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Konkurs 

„Zwyczajne i niezwyczajne  

Kobiety w historii Polski”.  

 

 „Pierwsze,  jedyne, niepowtarzalne” 
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Szanowni Państwo Dyrektorzy  
szkół podstawowych  

oraz  szkół ponadpodstawowych 

Współczesne  kobiety mają otwarty  i wolny dostęp do nauki, polityki, realizują 
swoje marzenia, pasje i  zainteresowania. Nikt dzisiaj nie wątpi, że  nie byłoby postępu, 

rozwoju społeczeństw i państw bez wkładu pracy i talentu wielu zdolnych  
i niezwykłych kobiet. Za wieloma  wybitnymi mężczyznami, władcami, naukowcami, 

przywódcami politycznymi i artystami stały zwykle w ich cieniu One, ich muzy, 
współpracownice, a czasami prawdziwe autorki wielu genialnych projektów, często 

mało znane i anonimowe. 

Niestety, to, co dzisiaj uważamy za codzienność, kiedyś było uważane za 
niemożliwe i nienaturalne czy wręcz niemoralne. Warto tu choćby przypomnieć 

pierwszą panią, bielszczankę, która  pozwoliła sobie ubrać spodnie zamiast spódnicy czy 
sukienki i jaki spotkał ją afront ze strony męskiego grona. 

Dziś wiemy, że droga, którą kobiety przeszły do uzyskania pełnego 
równouprawnienia z mężczyznami, była długa, trudna i zawiła.  

 W niektórych obszarach życia nadal ona trwa. 

Każdy z nas wie, jak trudno być pierwszym w jakiejś grupie, gdy ma się inne zdanie,  
jak ciężko zjednać sobie większość przekonaną o swych racjach.   

W tym roku chcielibyśmy przypomnieć właśnie te kobiety, które jako pierwsze 
odważyły się walczyć o swoje racje, przekonania, postulaty.  

To one przecierały szlak dla tych wszystkich pań, dla których dzisiaj jest to codzienność.  

Świat zna wiele kobiet, które były pierwsze: pochodząca z Georgii Catherine Brewer 
Benson jako pierwsza kobieta na świecie ukończyła studia w 1888 roku. Pierwszą 

ciemnoskórą aktorką, która otrzymała Oscara za rolę  Mummy w „Przeminęło                              
z wiatrem” w kategorii najlepszej drugoplanowej roli żeńskiej była, Hattie McDaniel.  
Czy pierwsza kosmonautka Walentyna Tierieszkowa, która odwiedziła nawet nasze 

miasto w 1963 roku.  

My chcielibyśmy przywrócić naszej pamięci te, które były pionierkami. Mimo, że słowo 
to kojarzy nam się z niechlubną epoką komunizmu, spróbujmy mu nadać nowe 
znaczenie, właśnie w kontekście Polek, które były w jakimś stopniu pierwsze  

i zdeterminowane w swojej odwadze.  
Na stronie tytułowej można zobaczyć pierwsze posłanki w sejmie niepodległej Polski. 

W tym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcić Państwa do  udziału                                        
w  jubileuszowej  X  już edycji naszego konkursu. 

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

Liczymy zatem na pełen pasji i entuzjazmu udział w konkursie. 
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Cele  konkursu: 
 zainteresowanie uczniów  działalnością  polityczną, kulturową  

i społeczną kobiet  - pionierek w swoich dziedzinach, 

 poszerzenie  wiedzy o odważnych  kobietach z historii Polski 

 doskonalenie zdolności artystycznych młodzieży poprzez rozwijanie świadomości 
i ekspresji kulturalnej ( kompetencje kluczowe) 

 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. 

 
Konkurs składa się z następujących kategorii: 

 konkurs wokalny „Niech żyje bal ” (dla młodzieży liceum i klas ósmych szkoły 
podstawowej ),  

 konkurs plastyczny „ Chodź, pomaluj mój świat ” (dla młodzieży liceum i klas 
ósmych szkoły podstawowej ), 

 Konkurs wiedzy „One były pierwsze i jedyne w historii Polski” (  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 6 - 10  marca 2023 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  2023 r. na adres  II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka, 
ul Jutrzenki 13, 43-300 Bielsko-Biała (wzór w załączniku) lub 
biblioteka@asnyk.edu.pl 

2. Konkurs wokalny odbędzie się w auli szkoły 7 marca 2023r. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi na stronie internetowej  

szkoły www.asnyk.edu.pl do dnia 7 marca  2023 r. 
4. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 10 marca 2023 r. 
5. Prace  plastyczne należy wysłać na adres szkoły  do  1 marca 2023. 
6. Kontakt z nauczycielem - koordynatorem konkursu:   Janusz Kaps 514377021 

 e-mail: ewelkaps@onet.eu 

http://www.asnyk.edu.pl/
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I. Konkurs Wiedzy  
„ Pierwsze i jedyne  w historii Polski ”  

 
 
