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TESTAMENT POLEGŁYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

W 76. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Tegoroczny konkurs odbędzie się w nowej formule. Zachęcamy uczestników do stworzenia 
duetu, który wykorzystując teksty literackie, będzie prowadził dialog lub polemikę na temat 
sensu powstańczej walki, poświęcenia życia Może to być kompilacja tekstów powstałych w 
tamtym okresie i/lub później. Chcielibyśmy, by występy miały charakter scenek, a nie były 
tylko typowa recytacją. Zapraszamy wszystkich chętnych z pasją recytatorską i aktorską.  

Regulamin konkursu 

Organizator : XIX LO im. Powstańców Warszawy ; Warszawa ul. Zbaraska 1

Cele konkursu:
- upowszechnianie znajomości twórczości literackiej czasów Powstania Warszawskiego          
i o  tematyce powstańczej
- rozwijanie zainteresowań literackich
- kształtowanie i upowszechnianie kultury żywego słowa
- doskonalenie umiejętności recytatorskich 

Uczestnicy :
- konkurs  skierowany jest do uczniów liceów warszawskich
- możliwa jest recytacja z podkładem muzycznym, rekwizytem, charakteryzacją
  lub gestem aktorskim.

Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenie do konkursu do dnia ….
- poprawnie wypełnioną kartę uczestnika z załącznikami(zgoda pełnoletniego uczestnika lub 
zgoda rodziców + zgoda nauczyciela) należy wysłać   na adres : IWieraszka@eduwarszawa.pl
- każdy duet przygotowuje  teksty dotyczące Powstania Warszawskiego 
  (całość  lub fragmenty poezji czy prozy)
-  w przypadku wyboru tekstu spoza bazy przygotowanej przez organizatorów       
   (dostępnej na stronie lo19.pl/aktualności w zakładce konkursy) , 
   prosimy o przysłanie kopii tekstu mailem  w postaci załącznika. 

Kryteria oceniania:
- zgodność treści prezentowanych tekstów z tematyką konkursu 
- oryginalność wyboru 
- znajomość utworu
- interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój) 
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Jury :
- dokonuje oceny zgodnie z w/w  kryteriami 
- przyznaje nagrody ( może także przyznać wyróżnienia)
- jego obrady są tajne
- werdykt jury jest ostateczny

Postanowienia końcowe:
- laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy
- wręczenie nagród i występ laureatów nastąpi na gali konkursu
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji listy laureatów (na stronie internetowej 
szkoły) oraz fotografowania i rejestracji video gali konkursu

Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w reżimie sanitarnym - bez publiczności . 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu konkursu w 
przypadkach uzasadnionych warunkami epidemicznymi.

Kalendarium 

1.Termin zgłoszeń  - do 24 IX 2020
2.Przesłuchania konkursowe  - 28 IX 2020 g.10.00
3.Ogłoszenie wyników do 30.IX
4.Gala laureatów  (termin zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników)

Kontakt:
Izabela Wieraszka 693 540 829 /  IWieraszka@eduwarszawa.pl


