
                

Koordynator  III Konkursu Wiedzy o Teatrze „Teatromania” dla szkół ponadgimnazjalnych na Woli 

pod hasłem  „TEATR POLSKI W WARSZAWIE WCZORAJ   I DZIŚ”  organizowanego w 

naszym liceum  informuje, że do II  etapu przeszli następujący  uczniowie:  

      1. Cherek Aleksandra  LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

2. Falkowska Wiktoria LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

       3. Fiedler Wiktoria LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

       4. Kwiatkowska Milena LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

       5. Piecuch Paulina LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

       6. Pińkowska Katarzyna LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 

 

       7. Taras Ewelina  LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 
 

W II etapie uczestnicy konkursu zaprezentują   5 minutową prezentacje multimedialną „ Jak wieczór 

to tylko w „Teatrze Polskim”  przedstawiającej teatr.  

III etap odbędzie się 13.03.2016, uczestnicy po obejrzeniu spektaklu Teatru Polskiego napiszą 

 recenzję lub felieton na temat spektaklu. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 27 marca o godz. 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przypominamy, że można jeszcze wziąć udział w konkursie 

        „TEATROMANIACY” 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

„MÓJ ULUBIONY WARSZAWSKI TEATR” 

 

Prezentacja multimedialna powinna zawierać: 

1. Krótki rys historii teatru wybranego przez uczestnika konkursu zawierający 

najważniejsze wydarzenia z jego historii i współczesności.  

2. Informacje o najbardziej znanych z historii i współczesności twórcach teatru: 

reżyserach, aktorach, scenografach. 

3. Promocja teatru wybranego przez ucznia. 

W prezentacji należy uwzględnić:: 

o efekty przejścia, 

o animacje, 

o podkład muzyczny, 

o ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła 

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 30 minut. 

Terminy 

1. Do 15 marca 2017 – dostarczenie prezentacji na CD do  Pani Małgorzaty Wysieńskiej 

(pracownia polonistyczna 013) 

2. 27 marca 2017 - ogłoszenie wyników, przedstawienie najlepszych prezentacji i wręczenie 

nagród  podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w szkole 

 

 

 



 

                

KONKURS NA KOSTIUM I CHARAKTERYZACJĘ 

DOWOLNEJ POSTACI Z POWIEŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 

Ogłaszamy ciekawy, barwny i zabawny konkurs!!! 

Jeśli chcesz bawić się wspólnie z nami podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 27 MARCA 

2017 roku to pomyśl już dzisiaj, w jaką postać Sienkiewiczowskiego bohatera chciałbyś się wcielić. 

Przygotuj sobie kostium, zrób ciekawą fryzurę i charakteryzację i pokaż ją 27 marca 2017 roku 

nauczycielom, koleżankom i kolegom. 

Masz czas!!! 

Proponujemy, by każda klasa miała przynajmniej jednego swojego reprezentanta w konkursie. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 10 marca 2017 r. 

Pani Małgorzata Wysieńska  (pracownia polonistyczna 013). 

CZEKAMY NA CIEBIE !!! 

 

 

 

 



Konkurs Piosenki o Warszawie 

pod hasłem 

„Śpiewam Warszawie” 

dla szkół ponadgimnazjalnych na Woli 

 

I przesłuchanie osób zgłoszonych do konkursu odbędzie się 15 marca 2017 o godz. 14.00 

Prosimy o dostarczenie informacji o wybranych piosenkach i formie akompaniamentu. PILNE!!! 

II etap odbędzie się 10 kwietnia  o godz. 14.45 

Wręczenie nagród na Święcie Warszawy w Sowinie 21 kwietnia o godz.9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


