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1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół 
podstawowych, uczniowie III klasy gimnazjum oraz szkół średnich 
z Warszawy i woj. mazowieckiego. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy nagrody głównej 
poprzednich edycji. 

3. Organizatorami i współorganizatorami konkursu są: Szkoła 
językowa The North West Academy of English z Irlandii Północnej, 
Akademia Muzyki Music Hub w Warszawie oraz PROM Kultury 
Saska Kępa.  

4. Patronem konkursu jest Ambasada Irlandii w Warszawie.  
5. Wszystkie działania koordynuje Magdalena Zientarska, North West 

Academy (derrynwa@gmail.com).  
6. Cele konkursu:  
- Konfrontacja i ocena umiejętności recytatorskich, aktorskich,  

muzycznych, w tym interpretacji poezji śpiewanej oraz ogólnej
kreatywności uczestników.  

- Prezentacja poszukiwań twórczych w dziedzinie repertuaru
oraz wyrazu artystycznego.  

- Wyłonienie i popieranie talentów artystycznych i twórczych.  
- Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży współczesną  

i dawną literaturą, poezją i muzyką Irlandii.  
- Rozwijanie wśród uczniów umiejętności wyszukiwania  

i wykorzystania informacji, formułowania opinii, argumentów  
i wniosków w wypowiedzi oraz prezentacji i obrony  
opracowanego tematu w formie ustnej.  

 
 
6. Zadaniem konkursowym jest recytacja fragmentów poezji 
irlandzkiej w języku angielskim lub ich przedstawienie w formie piosenki 
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lub innego utworu muzycznego inspirowanego poezją irlandzką.  
Kategoria muzyczna zakłada także własną, niepowtarzalną  
interpretację utworów zaproponowanych przez organizatorów  
i zawierających link do ich wykonań na portalu youtube.  
7. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na eliminacje i finał. 
8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu oraz zgodę na 
publikację wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych należących do North West Academy. 
 
 
 
 

Przebieg poszczególnych etapów  
 
I. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach wstępnych:  
a. Etap szkolny  
Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie  
6 wykonawców, w tym osoby indywidualne czy zespoły muzyczne.  
W wypadku zespołów muzycznych, prosimy o wcześniejsze  
powiadomienie i uzgodnienie większej ilości uczestników. Szkoła  
zobowiązana jest do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji, które 
organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. Kandydatów 
zgłasza szkoła. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do dnia  
15 października (poniedziałek) do godziny 17.00 pod adresem 
elektronicznym: derrynwa@gmail.com 
  
b. Etap rejonowy  
Organizatorzy dokonają weryfikacji poziomu artystycznego  
i językowego recytacji i prezentacji podczas eliminacji dla szkół miasta 
Warszawy oraz szkół spoza Warszawy, które to odbędą  
się w dniach 22 października (poniedziałek), 23 października (wtorek),  
24 października (środa) 2017 roku. Szkoły zgłaszające uczestników 
zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu eliminacji drogą 
mailową. Celem eliminacji jest wyłonienie osób recytujących w języku 
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angielskim lub interpretujących utwory muzyczne (piosenka poetycka), 
które zdobędą najwyższą punktację w recytacji lub interpretacji 
muzycznej.  
 
II. Finał Konkursu  
Finał konkursu odbędzie się 26 października 2018 roku wCentrum 
Kultury PROM Saska Kępa ul. Brukselska 23, w godzinach od 10:00 do 
15:00.  
W  jury konkursowym zasiądą:  
a) John McGowan - Dyrektor NWA, organizator konkursu i sponsor 
nagród głównych  
b) Olga Szyłejko - wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, 
właścicielka Akademii Muzycznej Music Hub 
c) Katarzyna Lisiewicz - anglistka, pomysłodawca konkursu, miłośniczka 
literatury i kultury Irlandii  
 
 
Szkoły otrzymają materiały do 25 września 2018 roku pocztą
elektroniczną. Materiały będzie można również znaleźć na stronie 
www.angielskiwderry.pl. Będą to proponowane przez  
organizatorów fragmenty poezji wybitnych poetów irlandzkich w  języku 
angielskim,  a także wykonania muzyczne przedstawione przez  
irlandzkich muzyków, piosenkarzy i poetów. Propozycje muzyczne  
będzie można obejrzeć w podanych linkach do portalu Youtube. Istnieje 
możliwość wybrania własnego fragmentu związanego tematycznie  
z konkursem. Należy wówczas przynieść na eliminacje tomik  
(lub wydruk komputerowy) z zaznaczonym fragmentem.  
III. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników konkursu  
Oficjalne wyniki będą ogłoszone w  formie komunikatu w miejscu i dniu 
przeprowadzenia finału konkursu. Zaświadczenia dla finalistów zostaną 
wydane przez szkołę The North West Academy of English. Wszyscy  
finaliści otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie. 
Certyfikaty i podziękowania za przygotowanie uczniów do  konkursu  
otrzymają także pedagodzy oraz szkoły, których wychowankowie
wezmą udział w konkursie.   
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IV. Nagrody  
Fundatorami nagród w konkursie są: The North West Academy of
English oraz Akademia Muzyki Music Hub.  
Nagrodami głównymi są: 4 dwutygodniowe kursy językowe w Derry  
w Irlandii Północnej z pobytem u rodziny (otrzymują je zwycięzcy 1. 
miejsca w kategorii recytatorskiej i muzycznej w dwóch kategoriach 
wiekowych - szkoła podstawowa/gimnazjum i szkoła 
ponadpodstawowa).  
 


