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Konkurs 

„Zwyczajne i niezwyczajne  
Kobiety w historii Polski”.  

 

 Piękne Bielszczanki 
 
 

 



Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół podstawowych  

z klasami gimnazjalnymi  
oraz  szkół ponadpodstawowych 

 

Rok 2018  był dla nas wyjątkowy ze względu na 100 lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. My jednak chcielibyśmy tym razem  odejść od historii w skali makro  

na rzecz historii dotyczącej regionu, a dokładniej naszego miasta.  
Charakter miasta tworzą wyjątkowi ludzie, a przede wszystkim wspaniałe kobiety.  

Są wśród nich kobiety kultury, aktywistki zajmujące się szeroko pojętą pracą społeczną, 
są także artystki, sportsmenki, bizneswoman oraz kobiety polityki. 

W tym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcić Państwa do  udziału w VII już edycji 
naszego konkursu. Tym razem jednak skupimy się na Bielszczankach, tych z naszej 
przeszłości, jak i współczesnych. Zajmiemy się  kobietami urodzonymi w naszym 

mieście , oraz  tymi, które związały się na przestrzeni lat z  Bielskiem. 
Mówiąc „piękne Bielszczanki”, piękno rozumiemy tu bardzo szeroko,  
jest to piękno fizyczne, piękno duszy  i piękno  intelektu i osobowości.  

Są to kobiety, które czynią nasze życie piękniejszym i pełniejszym. 
 

Wracając pamięcią do ubiegłych lat, jesteśmy przekonani, że z tegorocznym 
tematem trafimy w zainteresowania uczniów. 

Liczymy zatem na pełen pasji i entuzjazmu udział w konkursie. 
 

 
 

Cele  konkursu: 
− zainteresowanie uczniów  działalnością  polityczną, kulturową  

i społeczną kobiet  w regionie, 

− poszerzenie  wiedzy o odważnych  kobietach z historii naszego miasta i regionu, 

− doskonalenie zdolności artystycznych młodzieży, 

− rozwijanie umiejętności autoprezentacji, 

− stworzenie możliwości spotkania ciekawych ludzi, 

− rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

− popularyzacja wiedzy o roli kobiet w dziejach Polski i lokalnej historii 

− ukazanie roli kobiet w różnych aspektach życia 
 
 

 
 
 



 
Konkurs składa się z następujących kategorii: 

 

• konkurs krasomówczy „Wyjątkowe kobiety w historii naszego miasta ”  

• konkurs  wiedzy o Bielsku –Białej (wyłącznie dla klas ósmych i gimnazjalnych), 

• konkurs wokalny „Do grającej szafy grosik wrzuć…” (dla młodzieży liceum i 
gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej ),  

• konkurs plastyczny „Pozdrowienia z Bielska Białej ” (dla młodzieży liceum 
gimnazjum 
i klas ósmych szkoły podstawowej ). 

• konkurs fotograficzny „Kobieta z Bielskiem w tle”(dla młodzieży liceum,  

• gimnazjum i klas  ósmych szkoły podstawowej) 
 

Zasady konkursu 
 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadpodstawowych. 

2. Konkurs odbywać się będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka  
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13 w dniach 4-8 marca 2019 r. 

3. Organizatorem konkursu jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 
 im. A. Asnyka  oraz nauczyciele przedmiotów humanistycznych. 

4. Komisje konkursowe powołuje Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  
im. A. Asnyka. 

5. Oceny prezentacji i prac dokona Jury powołane przez organizatorów. 
6. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody. 
7. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
8. Organizator nie zwraca Autorom zgłoszonych do konkursu prac. 

 

 
Czas i miejsce konkursu 
 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie w poszczególnych kategoriach należy 
przesłać do 1 marca  2019 r. na adres  II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka, 
ul Jutrzenki 13, 43-300 Bielsko-Biała (wzór w załączniku). 

2. Prace do konkursu fotograficznego  należy wysłać do 1 marca 2019 r. 
3. Konkurs wokalny odbędzie się w auli szkoły 7 marca 2019. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i fotograficznego nastąpi  

 6 marca na stronie internetowej  szkoły www.asnyk.edu.pl 
5. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 8 marca 2019 r. 
6. Prace  plastyczne należy wysłać na adres szkoły  do  1 marca 2019. 
7. Kontakt z nauczycielem- koordynatorem konkursu:   Janusz Kaps 514377021 

 e-mail: ewelkaps@onet.eu 

 

   



 

I. Konkurs Krasomówczy –wystąpienie 
 „Wyjątkowe kobiety w historii naszego miasta i regionu” 

 
 Uczestnik konkursu : 
 

• przygotowuje prezentację oratorską, którą wygłosi przed jury   
i publicznością   na temat wybranej kobiety bohaterki związanej  
z historią Bielska –Białej i regionu,  

• ocenie podlega treść, oryginalność, ale również kultura 
prezentacji, 

• w prezentacji można wykorzystywać rekwizyty, nie można się 
posługiwać multimediami,  

• czas prezentacji max. do 5 minut, 

• do prezentacji powinna być dołączona bibliografia 
 

 

Szczegółowe kryteria oceny:  
– dobór postaci 
– sposób kompozycji  prezentacji 
– wykorzystane źródła ikonograficzne 
– wykorzystane materiały źródłowe 

 
. 

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły  
do   1 marca  2019 r. Konkurs odbędzie się 8 marca 2019 r.  

