
REGULAMIN XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

organizowanego pod honorowym patronatem  

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

organizowanego z okazji Roku św. Jana Pawła II oraz dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy

Warszawskiej, powstań śląskich i polskich bohaterów narodowych.

                  

                       
Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów roku.

Uhonorowany został  św. Jan Paweł II. Rok 2020 będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 
w jej 100. rocznicę.

 

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. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
2. Przybliżenie nauczania Jana Pawła II na temat patriotyzmu, postaw obywatelskich, wolności. 
3.  Poszerzanie wiedzy oraz podtrzymywanie pamięci o Powstaniach Śląskich i jego bohaterach.
4.  Zainspirowanie  uczestników  do  poszerzenia  wiedzy  o  dokonaniach  wybitnych  Polaków  i

znaczeniu Bitwy Warszawskiej.
5. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury, wydarzeń historycznych.
6. Zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji, pogłębiania zainteresowań artystycznych

oraz literackich.

Adresaci  konkursu: uczniowie  klas  IV  –  VIII  szkół  podstawowych  oraz  uczniowie  szkół
ponadpodstawowych całej Polski.
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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- VIII szkoły podstawowej: 

1. Napisz opowiadanie na temat: Opowieści rodzinne o wizycie Jana Pawła II w Polsce. 
2. Przedstaw opowiadanie z dialogiem na temat: Bitwa Warszawska - dlaczego powinniśmy 

o niej pamiętać.
3. Zredaguj list na temat: Opowieści rodzinne o śląskich powstańcach.

Prace  pisemne  nie  powinny  być  dłuższe  niż  4  strony  formatu  A  4.
 Prace prosimy przesyłać na adres mailowy :  gpodlaska@wp.pl do 1 grudnia 2019 roku,
podając:
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.
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