


Cele Konkursu zakładały  popularyzację  twórczości  Adama Mickiewicza  wśród  

młodzieży gimnazjalnej, zachęcenie do uważnej lektury „Pana Tadeusza”, 

rozwijanie zainteresowań humanistycznych.  

 

 

Chcieliśmy również, aby uczestnictwo w turnieju kształtowało postawy szacunku 

do dziedzictwa kultury i dawało zainteresowanym uczniom możliwość wykazania 

się znajomością treści arcydzieła narodowej literatury w ramach konkursowej 

rywalizacji. 
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Konkurs „W kręgu PANA TADEUSZA” doczekał się 10-ciu edycji. W roku 2014 
odbył się z woli organizatorów po raz ostatni. W jego bogatej historii należy 

podkreślić szczególnie następujące epizody: 

Lata  2006, 2007, 2009 i 2010 to edycje, w których  patronat nad konkursem objął 
Lubelski Kurator Oświaty. 

V edycja w r. 2009 zapoczątkowała nagradzanie wszystkich uczestników 
konkursu listami gratulacyjnymi z autografami twórców filmowej adaptacji 

„Pana Tadeusza”. 

Rok 2011 r. to początek współpracy w organizowaniu Konkursu z Pro Futuro 
Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Lokalnych z Białopola. Dzięki niej  

możliwe było włączenie Konkursu w latach 2011  -2013 do szerszego projektu 
pod tytułem „W kręgu PANA TADEUSZA”. 

Każdej edycji Konkursu towarzyszyły działania mające na celu poszerzenie 
wiedzy o autorze, epoce i samym utworze „Pan Tadeusz” oraz propagujące 
nasze przedsięwzięcie. Przygotowywaliśmy materiały promocyjne w postaci 

zakładki do książek, planu lekcji, podkładki pod mysz itp.. oraz biuletyny 
informacyjne na temat Konkursu i prowadziliśmy stronę internetową 

www.wkregupanatadeusza.cba.pl  

http://www.wkregupanatadeusza.cba.pl/
FORUM.ppt


Pomysł Konkursu zrodził się z fascynacji bogactwem wątków, motywów obrazów                     

i detali Arcypoematu.  Jego formuła  to sposób, w jaki jeden pasjonat dzieli się 

przedmiotem swojej fascynacji z innymi, stwarzając im okazję do intelektualnego                      

i emocjonalnego przeżycia „Pana Tadeusza” raz jeszcze,  w specyficznych                            

i niecodziennych konkursowych okolicznościach. 

 

Konkurs miał formę pisemnego testu wyboru. Pytania zadawane uczestnikom  

obejmowały trzy kręgi tematyczne: bohaterów „Pana Tadeusza”, elementy tradycji 

szlacheckiej i obyczajowości polskiej szlachty, ważne wydarzenia, przedmioty, 

zjawiska i elementy przyrody jako składniki świata przedstawionego w Poemacie. 

Niektóre z pytań uzupełniały cytaty z lektury i ilustracje. Od 2009 r.  nowością była 

możliwość korzystania  z pomocy w postaci wydania „Pana Tadeusza”,                           

które udostępnialiśmy każdemu z uczestników.  

  

Zgodnie z regulaminem zwycięzcą Konkursu zostawał uczestnik z  najwyższą 

liczbą punktów, a laureatem uczeń, który uzyskał co najmniej 80% maksymalnej 

liczby punktów. Zwycięzców oraz dwóch kolejnych uczniów z najlepszymi 

wynikami honorowaliśmy nagrodami rzeczowymi. 
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Adresatem Konkursu była młodzież z województwa lubelskiego, która posiada 

humanistyczne, literackie zainteresowania. W 10-ciu edycjach wzięło w nim udział 

prawie 220-tu gimnazjalistów z powiatów: 

chełmskiego  

( Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubeczno, Dubienka, Liszno, Pawłów, Rejowiec, 

Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Sielec, Strachosław, Strupin Duży, Wojsławice, 

Żmudź,  Żółtańce).  

hrubieszowskiego  

(Horodło, Hrubieszów, Jarosławiec, Moniatycze, Trzeszczany, Werbkowice),  

krasnostawskiego  

(Krupe, Orłów Drewniany, Siedliska Drugie), 

włodawskiego                                 zamojskiego                     radzyńskiego  

(Włodawa, Wyryki),                           (Grabowiec),                 (Komarówka Podlaska),  

parczewskiego                                  ryckiego                                 oraz z Łęcznej  

(Milanów),                                      (Nowodworze),                                  i Świdnika.  
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Choć pytania konkursowe nie były łatwe i wymagały szczegółowej znajomości 
treści lektury, często zawodnicy osiągali wysokie wyniki. Wśród zwycięzców                         

i laureatów Konkursu znaleźli się gimnazjaliści z: Białopola, Dorohuska, 
Dubienki, Horodła, Hrubieszowa, Komarówki Podlaskiej, Krupego, Moniatycz, 
Milanowa, Nowodworu, Pawłowa, Rejowca, Rejowca Fabrycznego, Sawina, 

Siedlisk Dużych, Strupina Dużego, Włodawy, Wyryk,  Żółtańców.  

