
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Literackiego 2019 pt. „Twórczość wciąż żywa”

ZESTAW NR I

1. Napisz reportaż oparty na fragmencie bajki „Czarny rycerz”. Uwzględnij dowolne 

wydarzenie.

Tekst bajki znajduje się w książce „Bajki nie tylko dla dzieci” oraz na stronie 

internetowej www.malinski.pl

 

2. Książka ks. Malińskiego „Pomysł na siebie” zawiera różnorodne wskazówki dotyczące 

organizacji czasu, zajęć. Przedstaw w formie fragmentu dialogu z koleżanką lub kolegą, którą z

nich spróbowałbyś wprowadzić do swojego życia i jakich oczekiwałbyś rezultatów.

Jako przykład podaję wydarzenie z życia młodego człowieka. Znalazł on w książce na 

temat kształtowania charakteru wskazówkę: „Jeżeli szukasz konkretnego słowa w słowniku czy

encyklopedii, nie rozpraszaj się i nie trać czasu przeznaczonego na określoną pracę, czytając 

»przy okazji« inne informacje. Przeczytaj tylko to, czego szukałeś. To nie tylko oszczędność 

czasu, ale i ćwiczenie woli”. Zastosowanie tej wskazówki dało konkretne wyniki.

Tekst książki „Pomysł na siebie” dostępny jest na stronie internetowej www.malinski.pl

 

3. Opierając się na ostatnim rozdziale książki „Drugie życie Karola Wojtyły”, uzasadnij jej 

tytuł. Przekaż swoje refleksje związane z podanym uzasadnieniem.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl
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ZESTAW NR II

1. W książce autorstwa ks. Malińskiego pt. „Święci na nasze dni” przedstawione są sylwetki 

jedenastu polskich świętych.  

Są tam m. in. opowiadania o św. Jadwidze i św. Bracie Albercie. Czy dostrzegasz 

zbieżność postaw życiowych tych świętych? Uzasadnij swoje stanowisko.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl

  

2. Wśród bajek ks. Malińskiego znajdują się m. in. „Aniołek w klatce” i „Karnawał”.

W której z tych bajek problem przemiany wewnętrznej człowieka ukazany jest – Twoim 

zdaniem – bardziej przekonywająco? Odpowiedź powinna być esejem lub rozprawką.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl

 

3. Opierając się na załączonych tekstach rozważań z książeczki „Chodzący po morzu” wyjaśnij

tytuł tego zbiorku.

„Zdaj sprawę z włodarstwa twego”

Inaczej się gra, jeżeli w swojej, może nawet nijakiej, talii kart ujrzy się wielką kartę.

Rzecz w tym, żeby umieć nią zagrać: aby nie doszło do tego, że przez nieumiejętność, strach,

niedbalstwo będziesz musiał ją oddać niewykorzystaną.

Czyś już  zagrał  swoją  życiową kartą?  Bo jeżeli  tak  i  jeżeli  ci  się  udało,  to  musisz

przyznać, że teraz łatwiej jest żyć. Bo pamięć tej wielkiej chwili rzuca blask na całe dalsze

życie. Dodaje odwagi, wspaniałomyślności, daje poczucie godności.

A może jeszcze jesteś przed tym wydarzeniem? Uważaj, żebyś pod koniec życia nie

spostrzegł, że tę wielką kartę wciąż kurczowo trzymasz w rękach. Aż do momentu, gdy ci ją

wyjmą i odrzucą.
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„A jesteście smutni”

My musimy być już teraz trochę wniebowzięci. My musimy już teraz trochę chodzić nad

ziemią. I wierzyć po ryzykancku, i ufać wbrew obliczeniom, i kochać na wyrost, i radować się,

choć czasem niewiele powodów do tego.

My musimy już teraz trochę chodzić nad ziemią.  Bo to wbrew pozorom jest jedyny

klucz do życia. Za takimi ciągnąć będą w procesji, przylatywać jak ćmy do ognia, jak pszczoły

do miodu - ci wszyscy obliczeni, wyrachowani, sprawiedliwi, a przy tym ogromnie smutni. By

wziąć trochę beztroskiej  wiary,  trochę nieobrachowanej  nadziei,  trochę miłości  za darmo –

trochę radości, bez której nie da się żyć.

