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                                                                                                     Warszawa, 07 lutego 2012 r. 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Deotymy 25/33  

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 X Jubileuszowej Edycji Wolskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić”. 
Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: 

"Warszawska miłość w rytmie rock & rolla, 

 czyli historia pewnej znajomości" 

 

Cele konkursu 

 Poszerzenie wiedzy o historii Warszawy. 

 Popularyzacja wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Nauka radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji. 

 Propagowanie aktywnych form uczestnictwa w poznawaniu dziedzictwa kulturowego 

swojej ,,małej ojczyzny”. 

 Rozwijanie wyobraźni i zdolności  plastycznych, muzycznych, informatycznych. 

 

Uczestnicy konkursu 

 

 uczniowie gimnazjów 

 uczniowie szkół podstawowych 

 

 

Kategorie konkursowe : 
 

 

1. „ Historia wybranego polskiego solisty lub zespołu rock & rollowego z lat 60-70" 

Kategoria dotyczy szkół podstawowych i gimnazjalnych. Praca powinna być 

zrealizowana w programie Microsoft Power Point lub Windows Movie Maker ; czas - 

do 5 minut. 

Prezentacje, opatrzone danymi autora, opiekuna i nazwą szkoły, prosimy 

nadsyłać do  16 marca 2012 r. 

 

2. Ruch sceniczny – "Szukamy młodych talentów" w tej kategorii oczekujemy 

przygotowania interpretacji solowego utworu wokalnego z lat 60-70.  

Dodatkowo punktowany będzie kostium sceniczny. 

Przesłuchania solistów: 

- ze szkół podstawowych się odbędą się w poniedziałek  

19 marca 2012 r. o godz. 14.00 
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- ze szkół gimnazjalnych we wtorek 20 marca 2012 r. o godz. 14.oo w siedzibie 

organizatora konkursu.   Zwycięzców eliminacji zapraszamy na finał w dniu  28 marca 

2012 r. o godz. 12.00 

 

Repertuar do wyboru w kategorii utwór wokalny: 

 

1. Mówiły mu - Maryla Rodowicz 

2. Czarny Alibaba - Helena Majdaniec 

3. Bądź gotowy dziś do drogi - Halina Frąckowiak 

4. Dwadzieścia lat a może mniej - Jacek Lech 

5. Czy czuje Pani cza-czę? - Andrzej Rosiewicz 

6. Motylem jestem - Irena Jarocka 

7. Moje serce to jest muzyk - Ewa Bem 

8. Być kobietą - Alicja Majewska 

9. Windą do nieba - Elżbieta Dmoch 

10.  Nie bądź taki szybki Bill - Katarzyna Sobczyk 

 

3. Kategoria plastyczna – Plakat - zaproszenie reklamujący koncert wybranego 

polskiego zespołu lub solisty z lat 60-70.  
Format plakatu – A0, technika dowolna. Prace indywidualne opatrzone danymi 

autora, opiekuna i nazwą szkoły, prosimy nadsyłać  

do  16 marca 2012 r. 

 

 

                                                            UWAGA! 

 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 16 marca 2012 r.  

Organizatorzy   nie   przewidują   zwrotu   nadsyłanych   prac,  które   będą   eksponowane  

na uroczystości finałowej oraz stronie internetowej Gimnazjum www.gim48.pl.  

Prace prosimy przesyłać lub dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum nr 48 w podanym 

terminie. Prace te będzie oceniać życzliwe i kompetentne jury, a nagrodzone i wyróżnione 

będą opublikowane.  

W razie zaistnienia proceduralnych lub merytorycznych wątpliwości prosimy  

o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu – p. Iwoną Skwirut – tel. (022) 836-03-41  

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca 2012 r.  podczas uroczystego finału  

w Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II, przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.  

Wtedy właśnie Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. Gorąco zapraszamy 

uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców  

do wzięcia udziału w Konkursie! Przewidujemy atrakcyjne nagrody i zapewniamy prestiż 

Laureatom!!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gim48.pl/


 

 

Formularz zgłoszeniowy w ramach X edycji konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Temat pracy 

 

 

Kategoria 

 

 

 

 

 

 
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 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 

Gimnazjum nr 48 

im Jana Pawia II 

ul. Deotymy 25/33 

01-407 Warszawa 

„Konkurs” 

 

 
 


