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III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie już po 

raz XXV organizuje Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej. Zapraszamy uzdolnioną artystycz-

nie młodzież Podkarpacia do udziału w jubileuszowej edycji. 

            To wydarzenie artystyczne na stałe zagościło w życiu kulturalnym naszego  

miasta. Utalentowana młodzież w dniach 6 - 8 grudnia 2017 roku weźmie udział  

w różnorodnych konkursach: literackim, fotograficznym, tanecznym, dziennikarskim,  

muzycznym oraz w prezentacji monodramu.  

            Podczas Finału, który będzie miał miejsce 19 grudnia 2017r. w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Rzeszowie, zwycięzcy otrzymują z rąk jurorów – profesjonalistów nagrody,  

a licznie zgromadzona publiczność ma okazję poznać młodych artystów. Wyróżnione i nagro-

dzone prace w konkursie literackim publikowane są rokrocznie w almanachu poezji i prozy.  

            Do świetności RDKS przyczyniali się sponsorzy, którym za pomoc serdecznie 

dziękujemy. Są wśród nich: Gazeta Codzienna „Nowiny”, Młodzieżowy Dom Kultury, 

Wojewódzki Dom Kultury, Rada Młodzieży Rzeszowa, Wydawnictwo „Dreams”, Firma 

Fotograficzna „Vega”, Firma kosmetyczna „Ziaja”, Express Bank Spółdzielczy  

w Rzeszowie. Patronat nad imprezą obejmują: Prezydent Rzeszowa, Marszałek 

Województwa Podkarpackiego, Polskie Radio Rzeszów, Radio „Via”, Telewizja Polska 

S.A. Oddział w Rzeszowie. 

            Cieszy nas fakt, że Liceum Norwida jest gospodarzem wydarzenia, które pozwala 

młodzieży Podkarpacia zaznaczyć swoją obecność w regionie. Historia RDKS sięga roku 

1992, wtedy z inicjatywy ucznia Grzegorza Krupy (obecnie duszpasterza) zorganizowano 

Tydzień Kultury Szkolnej. W kolejnych latach to przedsięwzięcie nabierało rozgłosu, 

wzrastała liczba miłośników kultury i twórców, którzy brali udział w poszczególnych 

konkursach.  

            Wierzymy, że jubileuszowa edycja wzbudzi duże zainteresowanie młodzieży świado-

mej potrzeby odkrywania wartości, nadających życiu sens i kształt. Młodość to czas, gdy 

człowiek poszukuje akceptacji i wsparcia, pragnie być wysłuchanym. Spotkania z kulturą  

w ramach RDKS otwierają przed Wami nowe szanse i możliwości, pozwalają dzielić się  

z innymi czasem, wrażliwością, talentami i radością życia.  

            Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych konkursach. Czekamy  

na zdolnych poetów i prozaików, muzyków, tancerzy, aktorów, dziennikarzy, fotografików. 

 

Z życzeniami sukcesu 

Marek Plizga 

         Dyrektor III LO w Rzeszowie



 

 
 

       

                        

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



 

KONKURSY SKIEROWANE SĄ DO UCZNIÓW III KLAS  

GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
   Regulamin konkursu literackiego 
 
   Konkurs  obejmuje  prace  poetyckie  i  prozatorskie o dowolnej tematyce,  które nie były  dotąd   

publikowane i nagradzane. 

 Do konkursu prozy autor 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 egzemplarzach należy dostarczyć do 10 listopada 2017r.  

 Autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zapraszamy na spotkanie z jurorami podczas uroczystego           

otwarcia XXV edycji RDKS w auli III LO, 6 grudnia 2017r. o godz. 10: 40. Laureaci zostaną 

powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie w dniach 1-4 grudnia 2017r.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 grudnia 2017r.  o godz. 11: 00 w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXV edycji RDKS. 

 Teksty nagrodzone pierwszym miejscem zostaną odczytane w trakcie gali finałowej.  

 

 

Jubileuszowe spotkanie literackie uświetni gościnny występ grup 

instrumentalnych uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1  

im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie 
 

  Regulamin konkursu fotograficznego 
 

 Do konkursu należy przesłać trzy zdjęcia kolorowe lub czarno-białe na temat: „KRÓTKI CZAS...”  

