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

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 XII Edycji Wolskiego Konkursu 

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

" Słodka satysfakcja - historia prawdziwa czekoladowego 
smaku Warszawy" 

 
Cele konkursu 

 

 Poznanie historii czekoladowego smaku Warszawy, w tym rodu Wedlów. 

 Popularyzacja wiedzy o historii czekolady wśród uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. 

 Prezentacja zawodów związanych z produkcją czekolady. 

 Nauka radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji. 

 Propagowanie aktywnych form uczestnictwa w poznawaniu dziedzictwa 

kulturowego swojej ,,małej ojczyzny”. 

 Rozwijanie wyobraźni i zdolności  recytatorskich, plastycznych, 

informatycznych. 

 

Uczestnicy konkursu 

 

 uczniowie gimnazjów 

 uczniowie szkół podstawowych 

 

Zapraszamy do udziału w następujących kategoriach konkursowych : 

 

I. Kategoria recytatorsko-aktorska: 

 

W tej kategorii oczekujemy przygotowania interpretacji 3-5 minutowego tekstu, 

anegdoty lub utworu poetyckiego   pisanego gwarą  warszawską. 

Dodatkowo punktowany będzie kostium sceniczny. 

 

Terminy przesłuchań recytatorów: 

-   ze szkół podstawowych odbędą się w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00  

- ze szkół gimnazjalnych we poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00  

w siedzibie organizatora konkursu, Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II.    

Zwycięzców eliminacji zapraszamy na finał w dniu  9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.30 
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II. Kategoria plastyczna: 

 

 - oczekujemy projektu specjalnego opakowania bombonierki lub obwoluty 

czekolady (np. świąteczne, Walentynkowe lub związane z inną okazją). 

 

Praca może być w formie rysunku lub trójwymiarowa - maksymalny format -  A2 

 

Prace indywidualne opatrzone danymi autora, opiekuna i nazwą szkoły, prosimy 

nadsyłać lub składać w sekretariacie szkoły do 31 marca 2014 r. 

 

III. Multimedialna: 

 

 - prezentacja multimedialna w programie Power Point 2003-2007 lub Movie 

Maker 2.6: 

 

       " Historia Czekolady" lub "Historia rodu Wedlów". 

 

Prezentacja powinna składać się z 15-25 slajdów zapisanych na płycie CD.  

Prace, opatrzone danymi autora, opiekuna i nazwą szkoły, prosimy nadsyłać  

lub składać w sekretariacie szkoły do  31 marca 2014 r. 

 

 

 

 

                                                            UWAGA! 

 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2014 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 9 kwietnia 2014 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!!! 
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Formularz zgłoszeniowy w ramach XII 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” 

 
 



 
Szanowni Państwo! 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że rozpoczynamy 
 

XII  Edycję Wolskiego Konkursu 
 ,,Warszawa da się lubić” 

pod hasłem 

"Słodka satysfakcja - historia prawdziwa czekoladowego smaku Warszawy" 
 

 
Młodzi ludzie XXI wieku 

- zapatrzeni w ekrany komputerów, 
- śpieszący ku kolorowym mirażom dobrego bytu: 

 
zapominają o przeszłości i teraźniejszości. 

 
Pogrążeni w marzeniach 

- wokół wielkich domów 
- szybkich samochodów, 

-  bogactwa 
 

Słuchający muzyki 

- techno, 
- rap, 

- hip hop 
            nie znają historii swojego miasta. 

  
Tegoroczny konkurs jest w całości poświęcony dziejom jednej ze znakomitych 
warszawskich rodzin - Wedlom, ich fabryce oraz historii czekolady.  
Wybór zawodu to zawsze trudna decyzja dla młodego człowieka. Podczas finału 
poznamy wielorakość zawodów związanych z produkcją czekolady. 

 

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

    W imieniu organizatorów 

      Marzena Małaszkiewicz 
Dyrektor Gimnazjum 48 im. Jana Pawła II, Warszawa ul. Deotymy 25/33 

 