 
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o kobietach, które były 
pionierkami w swojej dziedzinie.  
Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy 
rozwiążą test, natomiast w drugim będą odpowiadać na wylosowane pytania. 
W konkursie uwzględniliśmy następujące bohaterki: 

Magdalena Abakanowicz, Stanisława Adamowiczowa, Jadwiga Andegaweńska, Gabriela 
Balicka, Tekla Bądarzewska-Baranowska, Magdalena Bendzisławska, Anna Dorota 
Chrzanowska, Maria Cunitz, Zofia Emilia Daszyńska-Golińska, Jadwiga Dziubińska, 
Wanda Grabińska, Klementyna Hofmanowa, Józefa Joteyko, Halina Konopacka, Irena 
Kosmowska, Anna Leska, Janina Lewandowska, Władysława Maciesza, Helena 
Modrzejewska, Zofia Moraczewska, Maria Moczydłowska, Pola Negri, Jadwiga Piłsudska, 
Emilia Plater, Filipina Płaskowicka, Maria Anastazja Piasecka, Henryka Pustowójtówna, 
Wanda Rutkiewicz, Maria Skłodowska-Curie, Irena Sendlerowa, Zofia Sokolnicka, Stefania 
Wojtulanis,  Helena Wiewiórska, Franciszka Wilczkowiakowa, Maria Wittek, Zofia 
Zawiszanka, Eleonora Ziemięcka, Joanna Żubrowa.  

 
Zgłoszenia należy przesłać do sekretariatu szkoły do 1 marca  2023 r.  

Konkurs odbędzie się 10 marca w auli szkoły. 

 
 

 
Proponowane źródła: 
A.Kowalczyk, Brakująca połowa dziejów: krótka historia kobiet na ziemiach polskich, Warszawa 
2018 
A.Dziewit-Meller, Damy, dziewuchy, dziewczyny, Warszawa 2017 
Wikipedia 
www.culture.pl  

 
 
 
 
 
 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/01/11/irena-kosmowska-pierwsza-kobieta-w-polskim-rzadzie/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/01/11/irena-kosmowska-pierwsza-kobieta-w-polskim-rzadzie/
http://utsk.pl/filipina-plaskowicka/
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II. Konkurs plastyczny  
„ Chodź, pomaluj mój świat ” 

 
 

 
Autor: R. Kudłacik 

 
 
 
 
Tematem konkursu plastycznego jest przedstawienie kobiet, które zasłużyły na miano 
wyjątkowych, jedynych  lub pierwszych Polek  w jakiejś dziedzinie. Za granicę umownej 
współczesności bierzemy czas po  II wojnie światowej do dziś. 
Praca powinna prezentować wyjątkową postać Polki zasłużonej dla społeczeństwa,  ale 
także sceny rodzajowe z jej udziałem:  

 praca  powinna mieć format A4 

 pracę można wykonać dowolną  techniką plastyczną (kredki, pastele , farby 
akwarelowe, plakatowe,  collage’ ) 

 do pracy powinien być dołączony opis w kilku zdaniach, kim jest  przedstawiona  
postać i co było w niej wyjątkowe  
 
 

Szczegółowe kryteria oceny: 
 

 zgodność pracy z tematem 

 oryginalność ujęcia tematu 

 walory artystyczne 

 opis postaci  
 

Prace opisane należy dostarczyć do sekretariatu szkoły  
do 1 marca  2023 r.  

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły 7 marca 2023 r. 
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III. Konkurs  Piosenki  

            „  Niech żyje bal ”  
 
 
 
 
 

 
Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w 
Opolu, która na deskach amfiteatru prezentowała opolskiej publiczności swój talent i 
charyzmę już 40 razy!  
Tym razem repertuar naszego konkursu wokalnego to  lista utworów muzycznych 
polskiej piosenkarki Maryli Rodowicz. Zestawienie zawiera piosenki, które zostały nagrane 
przez Rodowicz w wersjach studyjnych i opublikowane na wydawnictwach muzycznych, 
takich jak albumy (w tym kompilacje i ścieżki dźwiękowe), single (w tym cyfrowe) i 
pocztówki dźwiękowe. Lista nie obejmuje utworów wykonywanych na żywo, które nie 
zostały wydane w wersjach studyjnych, nawet jeśli ich nagrania koncertowe znalazły się na 
wydawnictwach muzycznych. 
Link do strony: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_utwor%C3%B3w_Maryli_Rodowicz#Lista_utwor%C
3%B3w 

Zasady konkursu: 

 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, 

 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  7 marca 2023 roku. 
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 3 marca 2023 r. 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_muzyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Album_(wydawnictwo_muzyczne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompilacja_(muzyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Singel_(wydawnictwo_muzyczne)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_download
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczt%C3%B3wka_d%C5%BAwi%C4%99kowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
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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. 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. 

5.  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. 

6. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asnyk.edu.pl/
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Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA * 

KONKURS……………………… 

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 tytuł pracy, utworu, wiek 
ucznia 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

………………………………….     …………………………….. 
(miejscowość i data)       (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
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*Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami. 
 

 
 
Załącznik nr 2 
 

 

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 