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. Następnie 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: ostatni tydzień listopada. 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 20 listopada 2017r. na adres III LO. Prosimy o przesyłanie 
prac wraz z kartą zgłoszeń (do pobrania na stronie szkoły 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 19 grudnia 2017r. o godzinie 11: 00 w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXV edycji RDKS 

 Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w III LO w Rzeszowie. 

http://www.3lo.rzeszow.pl/


 

 

Regulamin konkursu dziennikarskiego  

 Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

o Konferencja prasowa „Sto pytań do…” zaproszonego gościa, która odbędzie się 7 grudnia 2017r.      

 o godz. 10: 40 w auli III LO w Rzeszowie (ul Szopena 11). 
o Reportaż prasowy dotyczący wybranego wydarzenia politycznego, kulturalnego, społecznego lub 

sportowego, które miało miejsce w listopadzie 2017r. na Podkarpaciu.  Tekst o długości do 1000 

znaków (bez spacji) w formie wydruku komputerowego w 3 egzemplarzach należy dostarczyć na adres 
III LO do 24 listopada 2017r.  

 Udział w konkursie należy potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeń (do pobrania w sekretariacie szkoły lub 

na stronie www.3lo.rzeszow.pl).  

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

 Nagrody: 

Przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody, po jednej w każdej kategorii, w wysokości 200 zł. 

 Wyniki ogłoszone zostaną 19 grudnia 2017r. o godzinie 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXV edycji RDKS. 

 

 

Regulamin konkursu tanecznego 
 

 Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2017r. 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 przyjmowane są do 27 listopada 2017r. na adres III LO (karta zgłoszeń do 

pobrania w sekretariacie III LO lub na stronie www.3lo.rzeszow.pl).  

 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 współczesne formy tańca: taniec współczesny, modern, jazz, lyrical. Czas trwania: do 5 min.  

o inne propozycje taneczne: klasyka, taniec orientalny, estradowy, towarzyski. Czas trwania: do 5 min. 

 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 j 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 19 grudnia 2017r. w trakcie gali finałowej XXV 

edycji RDKS w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7). 

 

 

 

 



 

 

Regulamin konkursu „Monodram” 



        Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2017r. o godz. 10: 40 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 27 listopada 2017r.  

         Czas prezentacji do 15 minut. 

         Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów: 

- nagłośnienie: wzmacniacz, odtwarzacz CD 

- widownia do 100 osób 

         Nagrody:   I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100 zł 

Laureat pierwszego miejsca zaprezentuje swój spektakl 19 grudnia 2017r. o godz. 11:00  
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7) podczas finału XXV edycji RDKS.  

 

 

 

 

Jubileuszowe spotkanie ze sztuką wzbogacą warsztaty teatralne – Teatr 

MDK, czyli Młode Dzielne Kuropatwy („Bal w operze” Juliana Tuwima) 
 

 

 

Regulamin konkursu muzycznego 

 

 Konkurs obejmuje utwory z polskim lub obcojęzycznym tekstem ( preferowane będą piosenki autorskie).  

    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 20 listopada 2017r. 

 Do zgłoszenia należy dołączyć opisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD Audio lub przesłać plik 

muzyczny w formacie mp3 wraz z informacją na adres organizatorów 1rdks3lo@gmail.com.  

 Jury dokona wstępnej selekcji utworów do 23 listopada 2017r. i zakwalifikuje 25 wykonawców, którzy 

zostaną powiadomieni telefonicznie do 28 listopada 2017r.  

 Nagrody:  

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

 

 Konkurs odbędzie się 7 grudnia 2017r. o godz. 10: 00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie  
(ul Okrzei 7), zaś wręczenie nagród oraz koncert laureatów 19 grudnia 2017r. o godz. 11: 00 podczas 

finału XXV edycji RDKS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


 

 

Laureaci XXIV edycji 

                                                     Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej 

 

KONKURS    LITERACKI 

 

Poezja 

I miejsce: Aleksandra Pieńkos      II LO Rzeszów     Zestaw wierszy 

II miejsce: Aleksandra Pyszczek   LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu   Zestaw wierszy 
III miejsce: Weronika Kus              Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie    Zestaw wierszy 

 

Wyróżnienia: 
 Wiktoria Gleń      LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu   Zestaw wierszy 

 Liliana Miłek        Akademickie LO w Rzeszowie   Zestaw wierszy 

 Gabriela Magda        LO w Kolbuszowej              Wiersz „Pochwała Hipokryzji” 

   

  

Proza 

 

