II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 13
przy współpracy Miejskiego Zarządu Oświaty

„Warto być uczciwym, choć
nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym,
ale nie warto. „
W. Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Konkurs
„Zwyczajne i niezwyczajne
kobiety w historii Polski”.

Kobiety czasu zagłady

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół podstawowych
z klasami gimnazjalnymi
oraz ponadpodstawowych
Rok 2018 został przez Sejm ogłoszony rokiem Ireny Sendlerowejoddając w ten sposób hołd niezwykłej kobiecie, która z największym
poświęceniem działała dla ratowania drugiego człowieka.
Dzięki Irenie Sendlerowej ponad 2 tysiące dzieci żydowskich zostało uratowanych
z getta warszawskiego i znalazło swój nowy dom.
Białoruska Noblistka Swietłana Aleksijewicz- zatytułowała swoją książkę „Wojna
nie ma w sobie nic z kobiety”. To prawda, wojny w historii najczęściej wywoływali
mężczyźni. Musimy jednak pamiętać ,że wojna i to, co jej towarzyszy, nie omijało
kobiet. Czas II wojny światowej stał się dla kobiet żydowskich i ich rodzin czasem
zagłady. Chcielibyśmy jednocześnie przywołać pamięć tych zgładzonych i, tych
które potrafiły „zachować się przyzwoicie”, ratowanych i ratujących, odważnych i
tych bojących się o własne życie, mieszkających na wsi i w mieście.
Mamy oczywiście świadomość ,że kobiety romskie, polskie i rosyjskie
podlegały równie okrutnej polityce hitlerowskiej. Zagłada jednak to całkowite
unicestwienie, w tę terminologię wpisuje się jedynie doświadczenie narodu
żydowskiego.
W tym roku szkolnym chcielibyśmy zachęcić Państwa do ponownego udziału
w VI już edycji naszego konkursu. Tym razem jednak skupimy się na tematach
trudnych, będziemy mówić o kobietach, które stanęły w obliczu- „tego co
niewyobrażalne- zagłady Żydów”. I nie mamy na myśli wyłącznie
Ireny Sendlerowej.
Zatrzymamy się nad kobietami obserwującymi zagładę warszawskiego getta,
więźniarkami w obozie koncentracyjnym, pomagającymi Żydom
w ramach Rady Pomocy Żydom.
Mówiąc „kobiety w obliczu zagłady” chcemy mieć na myśli również te
z nich, ,które gdzieś zmagają się z okupacyjną codziennością, obserwują te straszne
obrazy, są świadkami czyjejś śmierci, świadkami wielu pojedynczych tragedii,
gdzieś pozostają bohaterkami drugiego i trzeciego planu.
Konkurs został przygotowany po to, by przywołać te postaci, powołać je na
chwilę na nowo do życia, przyjrzeć się ich wyborom i wewnętrznym rozterkom albo po prostu dowiedzieć się, że istniały.

Wracając pamięcią do ubiegłych lat jesteśmy przekonani, że z tegorocznym
pomysłem trafimy w zainteresowania uczniów. Liczymy zatem na pełen pasji
i entuzjazmu udział w konkursie.

Cele konkursu:
-zainteresowanie uczniów sytuacją polityczną, kulturową i społeczną kobiet
w Polsce i na świecie,
- poszerzenie wiedzy o odważnych kobietach z historii Polski w okresie
II wojny światowej,
- uświadomienie tragedii narodu żydowskiego,
- zburzenie funkcjonujących stereotypów dotyczących kobiet,
- 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.

Konkurs składa się z następujących kategorii:
- konkurs multimedialny „Kobiety wobec zagłady ” ( dla młodzieży liceum
i gimnazjum i klas siódmych szkoły podstawowej
- konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej ( wyłącznie dla klas siódmych szkoły
podstawowej ),
- konkurs wokalny „Miasteczko Bełz…kochany mój Bełz” ( dla młodzieży
liceum i gimnazjum),
- konkurs plastyczny „Kobieta wobec zagłady ” ( dla młodzieży liceum
i gimnazjum).

Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadpodstawowych.
2. Konkurs odbywać się będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Asnyka
w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki13.
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.

Kryteria oceny prac
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem konkursu.
Trafność i oryginalność przedstawienia tematu.
Zawartość merytoryczna.
Walory artystyczne.

