
 
 

WARSZTATY TWÓRCZEGO PISANIA 
 

 
Warsztaty twórczego pisania jest to przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Polonistów na 
Litwie z myślą o uczniach klas ósmych wszystkich szkół polskich na Litwie: z Wilna, rejonu wileńskiego, 
solecznickiego, trockiego, święciańskiego i szyrwinckiego.  
 
I etap – szkolny  
 
Uczniowie zgodnie z poleceniem piszą w szkole wypracowanie o objętości 1-1,5 strony A4 (ok. 150-200 
wyrazów).  
 
Uważnie przeczytaj poniższe polecenie, zastanów się i wykonaj zadanie pisemne. 
 
• Niżej podane są nazwy różnych wartości. Które z nich, Twoim zdaniem, są najważniejsze? 
• Wybierz trzy spośród nich i napisz rozwprawkę, w której uzasadnisz znaczenie każdej z 

nich w życiu człowieka i społeczeństwa. 
• W uzasadnieniu podaj przykłady takich zachowań ludzi lub bohaterów literackich, w których 

te wartości się ujawniają. 
 
Temat rozprawki: Wartości życiowe, o które warto walczyć 
 
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ       PRACA      PIENIĄDZE      MIŁOŚĆ      PRZYJAŹŃ      WIEDZA         

ODWAGA      WOLNOŚĆ     SOLIDARNOŚĆ      PRAWDA     UCZCIWOŚĆ       SIŁA    

MIŁOSIERDZIE      PAMIĘĆ      TOLERANCJA       MĄDROŚĆ 

 
Spośród wypracowań pisanych na etapie szkolnym nauczyciele poloniści w każdej szkole wytypowują 
najlepsze prace (średnio po 1 pracy od klasy) i przesyłają je do Zarządu SPL pod adres :  
 

LEU 
Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centras 
Studentų g. 39–253 
LT-08106, Vilnius  

z dopiskiem: Konkurs SPL  
 
Proszę przesyłać oryginalne, niepoprawiane teksty uczniowskie, pisane odręcznie (te prace nie będą 
oceniane, lecz na ich podstawie prowadzący warsztaty stworzą program warsztatów dostosowany do 
potrzeb uczniów; autorzy prac nie będą powszechnie ujawniani). 
 
Prace proszę przesyłać pocztą lub przywieźć pod wskazany adres (LUE, Studentų 39, sala 253, Wilno) w 
nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2014 r. W kopercie proszę przesłać: 



1. teksty wypracowań uczniowskich, podpisane imieniem, nazwiskiem autora z podaniem klasy i 
szkoły, 

2. dodatkowo 2 czytelne kserokopie każdego wypracowania,  
3. numer telefonu i adres elektroniczny do korespondencji (nauczyciela lub innego opiekuna). 

 
II etap – miejski/rejonowy  
 
W drugiej połowie października lub na początku listopada br. odbędą się warsztaty dla wybranych 
uczniów (jednodniowe całodzienne warsztaty w grupach, prowadzone przez nauczycieli ekspertów i 
pracowników polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego). Wybrani do udziału w warsztatach uczniowie 
otrzymają (pod wskazany adres e-mailowy) dodatkowe zaproszenie z bardziej szczegółową informacją. 
W programie warsztatów: 

1. Szkoła tworzenia tekstu pisanego – zgodnie z wymaganiami gatunku. 
2. Analiza tematu tekstu, sposoby jego rozwijania i wyczerpania w wypracowaniu. 
3. Budowa akapitu, osiąganie spójności tekstu.   
4. Szata językowa tekstów uczniowskich. Zagadnienia stylu, poprawności i kultury języka. 

Na zakończenie szkoleń uczniowie otrzymają zadanie domowe, które będą musieli wykonać samodzielnie 
i przesłać pod wskazany adres w wyznaczonym terminie. Zadanie będzie wymagało zastosowania 
umiejętności, nabytych podczas warsztatów. Autorzy najlepszych prac pisemnych zostaną nagrodzeni. 
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów na Litwie www.polonista.lt  
 
 
 

Koordynator projektu – dr Henryka Sokołowska 

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki RL 
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