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Szkoła  Podstawowa  nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Deotymy 25/33  

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 XV Edycji Warszawskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić”. 

Temat przewodni jubileuszowej edycji konkursu to: 

" Warszawa w filmie i piosence zaklęta" 
 

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że udział w tym wydarzeniu to niezapomniana 

przygoda, która pozwoli wykazać się  wiedzą, uzdolnieniami, poczuciem humoru  

i zagwarantuje wspaniałą zabawę.   

 

Cele konkursu: 

 

• Przybliżenie dzieciom i młodzieży filmów fabularnych, których akcja rozgrywa się  

w Warszawie. 

• Popularyzacja piosenek o Warszawie oraz motywów muzycznych z filmów  

o Warszawie.  

• Tworzenie przestrzeni do prezentacji uzdolnień wokalnych i aktorskich. 

• Zwrócenie uwagi na potrzebę kształtowania więzi młodego pokolenia ze swoją małą 

ojczyzną i jej mieszkańcami. 

• Motywowanie uczniów do poznawania historii i kultury swojego miasta. 

• Rozwijanie zainteresowań plastycznych, informatycznych i fotograficznych.  

• Nauka radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji. 

• Kształtowanie umiejętności  pozyskiwania informacji z rożnych źródeł                                        

i zwracanie uwagi na poszanowanie praw autorskich. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

 

• uczniowie klas IV – VII  szkół podstawowych 

 

• uczniowie klas II i III gimnazjalnych  
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Szanowni Państwo! 
 

Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczynamy 
XV  Edycję Warszawskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić” 
pod hasłem 

„Warszawa w filmie i piosence zaklęta” 
 

Młodzież XXI wieku 
-zafascynowana szybkim tempem życia,  

- reagująca na wydarzenia celnymi komentarzami  
pragnie : 

-wiedzieć, że jest słuchana i doceniana, 
- zdobywać nowe doświadczenia artystyczne, 

- mieć swoje miejsce na Ziemi, w którym czuje się bezpiecznie  
i jest z niego dumna. 

 
Tegoroczny konkurs jest poświęcony twórczości filmowej z Warszawą  

w roli głównej. Chcemy kreować wśród młodzieży modę na wszechstronny 
rozwój i przywiązanie do małej ojczyzny.                               

Podczas finału postaramy się stworzyć magiczną atmosferę,                                 
która towarzyszy premierom filmowym. 

 
    W imieniu organizatorów 

      Jarosław Fonrath 
Dyrektor S.P. nr 388 im. Jana Pawła II,Warszawa ul. Deotymy 25/33
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      „Warszawa w filmie i piosence zaklęta” 
XV edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

„Dajcie mi tylko kamerę i kilku przyjaciół – a ja zrobię film.” 

Autor: Michael Hanegbi  

Kategoria: impresja filmowa 

 

Adresatami konkursu są uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjalnych. 

Wymogi formalne: 

1. Tematyka filmu powinna nawiązywać do „małej ojczyzny” – szkoły, klubu 

sportowego, dzielnicy lub osiedla, z którym związany jest uczeń. 

2. Czas emisji filmu nie może przekraczać 2 minut. 

3. Ocenie podlegać będzie wartość techniczna pracy oraz kreatywne ujęcie tematu. 

4. Pracę należy wykonać za pomocą dowolnych technik multimedialnych rejestracji 

audio-wideo (od kamery cyfrowej do telefonu komórkowego).  Można wykorzystać 

dowolny program do edycji wideo, ale należy wyeksportować wykonany film  

do formatu  avi tak, aby można go było odtworzyć w programie Windows Media 

Player  lub VLC Media Player w systemie Windows 7 lub nowszym. Plik wynikowy 

nie może przekraczać rozmiaru płyty DVD, czyli 4,3 GB. Rozdzielczość minimalna 

filmu powinna wynosić co najmniej 1024 na 768 pikseli. 

5. Rodzaj nośnika – płyta DVD. 

6. Pracę wykonuje jeden uczeń. 

7. Prace wraz z kartą zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie szkoły  

do 15 marca 2018 roku 

 

UWAGA! 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2018 roku. 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadsyłanych prac, które będą eksponowane  

na uroczystości finałowej oraz na stronie internetowej szkoły. Na życzenie uczestnika 

możliwy jest odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu. Prace będzie oceniać życzliwe  

i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  

z koordynatorem konkursu p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym gala jest jednym z elementów 

XXXII spotkania z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Warszawa w filmie i piosence zaklęta” 

XV edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 „Polski plakat filmowy (…) stał się dziełem sztuki, które zawieszone na ścianie po latach 

oddaje atmosferę filmu, przypomina jego intrygę, sprawia, że film dalej żyje w pamięci 

odbiorcy.” 

Autor: Julia Popławska 

Kategoria: plastyczna 

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas II 

i III gimnazjalnych. 

Od uczestników konkursu oczekujemy przedstawienia projektu plakatu do filmu, który 

tematycznie jest związany z Warszawą. Plagiaty nie będą podlegały ocenie! 

Wymogi formalne pracy: 

1. Jeden autor składa jedną pracę. 

2. Praca wykonana dowolną techniką plastyczną powinna mieć: 

- wymiary arkusza A2 w kategorii  uczniowie klas IV – VI, 

- wymiary arkusza A0 w kategorii uczniowie klas VII oraz gimnazjalnych. 

                  3.  Na odwrocie pracy należy przykleić wypełniony formularz zgłoszeniowy  

                       do konkursu. 

                  4.  Prace wraz z formularzami, odpowiednio opakowane należy składać  

                      w sekretariacie szkoły do 15 marca 2018 roku, w godzinach pracy sekretariatu. 

 

UWAGA! 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2018 roku. 

