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                                                                                                     Warszawa, 12 lutego 2013 r. 

 

 

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

zaprasza do uczestnictwa  

w 

 XI Edycji Wolskiego Konkursu 

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

"Warszawa  lat osiemdziesiątych XX wieku  
- jeden szalony dzień z życia  naszych rówieśników" 

 

Cele konkursu 

 Poszerzenie wiedzy o historii Warszawy. 

 Popularyzacja wiedzy varsavianistycznej 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 klas IV – VI szkół podstawowych 

 

Zapraszamy do udziału w jednej z trzech kategorii: 

 

I. Literacka - dwie prace do wyboru: 

 

Temat pierwszy: Napisz na podstawie zdjęcia, (babci, dziadka mamy lub taty) 

pochodzącego z lat 80. kartkę z pamiętnika opisującą wybrany dzień przeżyty 

przez jedno z nich.  

Praca powinna zawierać skan zdjęcia danej osoby. W ramach pomocy 

proponujemy zdania zaczynające się od wyrazów:  

 

- obudziłam/łem się o godz; 

- musiałam/łem iść do…..; 

- spotkałam/łem…………….i …………………; 

- czas mijał……..; 

- potem poszłam/ łem  z koleżankami/ kolegami do…………………. ; 
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- wróciłam/łem do domu i ………………….. 

-  w telewizji znowu……………………………………; 

- bardzo się zdenerwowałam/ łem, ponieważ znowu……………..; 

- na szczęście………………………..; 

 - nie mogłam/łem dodzwonić się  do ………………..i ………………….. 

- marzyłam/łem o……………………… 

- zbliżał się wieczór i myślałam/ łem  już tylko o ………………. 

 

Można korzystać ze wspomnień danej osoby. Do pracy należy dołączyć zgodę   

na publikację wizerunku (zdjęcia). Wzór w załączeniu. 

 

Temat drugi: Napisz koleżance lub koledze z przeszłości (Twoim rówieśnikom) 

list, w którym zadajesz im pytania na temat ich codziennego życia, opisz je 

według własnych wyobrażeń i  wiadomości uzyskanych od rodziców. 

Równocześnie opisz swoje życie, pokazując różnice, jego pozytywne i negatywne 

strony. 

 

Prace nie powinny przekroczyć 1200 znaków, napisanych znormalizowanym 

stylem (normal). 

Prace, w formie elektronicznej (nagranie CD) opatrzone danymi autora, 

opiekuna i nazwą szkoły, prosimy nadsyłać na adres naszego Gimnazjum  

(ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa) lub składać w sekretariacie szkoły  

do 15 marca 2013 r. 

 

II. Ruch sceniczny 

 

"Bądź jak Lady Pank i inni...." w tej kategorii oczekujemy przygotowania zespołowej 

interpretacji utworu wokalnego z lat 80.  

Dodatkowo punktowany będzie kostium sceniczny. 

Przesłuchania zespołów: 

- ze szkół podstawowych odbędą się w poniedziałek  

18 marca 2013 r. o godz. 12.00 

- ze szkół gimnazjalnych 18 marca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie organizatora 

konkursu.   Zwycięzców eliminacji zapraszamy na finał w dniu  21 marca 2013 r.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2013 r. 

 
Repertuar do wyboru: 

 

1. Nie będę Julią -Wanda i Banda 

2. Nie ma wody na pustyni - Bajm 

3. Słodkiego miłego życia - Kombi 

4. Kryzysowa narzeczona - Lady Pank 

5. Nie płacz Ewka - Perfekt 

6. Mniej niż zero - Lady Pank 

7. W życiu piękne są tylko chwile - Dżem 

8. Telefony - Republika 



 

 

III.  Kategoria plastyczna  

 

"Portret mojego rówieśnika z lat 80." Uwzględnij w swojej pracy ówczesne subkultury 

np.: punka,  hippisa, heavymetalowca,  popersa, rockersa, graficiarza (sprejowca) 
 

Format obrazu – A2, technika dowolna. Prace indywidualne opatrzone danymi 

autora, opiekuna i nazwą szkoły, prosimy nadsyłać  

lub składać w sekretariacie szkoły do  15 marca 2013 r. 

 

 

                                                            UWAGA! 

 

Termin zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca 2013 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 – nauczyciele Zespołu Humanistycznego, 

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 21 marca 2013 r. o godz. 12.00  podczas 

uroczystego, interaktywnego 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 XI edycji konkursu 

„Warszawa da się lubić” 

 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

Temat pracy lub 

tytuł piosenki 

 

 

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” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie i publikację mojego wizerunku. 

 

 

 

 

……………………………….. 
podpis osoby prezentowanej na zdjęciu (zdjęciach) 


