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 W imieniu własnym oraz całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie zapraszam uzdolnioną artystycznie 

młodzież Podkarpacia do udziału w XXIV edycji Rzeszowskich Dni Kultury 

Szkolnej. 

 Po raz kolejny będziecie mieli możliwość zaprezentowania swoich 

umiejętności, talentów i pasji podczas prezentacji konkursowych w dniach  

23 – 25 listopada 2016 roku, a zwycięzcy w czasie Finału 6 grudnia 2016 roku  

w Wojewódzkim Domu Kultury. 

 Czekamy na zdolnych poetów i prozaików, muzyków, tancerzy, aktorów, 

dziennikarzy, fotografików, którzy – w murach naszej ponad stuletniej szkoły – 

zechcą odsłonić tajniki swojej wrażliwości artystycznej. To ważne, że sztuka zajmuje 

tak istotne miejsce w życiu ludzi młodych, bo to, co przeżywamy, jest częstokroć 

ważniejsze od tego, co mamy. 

 Podzielcie się z nami swoją pasją, wrażliwością, marzeniami. 

 

 

 

                          Z życzeniami sukcesu 

                            Marek Plizga 

                      Dyrektor III LO w Rzeszowie



 4 

 
 

 

  
               

            Hymn 

        Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej 
 

 

 

 

Cóż to jest piękno?  
Szukamy, pytamy, błądzimy 

I krzycząc po ulicach świata 

Odpowiedzi wciąż nie słyszymy.  
Patrząc, ślepi, gdzieś za widnokrąg 

Wołamy, że wszystko ułuda 

Jeden starzec z siwą brodą 

Cicho szepce, nikt go nie słucha: 
Bo nie jest światło by pod korcem stało  

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych 

Bo piękno na to jest by zachwycało  
Praca – by się zmartwychwstało. 

 

 

 

muz. Sylwester Wilk, sł. Grzegorz Krupa, 

ref. na podstawie fragmentu poematu „Promethidion” Cypriana Kamila Norwida
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KONKURSY SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW III KLAS               

GIMNAZJÓW 

             I SZKÓŁ PONAD GIM NA ZJA LNY CH 
 
 

 

                                 Regulamin konkursu literackiego 
 


 Konkurs  obejmuje  prace  poetyckie  i  prozatorskie o dowolnej tematyce,  które  nie  były  dotąd  publikowane i nagradzane. 

 Do konkursu p roz y  aut or  może  zgłosić  jeden  utwór, do trzech stron tekstu, zaś w konkursie poezji do czterech wierszy. 

 Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej kopercie, opatrzonej tym samym kryptonimem, należy zamieścić 

wypełnioną kartę zgłoszeń (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) 

 Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  nadesłanych  utworów  w  prasie i wydaniu książkowym. 

 Prace oceniane będą w dwóch odrębnych kategoriach: poezji i prozy. 

 Nagrody: 

  I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł. 

 Prace w maszynopisie w 4 egz emp larzach należy dostarczyć do 7 listopada 2016r.  

 Aut orów nagrodz onych oraz wyróżnionych prac z apraszamy na sp otkanie z  jurorami p odczas uroczys tego ot warcia XXIV edycji 

RDKS w auli III LO, 23 l i s topada 2016r. o godz . 10:30. Laureaci z os taną  p owiadomieni o wy nikach konkursu t elefonicznie 

w dniach 18-21 lis t op ada 2016r.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2016r.  o godz. 11: 00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) 

podczas finału XXIV edycji RDKS. 

 Teksty nagrodzone pierwszym miejscem zostaną odczytane w trakcie gali finałowej.  

 

     

 

Regulamin konkursu fotograficznego 
 




 Do konkursu należy przesłać trzy zdjęcia kolorowe lub czarno-białe na temat : „MAKROIMPRESJE” w formacie 10x15 lub większym. 

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. I etap to przesyłanie zdjęć, weryfikacja, ocena i wybór najlepszych.  

II etap to zaproszenie autorów sześciu wybranych przez komisję zdjęć do zajęć warsztatowych w różnych miejscach Rzeszowa. Nas tępnie 

spośród prezentowanych prac fotograficznych wykonanych „na żywo” komisja wybierze trzech laureatów i prace wyróżnione.  