 

 

Jedna z uczennic z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z Horodła, Barbara Popczyk, 
została laureatką konkursu dwukrotnie i jednocześnie uzyskała najlepszy 
wynik punktowy w historii Konkursu w granicach 96 – 98% poprawnych 

odpowiedzi.  
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Chęć przypomnienia szerokiej panoramy świata szlacheckiego z „Pana 

Tadeusza”, dziewiczej litewskiej przyrody,  barwnych portretów polskich 

Sarmatów, czasów, w których rozgrywa się akcja, w naturalny sposób 

wprowadziła do naszego Konkursu i związanych z nim działań korelację 

międzyprzedmiotową. 

W 2005 r. uczestnikom przedstawiono w formie prezentacji „Tam się człowiek 

napije, nadysze polszczyzny” litewskie i wielkopolskie dworki i dwory związane                  

z Adamem Mickiewiczem. Przypomnienie niektórych faktów z biografii poety dało 

okazję do zapoznania się z treściami z zakresu historii architektury dotyczącymi 

stylów polskich dworków. 

W 2006r. Konkursowi towarzyszyła wystawa ilustracji do „Pana Tadeusza”                       

oraz prezentacja  przedstawiająca zwyczaje szlacheckie przywołane                            

na kartach narodowej epopei, która łączyła i poszerzała treści nauczania języka 

polskiego, historii, przyrody i muzyki. 

Uczestnicy III edycji Konkursu w r. 2007 zapoznali się z ilustratorami Arcypoematu 

i różnymi technikami plastycznymi, natomiast w 2008 r.                            mieli 

możliwość poszerzenia wiedzy historycznej i technicznej na temat białej broni i 

soplicowskiego oręża. 

apel_na_lowy.mp3
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Okoliczności sprzyjające korelacji międzyprzedmiotowej zaistniały również                      

na zajęciach dla gimnazjalistów z ZS w Białopolu związanych tematycznie                     

z narodową epopeją. Odbyły się warsztaty fotograficzne, łączące treści nauczania 

informatyki, przyrody i sztuki, w efekcie których powstała widokówka z okolic Białopola, 

plener malarski, warsztaty kulinarne, na których uczniowie opracowali menu Wojskiego, 

przygotowali potrawy wg starych litewskich receptur i poczęstowali nimi uczestników 

Konkursu głównego oraz warsztaty przyrodniczo – plastyczne. Podczas tych ostatnich 

zajęć praca z tekstem utworu Mickiewicza uzupełniona wiadomościami z biologii 

zaowocowała broszurką „Jak w arce Noego czyli soplicowski zwierzyniec”. 

Inną formą łączenia treści z różnych przedmiotów i różnych umiejętności były konkursy 

dla uczniów z Białopola: czytania ze zrozumieniem „Historia dwu zuchów znad Wilejki”, 

na opowiadanie inspirowane motywami myśliwskimi  „O czym szumią soplicowskie 

knieje”, na hasło zachęcające do czytania narodowej epopei, matematyczny 

„Soplicowskie rachunki”, przyrodniczy „Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg 

biała”, plastyczny „Wśród pagórków leśnych i łąk zielonych” oraz na ilustrację                         

do Arcypoematu.      

Organizacja Konkursu dała także możliwość przybliżenia uczestnikom treści 

dotyczących kultury żywego słowa, sztuki recytacji. Dzięki uprzejmości Alicji Jachiewicz 

i Stefana Szmidta mogliśmy nagrać i zaprezentować podczas jednej z edycji  fragmenty 

„Pana Tadeusza” czytane przez tę aktorską parę.  

Dok1.pdf
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Wprowadzenie korelacji międzyprzedmiotowej do działań związanych                            

z projektem W kręgu „Pana Tadeusza” wynikało również z potrzeby poszukiwania 

skutecznych narzędzi edukacyjnych, które nie tylko zaabsorbują uwagę uczniów 

w związku z problematyką narodowej epopei, ale też staną się efektywnym 

instrumentem nauczania i poszerzą horyzonty organizatorów konkursu. Dlatego 

zainteresowaliśmy się interdyscyplinarną metodą webquestu.  Łącząc treści 

języka polskiego, informatyki i plastyki uczniowie w oparciu o instrukcję 

umieszczoną na stronie internetowej przeprowadzili badania problemu 

przynależności gatunkowej „Pana Tadeusza” i rozważali słuszność określeń 

„historia szlachecka” i „baśń”, jakimi naszą epopeję określił Julian Przyboś.                       