Czas i miejsce konkursu
1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie w poszczególnych kategoriach
należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na adres II Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Asnyka, ul Jutrzenki 13, 43-300 Bielsko-Biała (wzór w załączniku).
2. Prace do konkursu multimedialnego należy wysłać do 28 lutego 2018 r.
3. Eliminacje do konkursu wokalnego odbędą w auli szkoły 7 marca 2018.
4. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i multimedialnego nastąpi
6 marca na stronie internetowej szkoły www.asnyk.edu.pl
5. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi 9 marca 2018 r.
6. Prace plastyczne należy wysłać na adres szkoły do 28 lutego 2018.
7. Kontakt z nauczycielem- koordynatorem konkursu Janusz Kaps 514377021
e-mail: ewelkaps@onet.eu

I. Konkurs

multimedialny
„Kobieta – w obliczu zagłady ”
( konkurs także dla klas siódmych)
uczestnik konkursu :






przygotowuje prezentację multimedialną (maksymalnie 20 slajdów)
na temat wybranej bohaterki związanej z zagładą Żydów.
ocenie podlega treść, oryginalność, ale również kultura prezentacji
prosimy o przygotowanie prezentacji w formie elektronicznej (płyta
CD/DVD)
do prezentacji powinna być dołączona bibliografia
prezentacja powinna być przygotowana w ogólnodostępnym
programie do tworzenia prezentacji multimedialnych. (Microsoft
Office, Prezi)

Szczegółowe kryteria oceny:
–
–
–
–

dobór postaci
sposób kompozycji prezentacji
wykorzystane źródła ikonograficzne
wykorzystane materiały źródłowe
.
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły
do 28 lutego 2018 r.
Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 28 lutego 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 marca 2018 r.

II. Konkurs Wiedzy o Irenie
Sendlerowej
(wyłącznie dla klas siódmych)









 Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat Ireny
Sendlerowej i jej działalności.
.
 Konkurs ma zwrócić uwagę na bohaterską postawę postaci
wobec tragedii narodu żydowskiego w czasie II wojny
światowej.
Konkurs dotyczy uczestników indywidualnych i odbywa się
w auli II Liceum im. Asnyka.
Uczestnik odpowiada na pytania wyświetlane na rzutniku za pomocą
aplikacji kahoot i udziela właściwej odpowiedzi na jedną z czterech
odpowiedzi wyświetlanych na ekranie za pomocą swojego telefonu .
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie smartphona z
dostępem do internetu.
Przed konkursem młodzież otrzyma szczegółowe instrukcje do pracy z
aplikacją kahoot. (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:
Mieszkowska A., Matka dzieci Holokaustu, Warszawa 2007.
Mieszkowska A., Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej, Warszawa 2014
Mieszkowska A. ,Dzieci Ireny Sendlerowej,Warszawa 2009
.
Zgłoszenie i opisane prace należy dostarczyć do 28 lutego 2018 do sekretariatu
szkoły.
Konkurs odbędzie się 9 marca 2018 r. w auli II liceum.

III. Konkurs Plastyczny –
„Kobieta wobec zagłady”
 praca powinna prezentować sytuację
kobiet żydowskich
i polskich podczas wojny.
 temat obejmuje okres II wojny światowej ze szczególnym
uwzględnieniem Holokaustu.
 praca powinna mieć format A3.
 pracę można wykonać dowolną techniką rysunku (kredki,
pastele, itp.) techniką malarską (farby akwarelowe,
plakatowe, itp.)czy collage’u.

Szczegółowe kryteria oceny:
- zgodność pracy z tematem
- oryginalność przekazu
- interpretacja artystyczna tematu

Prace opisane należy dostarczyć do sekretariatu szkoły
do 28 lutego 2018.Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły 6 marca 2018 r.

V. Konkurs Piosenki Żydowskiej „Miasteczko
Bełz…kochany mój Bełz”
 uczestnik prezentuje jeden utwór związany z kulturą
żydowską.
 konkurs dopuszcza udział wyłącznie solistów, (pozostałe
osoby mogą wykonywać akompaniament)
 czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut
 w konkursie nie można wykorzystać techniki playbacku
 dopuszczalne jest wykorzystywanie podkładów
muzycznych
Kryteria oceny
 zgodność pracy z tematem.
 twórcza interpretacja utworu wokalnego.
 oryginalność przekazu.
 walory artystyczne tematu

Eliminacje do konkursu odbędą się 7 marca 2018 roku.
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2018 r.

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 równoważne 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 na potrzeby
konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

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
Podpis opiekuna…………………..
Podpis uczestnika…………………..

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.