 
 

II. Konkurs Wiedzy  o Bielsku-Białej  
(wyłącznie dla klas siódmych i ósmych  

szkoły podstawowej) 
 

• celem konkursu jest poszerzenie wiedzy  
na temat historii naszego miasta,  

• tematyka konkursu obejmuje historię 
miasta , ale także znajomość zmian jakie zaszły  
w wyglądzie ulic Bielska na przestrzeni dziejów 

• konkurs ma zwrócić uwagę na wiele 
ciekawych postaci życia kulturalnego , 
politycznego i społecznego, 

•  konkurs dotyczy uczestników 
indywidualnych i  odbywa się 
 w auli II Liceum im. A.Asnyka, 



• uczestnik odpowiada na pytania wyświetlane na rzutniku za pomocą aplikacji  
kahoot.com i udziela właściwej odpowiedzi na jedną z czterech odpowiedzi 
wyświetlanych na ekranie przy pomocy swojego telefonu,  

• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie  smartphona  z dostępem do 
Internetu,  

• przed konkursem młodzież otrzyma szczegółowe instrukcje do pracy z aplikacją 
kahoot.com (aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze-link do filmu pokazującego 
aplikację https://www.youtube.com/watch?v=jsDiJhNKqDQ ), 

• wyniki konkursu zostaną podane zaraz po przeprowadzeniu konkursu, 
 

 
 
  
Proponowana bibliografia: 
Jerzy Polak, Przewodnik po Bielsku i Białej, Bielsko –Biała1992  .   
Piotr Kenig, Z dziejów luteranizmu w Bielsku-Białej, Bielsko- Biała 
2000 
 
 
 
 

. 
Zgłoszenie  należy dostarczyć   do 1 marca  2019 do sekretariatu szkoły. 

Konkurs odbędzie się 8 marca 2019 r. w auli  liceum. 
 
 
 

III. Konkurs Plastyczny –  
„Pozdrowienia z Bielska” 

 

• praca powinna prezentować  nasze miasto Bielsko - Biała w formie pocztówki. 

• praca  powinna mieć format A4. 

• pracę można wykonać dowolną  techniką  plastyczną (kredki, pastele, farby 
akwarelowe, plakatowe, itp.) czy collage’u. 
 

Szczegółowe kryteria oceny: 
 

- zgodność pracy z tematem 
- oryginalność ujęcia tematu 
 - walory artystyczne 
 

Prace opisane należy dostarczyć do sekretariatu szkoły  
do 1 marca  2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły 6 marca 2019 r. 

 



IV  „Konkurs Wokalny  
„Do grającej szafy grosik wrzuć…” 

 

• uczestnik prezentuje jeden  utwór  z podanej niżej  listy nazwisk piosenkarek 

związanych z naszym miastem,  

• konkurs dopuszcza udział wyłącznie solistów, (pozostałe osoby mogą wykonywać 
akompaniament), 

• konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i gimnazjum i klas ósmych 
szkoły podstawowej,  

• czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut, 

• w konkursie nie można wykorzystać techniki playbacku, 

• dopuszczalne jest wykorzystywanie podkładów muzycznych. 
Kryteria oceny: 

• twórcza interpretacja utworu wokalnego. 

• oryginalność przekazu. 

•  walory  artystyczne   

• Uczestnik wybiera utwór następujących piosenkarek  
 

Maria Koterbska 
 Renata Przemyk 
Dominika Gawęda 
Gosia Andrzejewicz 
Monika Brodka 
Iwona Loranc 

 
Konkurs  odbędzie się  7 marca 2019 roku. 

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 1 marca 2019 r. 
 

V Konkurs Fotograficzny   
„Kobieta z Bielskiem w tle” 

Celem konkursu jest pokazanie aktywnego życia kobiet 
mieszkających  
w naszym mieście w różnych sytuacjach, wyjątkowych   
i codziennych. 
 

− uczestnik może zgłosić do 3 prac, 

− dopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie, korekty 
kolorystyczne, retusz, kadrowanie, fotomontaż itp., 

− optymalny rozmiar każdej z fotografii -  A4 
Prace należy przesłać na adres szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 

w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13, 43-300  do 1 marca 2019 roku. 
Wyniki zostaną ogłoszone 6 marca 2019r. 



Postanowienia końcowe 

1. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność 
organizatora konkursu. 

2. Wszystkie prace powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko i wiek 
autora, adres szkoły, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac 
konkursowych (w całości lub we fragmentach) bez wypłacania honorariów 
autorskich w materiałach związanych z konkursem. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie dostarczonych danych 
osobowych. 

5. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane 
osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich, jednocześnie nie 
były zgłaszane do innych konkursów. 

6.  Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku  II 
Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka oraz na stronie internetowej 
www.asnyk.edu.pl. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( w tym wizerunku) 

na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asnyk.edu.pl/


Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
KONKURS……………………… 

                                podkategoria…………………….. 
 
Nazwa szkoły ……………………………………………………........................................... 
 
Adres i telefon szkoły………………………………………………………….....………….. 
……………………………………………………………………………………………...… 
Imię i nazwisko nauczyciela….……………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy ...............................……………………………………………………… 
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie 
Podpis opiekuna………………….. 
Podpis uczestnika………………….. 
Uczestnik brał udział w poprzednich edycjach konkursu TAK/NIE (właściwe podkreśl) 
 

l.p. 
 

imię i nazwisko ucznia tytuł pracy, utworu, prezentacji multimedialnej,   wiek 
ucznia 

  
 

  

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
…………………………………… 
    (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 
 
…………………………………. 

    (miejscowość i data) 
*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami. 


