
REGULAMIN XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
organizowanego pod honorowym patronatem   

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

Młodszych uczniów zachęcamy do rozwijania swoich twórczych pasji, oswojenia z aktualnymi 

tematami związanymi z życiem w czasach pandemii, starszych uczniów zapraszamy do poznania 

twórczości Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin tych wybitnych poetów. 

 

Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów oraz Muzeum 

Niepodległości w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

do udziału w ogólnopolskim konkursie tematycznym. 

 

Cele konkursu: 
1. Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 
2. Przybliżenie biografii i literackich dokonań przedstawicieli pokolenia Kolumbów. 
3. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów Tadeusza Różewicza i Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
5. Zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji, pogłębiania zainteresowań literackich. 
 

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych całej Polski. 

 

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski. 

Tematyka i forma konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych proszeni są o napisanie  

i wykonanie samodzielnej, twórczej pracy na jeden z podanych tematów: 

 

 

Konkurs literacki: 

Tematy dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej: 
 

1. Nie dajmy się smutkowi!- jak poradziłaś/łeś sobie ze smutkiem w czasach koronawirusa?- trzy 

kartki z pamiętnika. 

2. Zdalne nauczanie na wesoło- napisz opowiadanie na temat zdalnego nauczania. 

3. Napisz opowiadanie z dialogiem na temat: Pokłady empatii w sercu człowieka - Tadeusz 

Różewicz „Przepaść” i „List do ludożerców”. 

 

 

Tematy dla uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej: 



 

1. Napisz opowiadanie na temat życia Tadeusza Różewicza. Swoją pracę wzbogać 

mottem  

z wybranego tekstu poety. 

2. Tadeusz Różewicz napisał List do ludożerców, Przepaść, Koncert życzeń. Odwołują 

3. c się do wybranego cytatu z tych tekstów, napisz czy ludzi z początku XXI stulecia 

można nazwać ludożercami, czy też przypomnieli sobie nauki zawarte w Dekalogu. 

4. Napisz opowiadanie biograficzne na temat wojennych doświadczeń Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 

 

 

Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 4 strony formatu A 4. 

   

1. Temat pracy, 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 

3. Dokładną nazwę i adres szkoły, 

4. Telefon kontaktowy, 

5. Adres poczty elektronicznej, 

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna). 

 

Autorzy najlepszych prac oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy.   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w literackiej przygodzie!              

 

  Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania 

tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

Informujemy, że konkurs będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w związku z pandemią. 

 

 


