
Opis  Projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima”  
          
 

 

Organizatorem Projektu pn.: ”Warszawska Drużyna JULIANA TUWIMA” 
jest Fundacja BO WARTO przy wsparciu miasta st. Warszawy  
i DK Dorożkarnia z warszawskich Siekierek. 

 
 

 CELE PROJEKTU 
 
 

Cel ogólny: 
zainteresowanie uczestników projektu osobą i twórczością Juliana Tuwima  
 
Cele szczegółowe: 
 

 zapoznanie z życiem i twórczością Juliana Tuwima, 
 rozbudzenie zdolności plastycznych dzieci biorących udział w projekcie, 
 rozwijanie zainteresowania poezją dla dzieci na przykładzie Juliana Tuwima, 
 przygotowanie scenariuszy lekcji na temat Juliana Tuwima i przeprowadzenie aktywnych zajęć 

wśród jak najszerszego grona dzieci, 
 włączenie w świętowanie Roku Juliana Tuwima uczestników projektu oraz możliwie jak naj-

szerszych środowisk oświatowych i wychowawczych w Warszawie.   
 
 
 

 

 UCZESTNICY PROJEKTU 
 
 

 
 
 

► uczniowie szkół podstawowych (klas I-VI) - do każ-
dego z zaproponowanych konkursów szkoła bę-
dzie mogła zgłosić innych uczniów, określony 
zostanie tylko limit zgłoszeń i wiek uczestników 

 

 
 

►  nauczyciele, opiekunowie towarzyszący uczniom  
w ich zmaganiach konkursowych oraz biorący  
udział w Konkursie dla nauczycieli    

 

 
 

 

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 
 
 

Projekt pn.: ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” składa się z 5 elementów wzajemnie się uzupełniają-
cych mających charakter konkursowy odbywających się od kwietnia do listopada 2013 r. z wyjątkiem wa-
kacji. Udział w projekcie będzie wymagał od jego uczestników nie tylko zapoznania się z życiorysem Julia-
na Tuwima, z dostępnej bibliografii, ale także zdobycia wiedzy podczas wycieczek/spacerów po stolicy 
śladami poety oraz zapoznania się z jego twórczością.  
 
W zadaniu wezmą udział drużyny szkolne (szkoły podstawowe) reprezentujące daną placówkę i ich opie-
kunowie, którzy będą brali udział w konkursie dla nauczycieli.  
 
Do każdego z zaproponowanych konkursów szkoła będzie mogła zgłosić innych uczniów, określony zo-
stanie tylko limit zgłoszeń i wiek uczestników. Wspomniane drużyny wezmą udział w trzech konkurso-
wych zadania (wykonanie albumu, konkurs recytatorski oraz konkurs plastyczny), które będą oddzielnie 
punktowane, a następnie  sumowane do ogólnej punktacji konkursowej dla każdej z placówek (drużyny), 
co pozwoli na wyłonienie pod koniec projektu (w listopadzie) reprezentacji szkół, które najlepiej poznały 
Juliana Tuwima i efektownie zaprezentowały swoje zdolności plastyczne i recytatorskie z Julianem Tuwi-
mem w tle. Konkurs dla nauczycieli będzie punktowany oddzielnie.  
 
W ramach projektu przewidziana jest organizacja następujących wydarzeń: 
 

1.  Konkurs na album o warszawskich śladach Juliana Tuwima pn.  ”Warszawski Świat Juliana Tuwima” 
2.  Konkurs recytatorski pn. ”Casting do teatru Pana Tuwima” 
3.  Konkurs dla nauczycieli na autorskie scenariusze 10. lekcji o Julianie Tuwimie pn.: ”Warszawski  

Świat Juliana Tuwima” 
4.  Konkurs plastyczny – ilustracja do wiersza Juliana Tuwima pt.: ”Warszawa” 
5.  Podsumowanie projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” 
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realizowanego w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima  
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00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, 
tel. 602-120-554; 602-228-732  
tel./fax: 22 651-02-40 
www.fundacjabowarto.pl   
e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl 
KRS 0000405139, NIP 521-36-25-181, REGON 145928072  
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 PRZEBIEG PROJEKTU 
 

22 kwietnia 2013 r. Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ placówek do Projektu  

do 22 kwietnia 2013 r. 
Opublikowanie na stronie Fundacji  www.fundacjabowarto.pl szczegółowego 
regulaminu konkursu na album o Julianie Tuwimie i konkursu dla nauczycieli na 
scenariusze lekcji o Julianie Tuwimie  

do 29 kwietnia 2013 r. 
 

Ostateczny termin nadsyłania ZGŁOSZEŃ nauczycieli do Konkursu na scenariusze 
lekcji o Julianie Tuwimie  

kwiecień-wrzesień 2013 r.  
        (z wyjątkiem wakacji) 

 

Konkurs dla nauczycieli na scenariusze lekcji o Julianie Tuwimie (opracowanie, 
przeprowadzenie lekcji i przygotowanie raportu) 

kwiecień - 20 maja 2013 r. 
Przygotowywanie albumów konkursowych według wymagań umieszczonych w regu-
laminie i przesłanie gotowych prac do biura Fundacji  

do 20 maja 2013 r. 

 
Opublikowanie na stronie Fundacji  www.fundacjabowarto.pl szczegółowego 
regulaminu konkursu recytatorskiego będącego II. zadaniem konkursowym w 
ramach opisywanego Projektu 
 

do 15 czerwca 2013 r. 
Umieszczenie na stronie Fundacji www.fundacjabowarto.pl wyników konkursu na 
album o Julianie Tuwimie 

15 - 20 czerwca 2013 r. 
                      (1 dzień) 

Konkurs recytatorski w ramach Projektu zorganizowany w DK Dorożkarnia (ul. Siekier-
kowska 28) 

do 5 lipca 2013 r. 
Umieszczenie na stronie Fundacji www.fundacjabowarto.pl wyników konkursu recy-
tatorskiego 

do 10 września 2013 r. 
Opublikowanie na stronie Fundacji www.fundacjabowarto.pl regulaminu konkur-
su plastycznego będącego III. częścią Projektu i przesłanie jej do szkół biorących 
w nim udział 

do 25 października 2013 r. 
Przesłanie prac plastycznych wykonanych na konkurs realizowany w ramach Projektu 
do biura Fundacji 

II połowa listopada 2013 r.                         
                       (1 dzień) 

Uroczyste Podsumowanie Projektu w DK Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28, Warszawa) 

 
 
 
 
 

 NAGRODY 
 

1. Nagrody główne (miejsca od I do III) otrzymają reprezentacje placówek i placówki, które w całym Projek-
cie (poszczególnych jego elementach) zdobędą największą ilość punktów. 
 

2. Nagrody rzeczowe otrzymają także laureaci (miejsca od I do III) konkursu dla nauczycieli  
 

3. Zwycięzcy poszczególnych Konkursów (miejsca od I do III) otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 
 

4. Wszystkie placówki uczestniczące/reprezentowane  w Projekcie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a opieku-
nowie poszczególnych reprezentacji szkolnych zaświadczenia. 

 

ZGŁOSZENIE do PROJEKTU KONTAKT  
 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI, zgodnie z załączonym  
FORMULARZEM do dnia 22 kwietnia 2013 r. (decyduje data dostarczenia) na adres: 
 

Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub  
zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl  

 
 

Uwaga! 
1. Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Projekcie.  

W przypadku nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK. 
 

KONTAKT  
 

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl  
tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl 
 

 

 Projekt współfinansujei  
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