 Uczestnicy II etapu przyjeżdżają z własnym aparatem fotograficznym.  

Przewidywany czas II etapu : trzeci tydzień listopada. 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 listopada 2016r. na adres szkoły. Prosimy o przesyłanie prac wraz z kartą zgłoszeń  

(do pobrania na stronie szkoły internetowej www.3lo.rzeszow.pl).  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć w prasie i wydaniu książkowym. 

 Nagrody :  

I miejsce – 200zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2016r. o godzinie 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury  

 w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXIV edycji RDKS. 

Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w III LO w Rzeszowie.
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Regulamin konkursu dziennikarskiego 
 

 

 Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie twórczości dziennikarskiej uczniów szkół ponadgimnazjalnych i budowanie wrażliwości    

młodych ludzi na otaczający ich świat. 

 Temat konkursu:   „Już wiele zostało zrobione, a tyle jeszcze do zrobienia...”   

Prace powinny dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi  i środowiska, w którym żyją.  

 Konkurs podzielony jest na 3 kategorie: 

o reportażu prasowego 

o relacji reporterskiej 

o filmowej/ TV relacji reporterskiej 

 Objętość prac pisemnych – maksymalnie 6 tysięcy znaków , czas trwania materiałów dźwiękowych i filmowych – maksymalnie – 5 minut. 

 Udział w konkursie należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeń (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.3lo.rzeszow.pl)  

z zaznaczeniem kategorii oraz przesłać pocztą tradycyjną na adres III LO. 

o reportaż prasowy w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach lub na adres mailowy: 1rdks3lo@gmail.com 

o radiową relację reporterską na płycie CD w 3 egzemplarzach 

o TV/filmową relację reporterską na płycie DVD w 3 egzemplarzach 

 Prace konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury składające się z dziennikarzy prasy, radia i telewizji. 

 Termin nadsyłania prac upływa 16 listopada 2016r. 

 Nagrody:  

o     Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody, po jednej w każdej kategorii, w wysokości 150 zł. 

 Wyniki ogłoszone zostaną 6 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału                

XXIV edycji RDKS. 

 

Regulamin konkursu tanecznego 
 

 

 Konkurs odbędzie się 25 listopada 2016r. o godz. 10:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Osmeckiego 51)                           

w sali widowiskowej. Należy przybyć do godziny 10:00, możliwość próby od 8:30 – 10:15. 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 18 listopada 2016r. 

 Wykonawcy prezentują jeden układ taneczny - autorską, samodzielnie opracowaną choreografię. Mogą wystąpić soliści i duety. 

 Cele prezentacji: 

o rozwijanie zainteresowań i poszukiwań tanecznych 

o wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca 

o integracja tanecznego środowiska młodzieży  

 Kategorie taneczne: 

o taniec nowoczesny: hip-hop, popping, street dance, break dance, disco dance itd.. Czas trwania: do 3 min. 

o inne propozycje taneczne: taniec współczesny, modern, jazz, lyrical itd.. Czas trwania: do 5 min. 

o Wymagany jest dobrej jakości podkład muzyczny na płytach CD (dwie podpisane płyty – tytuł choreografii i wykonawca) 

 Kryteria oceny: 

o Jury oceniać będzie dobór repertuaru i muzyki, pomysł, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania oraz  ogólny wyraz artystyczny. 

 Zgłoszenie (do pobrania w sekretariacie szkoły  lub na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl) powinno zawierać następujące informacje:  

imię i nazwisko wykonawcy, tytuł i czas trwania układu  tanecznego, muzyka, kategoria taneczna.  

 Prosimy o podanie informacji czy wykonawca tańczy w Zespole Tanecznym - TAK/ NIE. 

 Jeśli tak, to podać nazwę zespołu i miejsce działania.  

 Za I, II i III miejsce przewidziane są nagrody pieniężne. 

 Nagrodzone choreografie zostaną zaprezentowane 6 grudnia 2016r o. w trakcie gali finałowej XXIV edycji RDKS  

w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
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Regulamin konkursu „Monodram” 


      Konkurs odbędzie się 24 listopada 2016r.  o godz. 10:30 w auli III LO. 

