II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13

Konkurs
„Zwyczajne i niezwyczajne
Kobiety w historii Polski”.

Niezwykłe Kobiety Nauki
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Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych
Współcześnie mamy otwarty i wolny dostęp do nauki i wiedzy potrzebnej
do zdobycia wyższego wykształcenia. Nikt nie dyskryminuje nas ze względu na
zamożność, płeć czy rasę.
Obecnie około 60% społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
stanowią studentki i kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowych.
Jednak pod koniec XIX i na początku XX wieku droga kobiet do zdobycia wyższego
wykształcenia była trudna i zawiła.
Gdy myślimy o kobiecie nauki, to oczywiście w pierwszej kolejności pojawia się myśl
o Marii Skłodowskiej Curie. Wiedzę o tej wielkiej postaci również będziemy
upowszechniać. Jednocześnie chcemy pokazać jak wiele kobiet ma ogromne zasługi
w wielu dziedzinach nauki.
Pamięć o tych kobietach chcemy przywrócić w naszym projekcie. Warto tu choćby
przypomnieć Marię Czaplicką, badaczkę Syberii czy Wilhelminę Iwanowską astronomkę,
której największym osiągnięciem było ustalenie nowej skali odległości
we Wszechświecie, czy Stanisławę Adamowiczową – lekarkę pracującą w Państwowym
Instytucie Higieny, zajmując się m.in. epidemiologią.
W tym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w IX już edycji
naszego konkursu.
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,
 zainteresowanie uczniów Polkami zasłużonymi dla nauki,
 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.
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Konkurs składa się z następujących kategorii:





konkurs wokalny „ Być kobietą, być kobietą” (dla młodzieży liceum i klas ósmych
szkoły podstawowej ),
konkurs plastyczny „Pierwsze i jedyne –wyjątkowe kobiety nauki polskiej ” (dla
młodzieży liceum i klas ósmych szkoły podstawowej ),
Konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej- Curie ( dla liceum i klas ósmych szkoły
podstawowej),
Konkurs „Teatr jednego, a nawet dwóch aktorów” ( dla liceum i klas ósmych
szkoły podstawowej).

Zasady konkursu
1. Konkurs
skierowany
jest
do
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych.
2. Konkurs odbywać się będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13 w dniach 14 - 18 marca 2022 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 8 marca 2022 r. na adres II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka, ul Jutrzenki
13, 43-300 Bielsko-Biała (wzór w załączniku).
2. Konkurs wokalny odbędzie się w auli szkoły 15 marca 2022r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi na stronie internetowej szkoły
www.asnyk.edu.pl do dnia 15 III 2022 r.
4. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 18 marca 2022 r.
5. Prace plastyczne należy wysłać na adres szkoły do 8 marca 2022.
6. Kontakt z nauczycielem- koordynatorem konkursu:
Janusz Kaps 514377021
e-mail: ewelkaps@onet.eu
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Konkurs Wiedzy o
Skłodowskiej -Curie

Marii

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy
o kobiecie wyjątkowej, wielkiej damie chemii,
dwukrotnej noblistce i symbolu kobietynaukowca –Marii Skłodowskiej - Curie.
Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie zawodnicy
występują indywidualnie, piszą test wiedzy o Marii Skłodowskiej w dniu
18 marca 2022 r. Następnie w tym samym dniu w drugim etapie – finałowym w
formie quizu, zostaną wyłonieni laureaci.
Proponowana bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ewa Curie, Maria Curie, Warszawa, 1972.
Piotr Curie, Maria Skłodowska - Curie, Warszawa 1953.
Francoise Giroud, Maria Skłodowska - Curie, Warszawa 1987.
Barbara Goldsmith, Geniusz i obsesja, Warszawa 2005.
L. Lemire, Maria Skłodowska - Curie, Warszawa 2011
Shelley Emling Maria Skłodowska - Curie i jej córki, Warszawa 2013.
Iwona Kienzler, Maria Skłodowska – Curie, Warszawa 2016
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły
do 8 marca 2022 r. Konkurs odbędzie się 18 marca 2022 r.
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II. Konkurs Plastyczny
„Pierwsze i jedyne wybitne Polki
w służbie nauki”

