
REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

 POD HONOROWYM PATRONATEM  

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

organizowanego z okazji Roku Stanisława Moniuszki  

i Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 

          
 

                        

Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 

2019 roku. Uhonorowani zostali: Gustaw Herling-Grudziński i Stanisław  

Moniuszko  

 

Patronem roku 2019 został Gustaw Herling-Grudziński z okazji setnej rocznicy 

urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w 

uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo 

cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i 

kryzysu wartości”. 

 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. 

Dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, 

pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. 

Posłowie podkreślili, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora 



do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły 

paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie 

patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”. 

 

 
  Członkowie Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum 

Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zapraszają uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 

ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym. 

 

Cele konkursu 

1. Poznanie życia i dokonań Gustawa Herlinga – Grudzińskiego i Stanisława 

Moniuszki. 

2. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o twórczości 

Stanisława Moniuszki oraz  Gustawa Herlinga Grudzińskiego.. 

3. Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury,  wydarzeń 

historycznych. 

4. Zachęcanie uczniów do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania 

zainteresowań artystycznych oraz literackich. 

5. Uświadomienie dzieciom i młodzieży patriotyzmu Stanisława Moniuszki, 

jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji narodu w czasach walki o 

niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w 

utworach kompozytora. 

6. Uświadomienie licealistom istoty systemu totalitarnego, poznanie losów 

jednostek poddawanych nieludzkim prawom. 

 

 

Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół 

ponadgimnazjalnych całej Polski. 

Zasięg konkursu: konkurs ma charakter ogólnopolski. 

 

Tematyka i forma konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów oraz szkół średnich  proszeni są    o 

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

Tematy dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej:  



1. Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - twórca i czołowy 

przedstawiciel polskiej opery narodowej. 

2.  Zaprojektuj i wykonaj album: Stanisław Moniuszko - życie i twórczość. 

3. Zaprojektuj i wykonaj plakat: Stanisława Moniuszko -  jako… /np. mąż i 

ojciec, organista, kompozytor, nauczyciel, twórca…/ 

 

Tematy dla uczniów klas VII i VIII SP oraz dla uczniów klas gimnazjalnych:  

1. Zredaguj opowiadanie twórcze z dialogiem na temat: Moje spotkanie z  

muzyką Stanisława Moniuszki. 

2. „Halka”, „Straszny dwór”- to dzieła, których się nie zapomina- recenzja        

lub list. 

3. Napisz reportaż na temat: Moja wędrówka śladami Stanisława Moniuszki. 

 

Tematy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:  

1. Gustaw Herling-Grudziński napisał: „Ostatecznie dzień następuje zawsze po 

nocy” -zredaguj artykuł lub esej. 

2. Gustaw Herling-Grudziński w Innym świecie napisał: „Teoria prawa 

sowieckiego opiera się na założeniu, że nie ma ludzi niewinnych.”- napisz 

rozprawkę, uzasadniając swoje stanowisko. 

3. To był naprawdę „Inny świat”. W jaki sposób system stalinowski traktował 

podejrzanych i skazanych za działalność przeciwko władzy radzieckiej? 

 

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

 

  Prace (albumy, plakaty) prosimy wysyłać na adres: Muzeum 

Niepodległości X Pawilon Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 

25   01-532 Warszawa z dopiskiem XV OGÓLNOPOLSKI 

http://lubimyczytac.pl/autor/22914/gustaw-herling-grudzinski
http://lubimyczytac.pl/autor/22914/gustaw-herling-grudzinski


KONKURS LITERACKI   do 1 grudnia 2018 roku, a literackie 

prosimy przesyłać na adres mailowy : gpodlaska@wp.pl podając 

temat, imię i nazwisko uczestnika, dokładną nazwę i adres szkoły, 

telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko 

nauczyciela (opiekuna). 
 

 

Autorzy najlepszych prac oraz ich nauczyciele otrzymają  dyplomy.                 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w literackiej przygodzie!  

                                                      

 

mailto:gpodlaska@wp.pl

