
 

 

XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy  

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa  

 

1. Cele konkursu:  

–   zainteresowanie uczniów historia harcerstwa polskiego 

–   upowszechnianie wiedzy istotnej dla tożsamości narodowej; 

– kształtowanie pamięci i szacunku wobec dokonań wybitnych Polaków; 

Andrzeja Małkowskiego, twórcy skautingu w Piotrkowie Trybunalskim - 

Stefana Grot-Roweckiego Wacława Lipińskiego i innych;  

–   uwrażliwienie na potrzebę patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka; 

- odkrywanie talentów, pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej 

uczniów.  

2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum 

Niepodległości w Warszawie, doradcy metodyczni we współpracy z władzami 

dzielnic/gmin oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych.  

3. Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech  grupach wiekowych:  

– uczniowie klas  4 - 7 szkół podstawowych;   

- uczniowie klas 8 SP i 3 gimnazjalnych 

- uczniowie szkół średnich.  

4. Zakres tematyczny  

A. Klasy 4 -7 szkół podstawowych  

 Przygotuj wystąpienie kończące się słowami: I wtedy zrozumiałam/łem, że: 

„Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży 

samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad.” /Ustawa 

skautowa/ 

http://swnp.waw.pl/xii-ogolnopolski-konkurs-krasomowczy/


 To zaszczyt być harcerzem, ponieważ… - wystąpienie adresowane do 

młodych wstępujących do harcerstwa. 

B. Klasy 8 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjalnych  
 Druh Aleksander  Kamiński mówił: „Być wychowawcą znaczy: dawać, 

służyć, pomagać, inspirować (...)". W jaki sposób harcerze XXI stulecia 

wcielają w życie słowa wybitnego  Polaka. 

 Być harcerzem - to zobowiązuje! Jak rozumiesz powinności harcerza? – 

wystąpienie. 

C. uczniowie szkół średnich 

 Przygotuj wystąpienie zaczynające się słowami: „Ruch harcerski musi się 

rozwijać i rosnąć nie tylko wszerz, przez pozyskiwanie nowych 

zwolenników, ale i w głąb przez rozwijanie swych zasad, ulepszanie 

metod pracy.”  

/Stanisław Sedlaczek/ 

 Sir Robert Baden Powell apelował: „Starajcie się zostawić ten świat lepszym 

niż go zastaliście”. Zaproponuj, jak to zrobić? - wystąpienie adresowane do 

młodych ludzi. 

 

 

5. Koordynatorzy konkursu – Zespół programowy konkursów tematycznych 

(krasomówczych i literackich) Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli 

Polonistów doradcy metodyczni, Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości 

w Warszawie: 

-  Gabriela Podlaska, gpodlaska@wp.pl tel. 886 295 840  

– Anna Borkowska, Prezes Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli Polonistów  

tel. 605 850 010 

– Michał Rybak, Dział Edukacji i Promocji, tel./fax 22 827 96 43, 22 826 90 

91/92 w. 34 

promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl  

- Urszula Biskup – Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia Warszawskich 

Nauczycieli Polonistów 
 

Organizacja i przebieg konkursu: 

Etap szkolny  

Każda szkoła zorganizuje wewnętrzne eliminacje konkursu krasomówczego i 

wyłoni 1-3 najlepszych uczestników, którzy będą ją reprezentowali                     

w finale. Za organizację etapu szkolnego odpowiada przewodniczący Zespołu 

Humanistycznego.  

mailto:gpodlaska@wp.pl


Finał konkursu  

– odbędzie się 7.12.2018 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości: X Pawilonie 

Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej 

przez Bramę Bielańską), w godz. 9.00 – 15.30; 

– uczestnik wygłasza przemówienie na wskazany temat, wystąpienie nie powinno 

przekraczać 5 minut; nie może zostać odczytane; 

– szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym. 

  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Do dnia 20.11.2018 r. należy zgłosić zwycięzców eliminacji szkolnych drogą  

e-mailową na adres: gpodlaska@wp.pl. 

2. W zgłoszeniu należy podać temat oracji, imię i nazwisko uczestnika, dokładną 

nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, imię i 

nazwisko nauczyciela (opiekuna). 

3. Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w godz. 9.00 – 15.30 w Muzeum 

Niepodległości: X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd 

samochodem od ul. Czujnej przez Bramę Bielańską) 

 

Uczestnicy ze szkół podstawowych klas 4 - 7 od godz. 9.00 do 11.00 

Uczestnicy klas 8 sp i  klas gimnazjalnych od godz. 11.00 do 13.00 

 

4. Przygotowanie do udziału w konkursie: 

23 listopada 2018 r. (piątek) w Muzeum Niepodległości X Pawilonie Cytadeli 

Warszawskiej ul. Skazańców 25 (dojazd samochodem od ul. Czujnej przez 

Bramę Bielańską) w godz. 12.00 –  14.00 odbędą się zajęcia otwarte w zakresie 

retoryki – dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli opiekunów konkursu. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o udziale w kursie retoryki. Zgłoszenia 

prosimy przysyłać na adres gpodlaska@wp.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Jury konkursu: doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego, specjaliści w 

zakresie retoryki.  

7. Oceniane będą:  

– zalety merytoryczne przemówienia (temat przemówienia, treść, forma językowa),  

– kompozycja wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, argumentacja i zakończenie),  

– kunszt oratorski, poprawna wymowa, mowa ciała, pamięciowe opanowanie tekstu.  
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