I miejsce:       Bartosz Kumor  II LO Rzeszów  „Tanatos” 

II miejsce:  Weronika Bukowska   I LO Krosno  „Listopadowy dzień” 
III miejsce: Antonina Zając      I LO Krosno  „To” 

 

Wyróżnienia: 
 Michał Widelak  ZSE Rzeszów  „Zegar” 

 Aleksandra Węgrzyn II LO Jasło  “Obsesja” 

 Jakub Hospod  I LO Rzeszów  „Paradise Hotel” 
 Patrycja Pękalska  I LO Rzeszów  „Grudniowy rozbłysk” 

  
 

 

KONKURS    FOTOGRAFICZNY  

 

I miejsce: Sebastian Kosiński  II LO Dębica                                                                                               

II miejsce: brak  
III miejsce: Izabela Gdula  III LO Rzeszów   

III miejsce: Julia Trojanowska  ZSE Rzeszów 

 

Wyróżnienia: 

           Wiktoria Urban                         ZS Kańczuga  

           Julia Żymuła                              II LO Dębica 
           Michał Nowak                           II LO Dębica                   

 

 

KONKURS    TEATRALNY „MONODRAM” 

 

Nagroda I:    Aleksandra Pyszczek                   LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu 
Nagroda II:   Wiktoria Gleń                              LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu 

Nagroda III:  Krystian Węgrzyn                       Zespołu Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie  

Wyróżnienia dyplomem: Klaudia Owczorz    II LO Jasło 

 

 

 

 

 



 

 

KONKURS    DZIENNIKARSKI 

 

I miejsce:   Karolina Całka  ZS nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, II LO   Reportaż prasowy 
II miejsce:   Patrycja Marszał  ZS nr 1 w Rzeszowie                                                TV/filmowa relacja reporterska 

III miejsce:  Magdalena Łyko  ZS nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie, II LO   Reportaż prasowy 

 

 

KONKURS    MUZYCZNY  

  

I miejsce:   Kornelia Kulczycka  Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie 

II miejsce:  Katarzyna Nieroda  II LO w Rzeszowie 
III miejsce: The Dot   ZST i LO w Jarosławiu 

 

Wyróżnienia dyplomem: 
                  Zuzanna Jandziś  IV LO w Rzeszowie 

                  Adrianna Kieś i Jakub Całka VI LO w Rzeszowie  
                  Karolina Kaszuba  VI LO w Rzeszowie  

 

 

KONKURS    TANECZNY 

  

Soliści 
I nagroda:   Ewelina Cieśla   I LO Krosno 

II nagroda:   Gloria Armata   Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie  

III nagroda: Weronika Wojtowicz  II LO Krosno 
 

Duety 

I nagroda:   Małgorzata Kmon  II LO Krosno 

   Bartłomiej Kafel  II LO Krosno 

 

II nagroda:  Dobromiła Sochacka   II LO Krosno 

  Karolina Frydrych   II LO Krosno 

 

III nagroda: Aleksandra Wojnar   I LO Rzeszów 

  Karolina Patruś                   I LO Rzeszów 

 

Wyróżnienia: 

                  Zuzanna Dróżdż    II LO Krosno 
                  Norbert Kocój, Jakub Cieleń  LO Tyczyn 

                  Jagoda Dyląg, Anna Niziankiewicz  

 

 

 

 



 

 

 

KARTY ZGŁOSZEŃ MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE  

SZKOŁY LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ 
 

 
 

www.3lo.rzeszow.pl 
 

 
 
 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO INNEGO 

ROZDZIAŁU NAGRÓD 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy 

 i życzymy kolejnych sukcesów! 
 

 

 

http://www.3lo.rzeszow.pl/


 

 

 
 
 
 
 

          Biuro Organizacyjne 

 

 

  Sekretariat III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida  

w Rzeszowie ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów 

                              tel. (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 

  Dominika Kot 

  Urszula Kucińska  

 

PROJEKT GRAFICZNY LOGO RDKS: 

   
   Bogusław Tomczak

mailto:1rdks3lo@gmail.com


 

 

Organizator:          

 
 

Patroni:                    PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 
                 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO                        
 

                                  
 

       

 

 

Na wszystkie imprezy organizowane w ramach 

XXV Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej  

WSTĘP WOLNY! 

 
 

 

Sponsorzy: Firma Fotograficzna „Vega”  
 

   

 


