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SZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY 
LAPBOOK dla MARII KONOPNICKIEJ 

z okazji Roku Pisarki 
 
        Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Dzieciństwo                               
i młodość spędziła w Kaliszu. Uczyła się na pensji Sakramentek w Warszawie.                        
W 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego i zamieszkała                                 
w Bronowie, a potem w Gusinie. W latach 1878 - 1884 podróżowała po Europie.  
Miała 6 dzieci.  
 
         Była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza. Uznawana jest za 
najwybitniejszą twórczynię okresu realizmu. Poetka, nowelistka, psarka                                            
i nauczycielka. Uprawiała też publicystykę, tłumaczyła literaturę obcą.  Prowadziła 
działalność społeczno – polityczną (opieka nad więźniami, protest przeciw 
prześladowaniu przez Niemców dzieci polskich we Wrześni). Wydała cztery tomy 
Poezji. Znana jest również jako autorka tekstu Roty – utworu patriotycznego                                
o charakterze hymnu. Pisała również nowele takie jak Mendel Gdański, Miłosierdzie 
gminy, Nasza szkapa, Dym i wiele innych. Konopnicka dużą część swojej twórczości, 
która do dziś cieszy się popularnoscią poświęciła dzieciom. Do najbardziej znanych 
utworów należą: Na jagody, O krasnoludkach i sierotce Marysi, O Janku 
Wędrowniczku, Stefek Burczymucha. Niektóre utwory podpisywała pseudonimami: 
Jan Sawa, Marko, Jan Waręż czy też Mruczysław Pazurek.  
Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie. Spoczywa na cmentarzu 
Łyczakowskim. 
       Jej twórczość znalazła trwałe miejsce w literaturze polskiej i uzyskała szerokie 
uznanie społeczne. Życie pisarki, patriotyzm, szcunek dla pokrzywdzonych są 
drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Dlatego około 300 szkół w Polsce obrało ją 
za patronkę. 

 
Konkurs ma charakter literacko – plastyczny. Adresowany jest do uczniów              
IV – VIII 

 
Regulamin konkursu 
1. Cele konkursu: 
- poznanie biografii i twórczości Marii Konopnickiej – Patronki Roku 2022; 
- popularyzacja czytelnictwa i poszerzanie wiedzy uczniów; 
- zachęcanie do aktywności twórczej: rozbudzanie indywidualnych zdolności, 
zainteresowań i umiejętności plastycznych; 
- popularyzacja lapbooka jako innowacyjnej formy w procesie poznawczym. 
 
2. Warunki konkursu: 
a) samodzielne wykonanie lapbooka*, którego tematem jest życiorys i twórczość 
Marii Konopnickiej; 
b) praca może być zrobiona w formie pisemnej lub rysunkowej - w formacie A4                   
z zastosowaniem róznorodnych metod, technik i materiałów plastycznych; 
c) pracę  należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 maja br. 
 
Lapbook*  czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której 



możemy umieścić informację na dany temat. Skoro lapbook jest książką to musi 
mieć swój tytuł i treść. Jest  on wykonany własnoręcznie z zasotosowaniem kopert, 
kieszonek w różnych kształtach, skrytek wypełnionych informacjami, ilustracjami 
ciekawostkami czy też np. zdjęciami, cytatami W tworzeniu lapbooków nie ma 
ściśle określonych zasad. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na 
rysunki, słówka, terminy, zdjęcia, wykresy.  Dodatkowe informacje jak wykonać 
lapbook dostępne są w internecie - w wyszukiwarce pod hasłem "lapbook". 

 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 maja br. 
 
4. Nagrody: 
a) komisja oceniając prace konkursowe będzie brała pod uwagę walory estetyczne 
prac, warstwę merytoryczna tematu oraz pomysłowość twórców lapbooków; 
b) zwycięzcy konkursu oprócz nagród otrzymają dodatkową ocenę z języka 
polskiego. 
 
Regulamin konkursu wraz z pozostałymi informacjami dostępny jest na stronie 
biblioteki szkolnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


