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LEKCJA Z BALLADĄ
Drodzy Nauczyciele Poloniści
W związku ze zbliżającą się 200. setną rocznicą wydania ,,Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Zarząd Główny organizuje dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych Konkurs ,,Lekcja z balladą”, który
odbędzie się w 2022r.
Zbiór ballad napisanych w latach 1819-1821, wydanych w 1822 roku w Wilnie, w I
tomie poezji, uważany był za początek rozwoju gatunku literackiego - ballady w literaturze
polskiej i ogłoszony manifestem polskiego romantyzmu.
„Ballady i romanse” odwołują się do ludowych wierzeń, są opowieścią o niezwykłym świecie
wyobraźni młodego poety, który z uwagą i ogromnym zainteresowaniem obserwował życie
ludzi w okolicach Wilna. Utwory te sięgają do ludowych korzeni – legend, baśni, pieśni, ale
stanowią już samodzielny gatunek literacki, przepojony polskim podejściem do prawdy,
szacunku, miłości, romantycznego widzenia winy i kary.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przywrócenie miejsca balladom w zestawie lektur
szkolnych i we własnym warsztacie pracy na każdym etapie kształcenia.
Prezydent RP, Andrzej Duda, ogłosił ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza lekturą
11. Narodowego Czytania w 2022 roku.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu i udziału w nim.
Konkurs został objęty patronatem przez: Albinę Łubian, Burmistrz Miasta i Gminy w Pilawie,
Oddział Warszawski Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dra Jarosława
Zaronia, dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LEKCJA Z BALLADĄ

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem i wykonawcą Konkursu Lekcja z balladą jest Stowarzyszenie Nauczycieli
Polonistów SNaP.
Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Adama
Mickiewicza oraz polskim romantyzmie w związku z 200. rocznicą wydania Ballad
i romansów poprzez pomysły na ciekawe oryginalne lekcje z balladą.
2. Cele Konkursu:
a) budzenie pozytywnych uczuć wobec kultury i tradycji narodowej,
b) przybliżanie dzieciom i młodzieży literatury romantycznej i budzenie
zainteresowania problematyką i językiem ballad.
3. Konkursem kieruje Zarząd Główny SNaPu, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.
4. Prace nauczycieli będą oceniane przez komisję powołaną przez Zarząd Główny
SNaP-u.

II. Uczestnicy Konkursu:
Nauczyciele uczący języka polskiego w szkołach na terenie kraju.
1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli w następujących kategoriach:
a) nauczyciele szkół podstawowych,
b) nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
III. Przebieg Konkursu:
a) Ogłoszenie Konkursu: 15 grudnia 2021r. Informacja i regulamin zostaną
zamieszczone na stronie internetowej SNaP-u: www.snap,pl oraz na stronie
Oddziałów SNaP-u. Ponadto organizatorzy Konkursu prześlą informacje
i regulamin do szkół i nauczycieli języka polskiego
b) Zakończenie Konkursu: 30 kwietnia 2022 r.

IV. Wymagania konkursowe
a) Każdy uczestnik przesyła pocztą elektroniczną jeden oryginalny scenariusz
prezentujący pracę twórczą z uczniami na temat wybranej ballady Adama
Mickiewicza, z uwzględnieniem podstawy programowej MENu z 2017r.,
b) Prosimy na pracy konkursowej zamieścić dane autora pracy - imię, nazwisko,
adres szkoły, email osobisty i szkoły, ewentualnie numer telefonu,
c) Nadsyłanie prac (wyłącznie pocztą elektroniczną) do 1 kwietnia 2022 r. na adres:
maria-gudro@wp.pl ,
d) Prosimy o napisanie scenariusza w programie word, czcionką podstawową – 12
Times New Roman, z oświadczeniem o możliwości zamieszczenia materiału na
stronie SNaP-u.
e) Do etapu finałowego Komisja Konkursowa kwalifikuje 20 najlepszych prac, które
zostaną zamieszczone na stronie internetowej SNaP-u oraz na stronach Oddziałów.
Laureaci zostaną uhonorowani listem gratulacyjnym oraz listami do władz
samorządowych i oświatowych na ich terenie.
V. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.snap.pl
VI. Sześć najlepszych prac zostanie nagrodzonych.
VII. Dane osobowe
1. Przystąpienie uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
2. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w formie elektronicznej.
VI. Postanowienia końcowe
1. Ostateczną decyzję wyboru prac do wyróżnienia i nagrodzenia podejmuje Jury.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Wszelkie ewentualne zmiany i inne bieżące informacje dotyczące Konkursu będą
zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: www.snap.pl
VI. Dane kontaktowe organizatorów
Koordynator Konkursu:
Maria Gudro-Homicka
Honorowa przewodnicząca SNaP-u
Członek Zarządu Głównego
maria-gudro@wp.pl
tel. 505740889 Konkurs
Przewodniczący Zarządu Głównego SNaPu
dr Jarosław Wowak
polski.snap@wp.pl
tel. 605761863

