
 
 

„Kukiełki pod barykadą” 
 

Regulamin konkursu 

W sierpniu 1944 r., gdy warszawskie Powiśle było kawałkiem wolnej Polski bronionym ofiarnie 
przez żołnierzy Grupy Bojowej „Krybar” i innych oddziałów Armii Krajowej, dwie dzielne kobiety: 
pisarka Krystyna Berwińska-Bargiełowska ps. „Gogolewska” (1919-2016) i malarka Zofia 
Rendzner-Czerwosz (1919-2009) pod nieprzyjacielskim ogniem stworzyły uliczny Teatr Lalek 
„Kukiełki pod Barykadą” – dla pokrzepienia serc młodych i starych, wojskowych i cywilnych.  

Pamięci Krysi i Zosi poświęcamy ten konkurs. 

 

I. Cele konkursu 

• Budzenie zainteresowania historią dzielnicy, miasta i kraju. 

• Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów. 

• Rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych. 

• Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. 

• Uczestnictwo w obchodach 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. 
 

II. Zasady ogólne 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. 
2. Uczestnikami konkursu są zespoły uczniów (nie więcej niż pięcioosobowe) 

zgłaszane przez szkoły. 
3. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Pamięci Powstania 

Warszawskiego 1944 i Teatr Lalek Guliwer. 
4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z prawem. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pamięci Powstania 
Warszawskiego 1944. 

5. Konkurs odbywa się pod patronatem Związku Powstańców Warszawskich 
i Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

6. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu scenariusza i etapu spektaklu. 
7. Zgłoszeniem udziału w konkursie jest nadesłanie w formie elektronicznej na 

adres sppw1944@wp.pl „Karty zgłoszenia” i skanu „Zgody rodziców” 
każdego ucznia (których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) 
w terminie do 26 kwietnia 2019 r. 

8. Nadesłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów. 
10. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod adresem sppw1944@wp.pl 



 

III. Etap scenariusza 

11. W terminie do 24 maja 2019 r. uczestnicy przesyłają na adres 
sppw1944@wp.pl scenariusz przedstawienia lalkowego. Tekstowi 
scenariusza mogą towarzyszyć rysunki scenografii, projektów lalek itp. 

12. Akcja scenariusza przedstawienia powinna być umiejscowiona w Warszawie 
w okresie pomiędzy 29 września 1939 r. a 16 stycznia 1945 r. O przebiegu 
akcji nie może opowiadać narrator. 

13. Scenariusz powinien umożliwić jego przedstawienie sceniczne trwające 10-15 
minut. 

14. Jury powołane przez organizatorów wybierze maksymalnie 5 scenariuszy. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 3 czerwca 2019 r. 

 

IV. Etap spektaklu 

15. Scenariusze wyłonione w pierwszym etapie zostaną zrealizowane w formie 
publicznych przedstawień scenicznych we wrześniu 2019 r.  

16. Wykonawcami przedstawień scenicznych będą zwycięskie zespoły uczniów 
działające pod kierunkiem artystów Teatru Lalek Guliwer. 

17. Przygotowania, w tym wykonanie lalek i scenografii, oraz próby przedstawień 
będą odbywać się w szkołach oraz podczas warsztatów w Teatrze Lalek 
Guliwer w okresie pomiędzy 11 i 19 czerwca 2019 r.  

18. We wrześniu 2019 r. przedstawienia zostaną zaprezentowane w jednym dniu 
na tej samej scenie w wylosowanej kolejności, rozdzielone przerwami dla 
organizatorów. 

19. Przedstawienia ubiegać się będą o nagrodę publiczności. Głosowanie 
odbywać się będzie na specjalnych kartach, które będą wydawane przy scenie 
na godzinę przed pierwszym przedstawieniem. 

20. Karty głosowania na nagrodę publiczności będą zbierane bezpośrednio po 
ostatnim przedstawieniu. Organizatorzy ogłoszą wyniki na miejscu 
niezwłocznie po przeliczeniu głosów. 

 

 Patroni konkursu: 


