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

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 XIV Edycji Warszawskiego Konkursu 

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

" Spacerek przez Eterek, czyli herbatka z Kabaretem Starszych Panów" 
 

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

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

wspaniałą zabawę.   

 

Cele konkursu: 

 

 Poznanie dorobku artystycznego twórców Kabaretu Starszych Panów i ich związków 

z Warszawą. 

 Popularyzacja skeczów i piosenek z przedstawień Kabaretu Starszych Panów                   

wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Upamiętnienie 100 – lecia stołeczności Woli. 

 Zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. 

 Rozwijanie zainteresowań fotograficznych, plastycznych, informatycznych, 

literackich, artystycznych. 

 Nauka radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji. 

 Kształtowanie umiejętności  pozyskiwania informacji z rożnych źródeł                                        

i zwracanie uwagi na poszanowanie praw autorskich. 

 Wskazywanie młodzieży sposobów krytykowania rzeczywistości z wielką kulturą                           

i uśmiechem. 

 

 

Uczestnicy konkursu 

 

 uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

 

 uczniowie gimnazjów 
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Szanowni Państwo! 
 

Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczynamy 
XIV  Edycję Warszawskiego Konkursu 

 ,,Warszawa da się lubić” 
pod hasłem 

„Spacerek przez Eterek, czyli herbatka z Kabaretem Starszych Panów” 
 

Młodzież XXI wieku 
-zafascynowana szybkim tempem życia,  

- reagująca na wydarzenia celnymi komentarzami  
pragnie : 

-mieć oparcie w rodzinie i przyjaciołach, 
-wiedzieć, że jest słuchana i doceniana, 

- zdobywać nowe doświadczenia twórcze. 
 

Tegoroczny konkurs jest poświęcony twórczości Kabaretu Starszych Panów, 
która w znaczący sposób wytyczyła granice krytyki na rzeczywistość wokół 

nas, przyczyniając się do popularyzacji refleksyjnej piosenki aktorskiej. 
Chcemy kreować wśród młodzieży modę na mądry kabaret.                              

Podczas finału postaramy się stworzyć intrygującą atmosferę,                                 
która towarzyszyła premierom przedstawień                                                                   

spod znaku Kabaretu Starszych Panów.. 
 

 
    W imieniu organizatorów 

      Marzena Małaszkiewicz 
Dyrektor Gimnazjum 48 im. Jana Pawła II, 

Warszawa ul. Deotymy 25/33 
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W czasie deszczu dzieci się nudzą i nie tylko… 

 
 

Kategoria:  wydarzenie artystyczne 

 

 

 adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. 

 

 

    Od uczestników konkursu oczekujemy przygotowania interpretacji jednej piosenki                               

z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. 

 

Wymogi formalne: 

1. jeden uczestnik przygotowuje interpretację jednej piosenki z repertuaru Kabaretu 

Starszych Panów. 

2. formularz zgłoszeniowy do konkursu należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum           

nr 48 im. Jana Pawła II do 14 marca 2016 roku.  

3. przesłuchania uczestników konkursu odbędą się w dniach 16 – 18 marca 2016 roku; 

organizator poinformuje uczestnika o dokładnym  terminie przesłuchania nie później 

niż 15 marca 2016 r .  

4. najwyżej ocenieni wykonawcy zaprezentują sie podczas finału, 21 marca 2016 roku,               

o godzinie 13.   

 

 

 

 

UWAGA! 

 

       Termin składania zgłoszeń do konkursu w kategorii wydarzenie artystyczne  upływa                        

14 marca 2016 r. 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 21 marca 2016 r. o godz. 13.00                                       

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 podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców do wzięcia 

udziału w Konkursie! Przewidujemy atrakcyjne nagrody i  zapewniamy  prestiż  Laureatom!!! 
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Wesołe jest życie staruszka… - portret seniora 
 

Kategoria:  plastyczna 

 

 

 adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. 

 

 

 

       Od uczestników konkursu oczekujemy przedstawienia wizerunku przodka w dowolnej 

technice plastycznej . 

 

 

Wymogi formalne pracy: 

1. jeden autor składa jedną pracę. 

2. praca wykonana dowolną techniką plastyczną powinna mieć wymiary arkusza A2,  

lub A3, 

3. na odwrocie pracy należy przykleić wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu, 

4. prace wraz z formularzami , odpowiednio opakowane należy składać w sekretariacie 

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II do 14 marca 2016 roku.  

 

 

 

UWAGA! 

 

      Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 14 marca 2016 r.  

Organizatorzy    nie    przewidują    zwrotu      nadsyłanych   prac,  które   będą   eksponowane  

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

uczestnika, możliwy jest osobisty odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu. 

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. 22 836-03-41  

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 13.00                                       

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 podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców  

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

Laureatom!!! 
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Rodzina, ach rodzina… 
 

 

Kategoria : dokument – kronika rodzinna 

 

 

 adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. 

 

 

Od uczestników konkursu oczekujemy przedstawienia historii swojej rodziny w formie kroniki, 

którą można po rozłożeniu zaprezentować publiczności. Liczymy na pomysłowość uczestników 

i ich opiekunów przy projektowaniu niestandardowej formy kroniki. 

 

Wymogi formalne pracy: 

1. jeden autor składa jedną pracę. 

2. właściwe karty kroniki, przedstawiające od 8 do 10 wydarzeń,  powinny być 

ilustrowane zdjęciami lub rysunkami oraz ciekawymi opisami postaci i historii 

rodzinnych. 

3. do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu, 

4. prace wraz z formularzami , odpowiednio opakowane należy składać w sekretariacie 

Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II do 14 marca 2016 roku.  

 

 

 

UWAGA! 

 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 14 marca 2016 r.  

Organizatorzy     nie     przewidują    zwrotu    nadsyłanych   prac,  które   będą   eksponowane  

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

uczestnika, możliwy jest osobisty odbiór prac w godzinach pracy sekretariatu.   

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

terminie. Prace 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. 22 836-03-41  

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 13.00                                   

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  podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców  

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

Laureatom!!! 
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Formularz zgłoszeniowy w ramach XIV edycji konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

Imię i nazwisko 

autora  

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Tytuł 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 
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