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im. Cypriana Kamila  
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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 

VIII  KLAS  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  

I  SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH 

 

 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 dwa 

wiersze. 

 Każdy utwór powinien być opatrzony pseudonimem. W załączonej kopercie, oznaczonej tym samym 

pseudonimem, należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszeń (druk do pobrania na stronie internetowej 

www.3lo.rzeszow.pl) 

 Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  nadesłanych  utworów  na stronie internetowej 
III Liceum Ogólnokształcącego.   

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

 Prace w trzech egzemplarzach należy dostarczyć do 10 listopada 2022r.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej szkoły 
www.3lo.rzeszow.pl  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 12 grudnia 2022r. o godz. 10:30  

w Kinie „Zorza” (ul. 3 – go Maja 28) podczas finału XXX edycji RDKS.  
 

 Regulamin konkursu fotograficznego 
 

 Temat konkursu: „Zakamarki”. 

 Należy przesłać trzy zdjęcia kolorowe lub czarno-białe wyłącznie w formacie 20 x 30 w kopercie 
opatrzonej pseudonimem wraz z wypełnioną kartą zgłoszeń (druk do pobrania na stronie internetowej 

www.3lo.rzeszow.pl) do 15 listopada 2022r. na adres III LO.  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej szkoły 
www.3lo.rzeszow.pl  

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

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 12 grudnia 2022r. o godz. 10:30  

w Kinie „Zorza” (ul. 3 – go Maja 28) podczas finału XXX edycji RDKS. 
 

Regulamin konkursu „Monodram” 


 Konkurs odbędzie się 29 listopada2022 r. o godz. 10:40 w auli III LO. 

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

internetowej www.3lo.rzeszow.pl) do 23 listopada 2022r.  

 Czas prezentacji do 15 minut. 

 Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów: 

o nagłośnienie: wzmacniacz, odtwarzacz CD 

o widownia do 100 osób 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej szkoły 
www.3lo.rzeszow.pl  

 Wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 12 grudnia 2022r. o godz. 10:30  w Kinie „Zorza”  
(ul. 3 – go Maja 28) podczas finału XXX edycji RDKS.   
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Regulamin konkursu muzycznego 
 

 Konkurs odbędzie się 28 listopada r. o godz. 10:40 w auli III LO. 

 Prezentacje obejmują utwory z polskim lub obcojęzycznym tekstem (preferowane będą piosenki 
autorskie).  

 Konkurs przeznaczony jest dla solistów wykonujących jeden utwór z podkładem muzycznym lub 
własnym akompaniamentem akustycznym i zespołów z akompaniamentem akustycznym. 

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

internetowej www.3lo.rzeszow.pl) do 21 listopada 2022r. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej szkoły 

www.3lo.rzeszow.pl  

 Wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 12 grudnia 2022r. o godz. 10:30  w Kinie „Zorza”  

(ul. 3 – go Maja 28) podczas finału XXX edycji RDKS.  

 

Regulamin konkursu tanecznego 

 
 Konkurs odbędzie się 30 listopada 2022r. w sali gimnastycznej III LO  

o godz. 10:30 (możliwość próby od 8:30 – 10:15; uczestnicy powinni przybyć do godz. 10:00). 

 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23 listopada 2022r. na adres  
III LO (karta zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.3lo.rzeszow.pl). 

 Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł układu tanecznego, czas trwania, muzyka, kategoria taneczna. 

Prosimy o podanie informacji czy wykonawca tańczy lub tańczył w zespole tanecznym - TAK/ NIE. 
Jeśli tak, to podać nazwę  zespołu i miejsce jego działania. 

 Wykonawcy prezentują jeden układ taneczny - autorską, samodzielnie opracowaną choreografię. 

 Kategorie taneczne: 

o Współczesne formy tańca (taniec współczesny, modern, jazz, lyrical itp.)  

Czas trwania: do 5 minut 

o Taniec nowoczesny (hip-hop, popping, street dance, break dance, disco dance itp.) . 

Czas trwania: do 3 minut 

o Inne propozycje taneczne (taniec klasyczny, orientalny, estradowy, towarzyski) . 

Czas trwania: do 5 minut 

 Wymagany jest dobrej jakości podkład muzyczny (pendrive lub płyta CD) oraz opis (tytuł 
choreografii, imię i nazwisko wykonawcy). 

 Kryteria oceny przez Jury: dobór repertuaru i muzyki, pomysł, opracowanie choreograficzne, 
technika wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 7 grudnia 2022r. na stronie internetowej szkoły 
www.3lo.rzeszow.pl  

 Wręczenie nagród laureatom konkursu  nastąpi 12 grudnia 2022r. o godz. 10:30  w Kinie „Zorza” 

(ul. 3 – go Maja 28) podczas finału XXX edycji RDKS.   
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KARTY  ZGŁOSZEŃ  DO  POBRANIA  

NA  STRONIE  INTERNETOWEJ 
 

 
 

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 darowizna RDKS) 
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mgr Katarzyna Delikat 

mgr Grażyna Dzikowska  

   mgr Urszula Bieniasz   
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

                                  
 

       

 

 
 