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadsyłanych prac, które będą eksponowane  

na uroczystości finałowej oraz na stronie internetowej szkoły. Na życzenie uczestnika 

możliwy jest odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu. Prace będzie oceniać życzliwe  

i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie zaistnienia 

proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  

z koordynatorem konkursu– p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym gala jest jednym z elementów 

XXXII spotkania z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Warszawa w filmie i piosence zaklęta” 

XV edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

„Kino to słowa i obrazy, piękno filmu, sens jego istnienia tkwi w jego złożoności, 

wielowymiarowości.” 

 Autor: Alan Parker 

 

Kategoria: wydarzenie artystyczne 

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas 

gimnazjalnych. Od uczestników konkursu oczekujemy przygotowania interpretacji jednej 

piosenki, która została wykorzystana w ścieżce dźwiękowej filmu fabularnego tematycznie 

związanego z Warszawą. 

Wymogi formalne: 

1. Jeden uczestnik przygotowuje interpretację jednej piosenki. 

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu należy złożyć  

w sekretariacie szkoły do 14 marca 2018 roku. 

3. Przesłuchania uczestników konkursu odbędą się w dniach 19 – 20 marca  

2018 roku; organizator poinformuje uczestnika o dokładnym terminie 

przesłuchania nie później niż 16 marca 2018 r. 

4. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch grupach wiekowych : 

-  uczniowie klas IV – VI, 

- pozostali uczestnicy. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas gali finałowej  

w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00. 

 

 

UWAGA! 

Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 roku. Występy artystyczne będzie 

oceniać życzliwe i kompetentne jury, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. W razie 

zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

 z koordynatorem konkursu – p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym gala jest jednym z elementów 

XXXII spotkania z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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„Warszawa w filmie i piosence zaklęta” 
XV edycja Warszawskiego Konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

„Film ma swoje ograniczenia, dlatego ważne są proporcje: ruchome obrazy muszą złożyć się w całość  

w określonym czasie. Efekt zaś powinien być jak najbardziej osobisty i tak prawdziwy, jak tylko to możliwe.” 

Autor: Ira Sachs 

Kategoria: wiedza o filmie z Warszawą w tle 

Adresatami konkursu są uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjalnych. 

Konkurs będzie dotyczył znajomości piosenek, które zostały wykorzystane w ścieżkach 

dźwiękowych, historii i miejsca akcji następujących filmów: 

- Hallo Szpicbródka (1978) w reżyserii Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jahody, 

- Akcja pod Arsenałem (1977) w reżyserii Jana Łomnickiego, 

- Sierpniowe niebo – 63 dni chwały (2013) w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, 

- Zakazane piosenki (1947) oraz  Przygoda na Mariensztacie (1954) w reżyserii Leona 

Buczkowskiego. 

Konkurs będzie odbywał się w trzech etapach.  

I etap szkolny – do 28 lutego 2018 roku.  

• Warunkiem przystąpienia uczniów do tego etapu jest przysłanie na adres szkoły  

do dnia 23 lutego 2018 roku pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie.  

• Organizator konkursu zobowiązuje się przesłać,  na adres mailowy wskazany  

w zgłoszeniu, test składający się z 20 zadań zamkniętych w dniu 27 lutego 2018 roku 

do godziny 14.00.  

• W dniu 28 lutego osoba wskazana jako szkolny koordynator konkursu przeprowadza 

eliminacje w swojej szkole i wyłania jednego reprezentanta szkoły do II etapu.  Klucz 

odpowiedzi do zadań konkursowych organizator prześle mailowo w dniu 28 lutego  

do godziny 14.00.   

• Zgłoszenie reprezentanta szkoły do II etapu powinno nastąpić do 5 marca 2018 roku.  

II etap – międzyszkolny  - 20 marca 2018 roku o godzinie 14.00 w  Szkole  Podstawowej nr 388, 

Warszawa, ul. Deotymy 25 /33 

• Uczestnicy rozwiązują test składający się z 25 zadań zamkniętych.  Czas przewidziany  

na rozwiązanie testu – 40 minut. Na podstawie wyników tego testu zostanie wyłonionych  

5 osób z najwyższymi notami do rozgrywki finałowej. 

III etap – finał – 20 marca 2018 roku o godzinie 15.15  

• Rozgrywka finałowa będzie polegała na grze dydaktycznej typu domino, która zadecyduje  

o kolejności miejsc w konkursie. Każdy z uczestników otrzyma taki sam zestaw „kamieni”. 

Punktowane będą precyzja w doborze „kamieni” oraz czas wykonania zadania. 

UWAGA! 

W razie zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy  

o kontakt telefoniczny  z koordynatorem konkursu – p. Iwoną Skwirut – tel. 22 836 03 41 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 14.00 

podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, przy ulicy  

Deotymy 25/33 w Warszawie. W bieżącym roku szkolnym gala jest jednym z elementów 

XXXII spotkania z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy. Gorąco zapraszamy uczniów  

i ich nauczycieli do wzięcia udziału w naszym Konkursie! 
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Formularz zgłoszeniowy w ramach XV edycji konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

 

 
 

 

Imię i nazwisko 

ucznia  

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Tytuł pracy* 

 

 

Kategoria 

 

 

*- nie dotyczy konkursu wiedzy. 

 

 

 
Przekazuję prawa autorskie zgłaszanej pracy konkursowej na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 oraz art. 74 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1904 r. ,nr 24, poz. 83) oraz do rozpowszechniania.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

Oświadczam że, zgłoszone prace są mojego autorstwa, powstały na potrzeby konkursu i nie były nigdzie wcześniej 

prezentowane. Regulamin i warunki konkursu znam i akceptuję. 

Podpis autora pracy 