Paulina Kopestyńska, Nobliści – Polskie ślady

 praca powinna prezentować postać Polki zasłużonej dla nauki, ale także sceny
rodzajowe z jej udziałem
 praca powinna mieć format A4
 pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną (kredki, pastele , farby
 akwarelowe, plakatowe, collage’u )
Szczegółowe kryteria oceny:
 zgodność pracy z tematem
 oryginalność ujęcia tematu
 walory artystyczne
Prace opisane należy dostarczyć do sekretariatu szkoły
do 8 marca 2022 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły 11 marca 2022 r.

IV. Konkurs Piosenki
„ Być kobietą, być kobietą ”



- uczestnik prezentuje jeden utwór, którego autorką tekstu jest
Polka,
- utwór musi pochodzić z repertuaru następujących piosenkarek:
Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej, Ewy Bem, Krystyny Prońko,
Hanny Banaszak, Ireny Santor, Beaty Kozidrak, Łucji Prus, Urszuli,
Zdzisławy Sośnickiej, Kory Jackowskiej, Haliny Frąckowiak, Izabeli
Trojanowskiej, Marii Koterbskiej, Alicji Majewskiej, Anny Jantar.
- konkurs dopuszcza udział wyłącznie solistów, (pozostałe osoby
mogą wykonywać akompaniament),
 konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i klas
ósmych szkoły podstawowej,
czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut,
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w konkursie nie można wykorzystać techniki playbacku, dopuszczalne jest
wykorzystywanie podkładów muzycznych.

Kryteria oceny:
 twórcza interpretacja utworu wokalnego,
 oryginalność przekazu,
 walory artystyczne ,
Konkurs odbędzie się 15 marca 2022 roku.
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 8 marca 2022 r.

IV. Teatr jednego , a nawet
dwóch aktorów – etiuda
albo krótka forma teatralna
 uczestnicy prezentują w trakcie krótkiej formy teatralnej scenę dotyczącą życia
i działalności wybranej kobiety naukowca,
 prezentacja nie powinna przekroczyć 10 minut,
 dopuszcza się wykorzystanie wszelkich form teatralnych, rekwizytów, a także
podkładu muzycznego,
 etiuda może mieć charakter monodramu lub dialogu.
Szczegółowe kryteria oceny:
 gra aktorska, dykcja, ruch, interpretacja tekstu,
 budowanie sytuacji scenicznych,
 szukanie nowych, niebanalnych form wyrazu artystycznego,
 oprawa plastyczna i muzyczna przedstawianej formy,
 zgodność doboru tekstu i tematyki.
Zgłoszenia do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 8 marca 2022 r.
Konkurs odbędzie się 18 marca 2022 r. w auli szkolnej.
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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, a także na profilu szkoły na facebooku.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( w tym wizerunku) na
potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA *
KONKURS………………………
podkategoria……………………..

Nazwa szkoły ……………………………………………………...........................................
Adres i telefon szkoły………………………………………………………….....…………..
……………………………………………………………………………………………......…
Imię i nazwisko nauczyciela….……………………………………………………………..
Telefon kontaktowy nauczyciela .......………………………………………………………
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

………………………………….
(miejscowość i data)

tytuł pracy, utworu,

wiek

ucznia

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

*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.

Załącznik nr 2
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku
w procesie naboru i uczestnictwa w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez II LO im. A.
Asnyka w Bielsku-Białej dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia w/w konkursu zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczącymi danych osobowych obowiązującymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Udzielam zgody na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do promocji działalności
Organizatora Konkursu w mediach.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, fotografowanie i rejestrowanie
w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów
na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej ;
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie;
3. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wizerunek będą przekazywane do państwa
trzeciego (serwer Facebook znajduje się na terenie USA);
4. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych oraz wizerunku przekazywanych do
państwa trzeciego poprzez samodzielną kontrolę udostępnianych materiałów na
fanpag’u
II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z uczestnictwem Pani/Pana dziecka w konkursie;

………….…………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
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