      Udział w konkursie należy potwierdzić za pomocą karty zgłoszeń (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie      

internetowej www.3lo.rzeszow.pl) do 18 listopada 2016r.  

       Czas prezentacji do 15 minut. 

       Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów: 

o nagłośnienie: wzmacniacz, odtwarzacz CD 

o reflektor 

o widownia do 100 osób 

       Nagrody:    

   I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł. 

Zdobywca pierwszego miejsca zaprezentuje swój spektakl  6 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury  

(ul. Okrzei 7) podczas finału XXIV edycji RDKS. 

 
 

 

 

 Regulamin konkursu muzycznego 

 
 Konkurs obejmuje utwory z polskim lub obcojęzycznym tekstem. Preferowane będą piosenki autorskie, jak i interpretacje 

utworów innych wykonawców.  

 Do występu mogą być zgłaszani soliści lub zespoły instrumentalno – wokalne, wykonujące jeden utwór. 

 Udział w konkursie należy zgłaszać u organizatorów (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

www.3lo.rzeszow.pl) do 14 listopada 2016r.  

 Do zgłoszenia należy dołączyć opisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD Audio lub przesłać plik muzyczny w formacie mp3 

wraz z informacją o utworze i wykonawcy na adres organizatorów  1rdks3lo@gmail.com; 

 Jury dokona wstępnej selekcji utworów do 17 listopada 2016r. i zakwalifikuje 25 wykonawców, którzy zostaną 

powiadomieni telefonicznie  do 18 listopada 2016r.  

 Nagrody:  

          I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł. 

 Konkursowa prezentacja odbędzie się 24 listopada 2016r. o godz. 10:00 w sali widowiskowej Kina „Zorza”                          

(ul. 3–go Maja 28) , zaś wręczenie nagród oraz koncert laureatów 6 grudnia 2016r. o godz. 11:00  

w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Okrzei 7) podczas finału XXIV edycji RDKS. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.3lo.rzeszow.pl/
mailto:1rdks3lo@gmail.com


 

 8 

Laureaci XXIII edycji 
 

 
Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej 

 

 

KONKURS    LITERACKI 
 
Poezja 

 
I miejsce: Wiktoria Gleń  LO Tarnobrzeg   Zestaw wierszy 

II miejsce: Marlena Niemiec  ZSP Krosno   Zestaw wierszy 

III miejsce: Aleksandra Majche  II LO Łańcut   Zestaw wierszy 

III miejsce:     Stanisław Zych      KLO Tarnobrzeg   Zestaw wierszy 

 
Wyróżnienia: 

  Aleksandra Socha  ZST Rzeszów   Wiersz „Kotwica” 

  Aleksandra Pyszczek LO Tarnobrzeg   Wiersz „Krótki wiersz o miłosci” 

  Alicja Rojan                            LO Sióstr Prezentek Rzeszów  Wiersz „Kolejny wiersz do Ciebie, B” 

   
  

 

Proza 

 

I miejsce:  Aleksandra Przybyło II LO Łańcut   „Gwiazdka” 

I miejsce:  Katarzyna Jaklewicz I LO Krosno   „Autobiografia” 

II miejsce:  Sylwester Zięba  ZST Mielec   „Nie mają serc” 

III miejsce:  Blanka Holuk  ZSS Tarnobrzeg   „W parku” 

 

Wyróżnienia:  

             Aleksandra Socha ZST Rzeszów   „Opiekun” 

  Bartosz Kumor  II LO Rzeszów   ,,Śmierć człowieka współczesnego” 

  Barbara Sikoń  KLO Tarnobrzeg   „Płócienna chustka w słoneczniki” 

  Alicja Murias  I LO Rzeszów   (bez tytułu) 
  
 
 

KONKURS    FOTOGRAFICZNY  
 
I miejsce: Mateusz Mruc               II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie                                                                                              

II miejsce: Aleksandra Remiszewska  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w  Rzeszowie   

III miejsce: Lidia Samborska  II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie    

 

Wyróżnienia: 

                   Jakub Olechowski                II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy  

                   Daria Szkutnik                     Liceum Ogólnokształcące w Nisku 

                   Klaudia Prokop                    Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie                  