My musimy już teraz być trochę wniebowzięci.

„Czemuś zwątpił”

Jesteś  przegrany,  gdy przestałeś  ufać.  Nawet  gdyby wszystko szło ci  dobrze.  Nawet

gdyby ci ludzie zazdrościli sukcesów.

I tak długo stoisz, jak długo ufasz. Nawet gdy ci się wszystko wciąż rozsypuje, nawet

gdy cię ludzie nieustannie niszczą, nawet gdy wbrew sobie, wbrew najgorszym prognozom,

wbrew oczywistej przegranej, wbrew swojemu przerażeniu resztką woli – chcesz ufać.

Możesz uwzględnić w wypowiedzi również inne rozważania z tej książki.

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl.
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ZESTAW NR III

 1. Na podstawie dowolnie wybranej bajki (lub paru bajek) z książeczki „Bajki nie tylko dla 

dzieci” wyjaśnij, dlaczego w tytule zawarte jest określenie, iż są to bajki „nie tylko dla dzieci”.

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl

 

2. Różne oblicza świętości: św. Jan Kanty, św. Rafał Kalinowski, św. Adam Chmielowski,

Czy któraś z tych postaci ukazanych przez ks. Malińskiego w książce „Święci na nasze 

dni” mogłaby być, według Ciebie, wzorem dla współczesnego człowieka. Uzasadnij swój sąd.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl

 

 3. W jednym z tekstów książeczki „Aby nie ustać w drodze” padają słowa:

„Jeżeli każda miłość jest kwiatem, to małżeńska również, ale zwyczajnym, nie

nieśmiertelnikiem.

Jeżeli miłość jest motylem, to prawdziwym, nie przyszpilonym do korka.

Trzeba strzec, żeby nie odleciał”.

Opierając się na dowolnie wybranych przykładach z książki „Zanim powiesz kocham”, 

uzasadnij powyższe stwierdzenie jej Autora.

Teksty obu książek dostępne na stronie www.malinski.pl
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ZESTAW NR IV

1. „Łatwo być wspaniałomyślnym. O uczciwość trzeba się starać”- napisał ks. Mieczysław 

Maliński.

Zinterpretuj słowa Autora w kontekście jego opowiadania o św. Janie Kantym pt. 

„Święty profesor Akademii Krakowskiej”.

Tekst znajduje się w książce „Święci na nasze dni”, jest też dostępny na stronie 

internetowej www.malinski.pl

 

2. W świetle pierwszego i ostatniego rozdziału książki ks. Malińskiego „Na każdy wieczór” 

odpowiedz na pytanie, czy zgadzasz się z Autorem, że Msza święta to dar, a nie obowiązek. 

Spróbuj przekonać myślącego inaczej niż Ty. Możesz odwołać się również do książki „Czy 

umiesz żyć”.

Teksty dostępne w sprzedaży. Można je też wypożyczyć w Fundacji.

 

3. Do roku 1990 istniała w naszym kraju cenzura. Władze państwowe nie pozwalały na druk 

tekstów, które były niezgodne z obowiązującym systemem ustrojowym. Przez ostatni okres 

PRL-u zaznaczano skreślenia w wydawanych książkach i czasopismach. W książce ks. 

Malińskiego „Opowiadania o nadziei” miała być zamieszczona bajka pt. „Terra, czyli koniec 

ery automatów”. Nie uzyskała jednak akceptacji władz. Tak wyglądała strona, na której bajka 

miała się znaleźć:

 

http://www.malinski.pl/
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Opierając się na wiadomościach z historii oraz na znajomości tekstu bajki, o której mowa, 

wyjaśnij, dlaczego, Twoim zdaniem, nie dopuszczono do jej druku.

