
 
 

 
OGŁOSZENIE PRZEGL ĄDU KONKURSOWEGO 

 
Telewizja Polska S.A.  ogłasza otwarty Przegląd konkursowy 

skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz domów 
kultury i innych organizacji o światowych 

na przedstawienie teatralne pod hasłem „Nasza klasyka”,    
w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla szkół 

  
 

1. Przegląd składać się będzie z trzech etapów. W pierwszym etapie - szczebla 

wojewódzkiego - zostaną wyłonione najlepsze propozycje przedstawień teatralnych, 

po jednym w każdej z czterech kategorii obejmujących: szkołę podstawową, 

gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz domy kultury i  inne organizacje 

oświatowe. W drugim etapie - szczebla ogólnopolskiego - jury wyłoni 

przedstawienia finałowe, maksymalnie po trzy w każdej kategorii, które TVP S.A 

zamieści na stronie www.iteatr.tvp.pl organizując głosowanie publiczności na 

najlepsze przedstawienie. W trzecim etapie jury wyłoni zwycięzców – po jednym w 

każdej kategorii. Zwycięskie przedstawienia wyłonione przez jury i internautów 

zostaną zarejestrowane i wyemitowane przez TVP S.A.  

2. Tematyka Przeglądu nawiązuje do dawnej polskiej literatury i wpisuje się w obchody 

rocznicy 250 lecia powstania polskiego Teatru Narodowego.  Uczestnikom Przeglądu 

pozostawia się  pełną swobodę wyboru tekstów,  które mieszczą się w kanonie naszej 

kultury, w tym dzieł klasyki literatury dziecięcej, wystawiane w całości lub we 

fragmentach. Ze względu na ograniczenia praw do telewizyjnej emisji realizowanych 

utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów 

niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat. Lista sugerowanych 

autorów znajduje się w Regulaminie Przeglądu.  

3. Celem Przeglądu jest nie tylko wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych 

artystycznie uczniów, ale również ukazanie spraw dla nich istotnych  i poruszających 

wyobraźnię. Przegląd daje okazję do podjęcia prób  teatralnych realizacji tych  



 

 

utworów klasyki polskiej, które  pozostają żywe dla pokolenia dzieci i młodzieży w 

2015 roku.  Młodzi twórcy mają szansę na stworzenie swojego widzenia „naszej 

klasyki” i znalezienie w teatralnych inscenizacjach  jej współczesnego, być może 

nieoczekiwanego znaczenia. 

4. Zadaniem Przeglądu jest budowanie u uczniów pozytywnych postaw wobec sztuki, 

uświadamianie potrzeby korzystania z wysokiej kultury, pobudzanie wrażliwości i 

stwarzanie okazji do prezentacji osiągnięć szerokiemu gronu odbiorców – 

rówieśników i profesjonalistów, dzięki wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań 

technologicznych. Służyć temu będzie m.in. profesjonalne nagranie najlepszych 

przedstawień poprzedzone warsztatami dla ich twórców z udziałem  ekipy 

realizacyjnej TVP S.A. 

5. Przegląd, w założeniach, ma spełnić też rolę integracyjną dla społeczności lokalnych 

w całym kraju, skupiając wokół swoich idei: uczniów, pedagogów, rodziców i 

opiekunów. Autorskie przedstawienia mają za zadanie zaprezentowanie kreatywności 

i twórczych możliwości uczniów zaangażowanych w działalność zespołów 

teatralnych w swoim regionie. 

6. Szczegółowe zasady udziału w Przeglądzie określa Regulamin Przeglądu  dostępny 

na stronie internetowej projektu Internetowy Teatr TVP dla szkół www.iteatr.tvp.pl   

 
 
 

 
  