                   Dominika Ziobro                 III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

                   Magdalena Skotnicka          Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie  

                  Anna Jachyra                        Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie 

 

Nagroda specjalna :  

                  Karolina Faryniarz                Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie      

 
 

 
 

KONKURS    TEATRALNY „MONODRAM” 
 

        Nagroda I (ex aequo):  Iwona Polek   LO w Sędziszowie Małopolskim  
        Nagroda I (ex aequo):   Szymon Dorak   LO w Sędziszowie Małopolskim    

        Nagroda III:    Aleksandra Pyszczek  LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu  

       Wyróżnienia dyplomem: 

        Wiktoria Gleń      LO   w Tarnobrzegu 

        Sylwia Dragoń     LO   w Sędziszowie Małopolskim 

        Adam Kwaśniak   LO  w Sędziszowie Małopolskim 
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KONKURS    DZIENNIKARSKI 
 

Trzy nagrody równorzędne 

1. Karolina Całka – Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie – II LO (reportaż prasowy) 

2. Monika  Tarała - Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie – II LO (reportaż prasowy) 

3. Patrycja Marszał – VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (filmowa relacja reporterska) 

Wyróżnienia:  

Miłosz Brzana – Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w  Krośnie  (reportaż prasowy) 

Dominika Miara - Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie – II LO (reportaż prasowy) 

 Natalia Czarny - Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie –  II LO (reportaż prasowy) 

Izabela Chmiel - Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie – II LO (reportaż prasowy) 

 Kaja Figlarska – II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu (filmowa relacja reporterska) 

 

 
 
 

   KONKURS    MUZYCZNY  
  

I miejsce: Gabriela Kubrak     Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku                                                                

II miejsce: Zespół Pandrador   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku 

III miejsce (ex aequo): Łukasz Baran  Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie  
       Dominik Połowniak  VII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

Wyróżnienia dyplomem: 

Martyna Materna      Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie 
Dominika Czekaj    III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie  

Aleksandra Stawarz     III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

Maja Kubów     Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie  

Katarzyna Biela      Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie 

 
 

  KONKURS    TANECZNY 
  

Soliści 
I nagroda: Dominika Woźniak - II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie 

ex aequo 

  Jadwiga Leńczyk - I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 
 

II nagroda Anna Kossak - IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

ex aequo 

  Vanessa Wieliczko - Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu 

Duety 

I nagroda:  Karolina Lalicka -  II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 

  Agnieszka Bazan - II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 

II nagroda: Joanna Jakubowska - Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

  Dominika Wyskiel - Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

III nagroda: Bartłomiej Kafel -   II LO w Krośnie 
Małgorzata Kmon - II LO w Krośnie 

Wyróżnienia w kategorii duety: 

 
Marlena Lekowska - V Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

Aleksandra Kot -       V Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 
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Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy 
 i życzymy kolejnych sukcesów! 
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KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE  

SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ 
 

 
 

www.3lo.rzeszow.pl 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

                  ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO 
                   INNEGO ROZDZIAŁU NAGRÓD 

 
 
 
 
 

                                      Biuro Organizacyjne  
 
 

Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida  
w Rzeszowie ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów 

(17) 748 28 70 
 

E-mail: 1rdks3lo@gmail.com 
Nr konta: 

                                           39 1020 4391 0000 6002 0144 7267(z dopiskiem RDKS) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

 

mgr Katarzyna Delikat  
mgr Grażyna Dzikowska  
mgr Krzysztof Migut 

  Gabriela Litwin 

  Oliwer Müller 

  Klaudia Prędecka 

 
 

 

 

PROJEKT GRAFICZNY LOGO RDKS: 

   

   Bogusław Tomczak 

http://www.3lo.rzeszow.pl/
mailto:1rdks3lo@gmail.com
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Organizator:          

 
 

Patroni:               PREZYDENT RZESZOWA 

       MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  

      PODKARPACKIEGO                        

 

                                      
 

 

 

 

       

 

 

 

 

Na wszystkie imprezy organizowane w ramach 
XXIV Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej  

WSTĘP WOLNY! 
 
 

Sponsorzy:  Firma Fotograficzna „Vega”  
                                                       

  

     