Tekst bajki znajduje się w wydanej w późniejszych latach książce „Terra. Bajki nie tylko

dla młodzieży”.

Tekst dostępny na stronie internetowej www.malinski.pl

http://www.malinski.pl/
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ZESTAW NR V

1. Zredaguj wywiad z dowolnie wybraną postacią, ukazaną przez ks. Malińskiego w tomie 

„Świadkowie Jezusa”, oceniający jej postępowanie w życiu.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl

 

2. Wybierz tekst rozważania z książki „Aby nie ustać w drodze”, w którym znajdziesz 

maksymę życiową, jaką chciałbyś kiedyś przekazać swojemu dziecku. Uzasadnij swój wybór w

dowolnej formie literackiej.

Tekst dostępny na stronie www.malinski.pl

3. W książce ks. Malińskiego „Na każdy wieczór”, w rozdziale poświęconym św. Wincentemu 

à Paulo, znajduje się następujący fragment:

„Mówią, że razu pewnego przyszła do świętego Wincentego à Paulo jedna z sióstr

nowo przyjętych do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, założonego przez niego. 

Powiedziała: »Czy my musimy chodzić codziennie na Mszę świętą? Tylu jest chorych w

szpitalu, tylu potrzebuje opieki, a my się modlimy«. Święty Wincenty miał 

odpowiedzieć: »Wiesz, po co jest Msza święta? Żeby ci ten dzban nie zaciążył w ręce«. 

A dzban był pełen zupy dla chorych” (s. 278).

Napisz esej będący interpretacją zdania „Żeby ci ten dzban nie zaciążył w ręce”. W 

interpretacji uwzględnij rozdział na temat Mszy świętej z książki ks. Malińskiego „Czy umiesz 

żyć” oraz rozdziały „Eucharystia I” i „Eucharystia II” z książki „Na każdy wieczór”.

Teksty dostępne w sprzedaży w Fundacji, można też te książki wypożyczyć.

http://www.malinski.pl/
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ZESTAW NR VI

1. O jakich zagrożeniach dla współczesnego człowieka pisze ks. Mieczysław Maliński w bajce

pt.  „Dwie  narady”?  Opierając  się  na  przykładach  z  życia,  omów  problem  w  kontekście

umiejętności właściwego wykorzystywania czasu. (Możesz odwołać się też do książki „Pomysł

na siebie”).

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl

2. Potraktuj bajkę pt. „Wyrównywanie rachunków” jako punkt wyjścia do własnych rozważań 

na temat przedstawionego w niej problemu.

Możesz uwzględnić w swoim rozważaniu różne teksty rozważań ks. Mieczysława 

Malińskiego.

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl

3. Na podstawie książki ks. Mieczysława Malińskiego pt. „Faustyna znaczy szczęśliwa” 

przedstaw w dowolnej formie literackiej najciekawszy dla Ciebie epizod z życia Świętej.

Tekst dostępny na stronie internetowej www.malinski.pl lub do nabycia względnie 

wypożyczenia w Fundacji.
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ZESTAW NR VII

1. Którego z aniołków przedstawionych w bajkach ks. Mieczysława Malińskiego wybrałbyś na

swojego Anioła Stróża? Wyjaśnij, co zadecydowało o Twoim wyborze. 

Liczba uwzględnionych bajek nieograniczona. Forma wypowiedzi dowolna.

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl

2. O kształtowaniu sumienia i ucieczce przed nim - jakie refleksje na ten temat nasuwają teksty 

bajek: "Jest taki kwiat' i "Przedpiekle'?.

Teksty dostępne na stronie www.malinski.pl

3. W książce ks. Malińskiego “Czy umiesz żyć?” znajduje się rozdział pt. “Czy umiesz się 

spowiadać?”. Napisz w formie kartki z pamiętnika (lub z dziennika) swoje uwagi na temat, czy 

rozdział ten wniósł w Twoje życie nowe wartości, czy nie powiedział Ci nic nowego.

Tekst dostępny w sprzedaży w Fundacji lub możliwy do wypożyczenia.
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