Ich efekty opisano w jednym z biuletynów konkursowych. 

 

Połączenie treści wielu przedmiotów w różnych działaniach związanych z 

projektem dało uczestnikom szansę na tworzenie całościowego obrazu procesów, 

zjawisk i kompleksowe postrzeganie świata przedstawionego w „Panu Tadeuszu”, 

rozwinęło myślenie naukowe i było ważnym czynnikiem mającym wpływ                          

na podniesienie jakości kształcenia. 

 

 

http://serwer014.webuzzz.mic.psnc.pl/domowa.aspx
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W ciągu 10 lat organizowania Konkursu mieliśmy szczęście spotkać szereg osób, 

dzięki którym to, co robiliśmy, było bardziej atrakcyjne dla uczestników,                     

a nam przysparzało dodatkowej satysfakcji.  W 2009 roku dzięki wsparciu 

Henryka Wujca udało się nam zorganizować przy okazji piątej edycji Konkursu 

szczególne spotkanie. Jego gośćmi byli aktorzy Alicja Jachiewicz i Stefan Szmidt. 

Artyści opowiadali o swoich kreacjach aktorskich, a Stefan Szmidt szczególnie                    

o pracy na planie filmowym „Pana Tadeusza”, w którym grał rolę Bartka Prusaka, 

a ponadto był konsultantem  w dziedzinie prawa łowieckiego.  

Dzięki naszym staraniom od 2009 r. każdy z uczestników, bez względu                       

na uzyskany wynik, otrzymywał list gratulacyjny podpisany przez  jednego                      

z twórców filmowej adaptacji Arcypoemetu - Andrzeja Wajdy. Od 2009 r. listy 

podpisali Andrzej Wajda, Michał Żebrowski, Daniel Olbrychski, Marek Kondrat, 

Grażyna Szapołowska oraz Bogusław Linda. 

Osobą, dzięki której Konkurs zyskał nowy wymiar i większy rozmach była również 

p. Katarzyna Kowalska, w latach 2011-2013 Dyrektor Oddziału Banku 

Zachodniego WBK w Chełmie, która z dużą życzliwością i zrozumieniem odnosiła 

się do naszych planów i działań. 
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Konkurs dzięki  staraniom organizatorów miał hojnych sponsorów.                               

Od pierwszej edycji nagrody rzeczowe dla zwycięzców fundowała Dyrektor 

Zespołu Szkół w Białopolu.  

Wydawnictwo ZNAK, począwszy od 2010r, przekazywało wartościowe książki                 

na nagrody dla  wszystkich jego uczestników. Wcześniejsze edycje Konkursu 

sponsorowały Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Wydawnictwo Gaudium                       

oraz Wydawnictwo Muza. 

Biorąc udział w konkursach grantowych ogłaszanych przez Fundację Banku 

Zachodniego WBK uzyskiwaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Pro Futuro          

z Białopola trzykrotnie (w latach 2011 – 2013) dotacje pozwalające                                         

na poszerzenie i uatrakcyjnienie naszego przedsięwzięcia. 
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Podsumowując 10 lat trwania Konkursu, możemy stwierdzić, że było to 

przedsięwzięcie udane i dla organizatorów satysfakcjonujące. Główny cel – 

stworzenie okazji zainteresowanym tematyką „Pana Tadeusza” do sprawdzenia 

wiedzy z zakresu znajomości lektury  został zrealizowany. Biorąc udział                            

w konkursie, sprawdzali się prawdziwi mistrzowie, jak i ci z uczestników,                     

którzy mogli swoją wiedzę z umiejętnościami prawdziwych znawców treści 

Poematu porównać.  
 

Atmosfera towarzysząca kolejnym edycjom Konkursu zawsze miała na celu 

wzbogacenie wrażeń pasjonatów Lektury, a nagrody, które otrzymywali wszyscy 

uczestnicy, pomagały nasze przedsięwzięcie lepiej zapamiętać. 
 

Formuła Konkursu się nie wyczerpała. Jego organizatorzy w czasie trwania 

kolejnych edycji snuli ambitny plan zaprezentowania go w szerszej skali i do tego 

celu zamierzają dążyć. Poza tym pozostało do przypomnienia mnóstwo motywów, 

których mimo 10-letniej historii nie udało nam się zaprezentować młodym 

czytelnikom.  
 

Zachęcamy również innych Nauczycieli do twórczych poszukiwań przy pracy                      

z tekstem „Pana Tadeusza”. O jego inspirującej sile niech świadczy choćby utwór 

Stanisława Soyki  i Grzegorza Turnaua „Soplicowo” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJwqYy98pGA
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