
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUSZOWA   

XX  EDYCJA 

 

7 - 9 listopada 2012 r. 

 

FINAŁ – 19 listopada 2012r. 

w Teatrze „Maska” 

 
www.3lo.rzeszow.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. fragm. ”Promethidionu” Cypriana Kamila Norwida 

 
   

 



 

 

 

 

 
     Przed nami Jubileuszowa XX edycja Rzeszowskich Dni 
Kultury Szkolnej. W imieniu własnym, społeczności 
uczniowskiej, organizatorów i koordynatorów, serdecznie 
zapraszam młodzież Podkarpacia do udziału w tym 
artystycznym wydarzeniu.  
     W dniach 7-9 listopada 2012r. młodzi ludzie będą mieli 
możliwość wykazania się swoimi zdolnościami poprzez udział 
w różnych zmaganiach konkursowych. 
     Zachęcam uczniów szkół ponadgimnazjalnych i III klas 
gimnazjów do podjęcia nowych wyzwań.  
     Pamiętajcie o tym, że musicie mieć pasję, aby wyzwolić 
entuzjazm potrzebny do skutecznego działania i realizacji 
celów oraz marzeń. 
     Wierzę, że artystyczne spotkania dostarczą uczestnikom 
konkursów i publiczności niezapomnianych wrażeń. 
    Życzę wszystkim wspaniałej zabawy! 
     

       

 

     Marek Plizga  

    Dyrektor III LO w Rzeszowie 
 

 

 

 

 



KONKURSY OBEJMUJĄ UCZNIÓW 

 III KLAS GIMNAZJÓW  

I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
 Regulamin konkursu literackiego 

 
 Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie dotąd nie publikowane i nie nagradzane,  

o dowolnej tematyce. 

 Do konkursu prozy można zgłosić 1 utwór jednego autora, maksimum 3 strony tekstu, zaś  

w konkursie poezji maksimum 4 wiersze jednego autora. 

 Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej, zamkniętej kopercie 

również opatrzonej kryptonimem należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszeń. 

 Wszystkie utwory należy przesłać w 4 egzemplarzach. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów w prasie 

i wydaniu książkowym. 

 Laureaci konkursu będą prezentować swoje utwory podczas finału imprezy. 

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

przez organizatorów jury, które przyzna nagrody: 

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

III miejsce – 100 zł, wyróżnienie – 50 zł. 

 Pracę w maszynopisie należy składać organizatorom (adres na ostatniej stronie)  

do 19 października. Informacje można czerpać także ze strony internetowej: 

www.3lo.rzeszow.pl. 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 listopada 2012r. o godz. 9:00  

w auli III LO w Rzeszowie w trakcie „spotkania z poezją”, zaś wręczenie  

nagród – 19 listopada     o godz. 11:00 w Teatrze „Maska” w Rzeszowie (ul. Mickiewicza) 

podczas finału XX edycji RDKS. 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

 
 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 22 października 2012r. na adres szkoły. 

 Do konkursu należy przesłać trzy zdjęcia (kolorowe lub czarno-białe) w na temat:     

„Sztuka wyobraźni” (w formacie 10x15 lub większym). 

 Prosimy o przesłanie prac wraz z kartą zgłoszeń w kopercie opatrzonej kryptonimem. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć w prasie  

i wydaniu książkowym. 

 Prace oceni jury, które przyzna nagrody: I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł.,  

III miejsce – 100 zł., wyróżnienie – 50 zł. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi 19 listopada 2012r. o godzinie 11.00 

w Teatrze „Maska” (ul. Mickiewicza) podczas finału XX edycji RDKS. 

 Nagrodzone zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie w III LO. 

 Informacje można czerpać ze strony internetowej www.3lo.rzeszow.pl. 



Regulamin konkursu dziennikarskiego 

 
 W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy do 26 października zgłoszą swój udział  

za pomocą karty u organizatorów (adres na ostatniej stronie). Informacje można także 

czerpać ze strony internetowej: www.3lo.rzeszow.pl. 

 Formuła konkursu  obejmuje: 

1. Konferencję prasową „Sto pytań do...”, w czasie której należy wychwycić 

najistotniejsze informacje i podać je w streszczeniu. 

2. Test składający się z około 20 pytań z zakresu najważniejszych aktualnych 

wydarzeń politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Pytania zostaną opracowane 

na podstawie publikacji „Nowin” w 2011r. 

3. Adiustacja językowo-stylistyczna tekstu agencyjnego (należy poprawić błędy 

stylistyczne, interpunkcyjne i ortograficzne). 

 Prace oceni jury, w skład którego wejdą dziennikarze „Nowin” oraz przyzna nagrody: 

I miejsce – 200zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł., wyróżnienie – 50 zł. 

 Konkurs odbędzie się 9 listopada 2012r. o godzinie 10:00 w budynku III LO,  

zaś rozstrzygnięcie i wręczenie nagród – 19 listopada o godzinie 11:00 

w Teatrze „Maska”  (ul. Mickiewicza) podczas finału XX RDKS. 

 

Regulamin konkursu tanecznego 

 
Zapraszamy do udziału młodzież III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się 

tańcem. Wykonawcy prezentują jeden własny układ taneczny (choreografię). Mogą wystąpić 

soliści i duety. 

Cele prezentacji : 

 Rozwijanie zainteresowań tanecznych. 

 Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca. 

 Integracja tanecznego środowiska młodzieży. 

Kategorie taneczne. 

 Taniec nowoczesny: hip-hop, popping,   street dance,  break dance,  disco dance itd. 

Czas trwania: do 3 min. 

 Inne propozycje taneczne: taniec współczesny, modern, jazz, lyrical itd. 

Czas trwania: do 5 min. 

Wymagany jest dobrej jakości podkład muzyczny na  płytach  CD (dwie  podpisane  

płyty – tytuł choreografii i wykonawca). 

Kryteria oceny. 

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru i muzyki, pomysł, opracowanie choreograficzne, technikę 

wykonania oraz  ogólny wyraz artystyczny.  

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko wykonawcy, tytuł i czas 

trwania układu tanecznego,  jaka muzyka, kategoria taneczna.  Proszę podać również informację 

czy wykonawca tańczy w jakimś Zespole Tanecznym - TAK/ NIE.  Jeśli tak, to gdzie i  w jakim. 

Miejsce:  Młodzieżowy Dom Kultury, Rzeszów, ul. Osmeckiego 51 (sala widowiskowa), 

Konkurs odbędzie się  9 listopada 2012r. o godz. 10.30 .Należy przybyć do godz. 10.00, 

możliwość próby od 8.30 – 10.15. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  26 października 2012r. 



Regulamin konkursu „Monodram” 

 
 Udział w konkursie należy zgłosić za pomocą karty do 26 października br. 

u organizatorów (adres na ostatniej stronie). Informacje można czerpać także ze strony 

internetowej: www.3lo.rzeszow.pl. Konkurs odbędzie się w dniu 

7 listopada 2012r. o godzinie 11:00 w auli III LO. 

 Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut! 

 Warunki sceniczne zapewniane przez organizatorów: 

- widownia do 100 osób. 

- nagłośnienie (wzmacniacz, odtwarzacz CD, płyta TYLKO w formacie CD Audio). 

- reflektory. 

 Prezentowane spektakle ocenia jury złożone z profesjonalistów. 

 Przewidziano nagrody: 

I miejsce – 200zł, II miejsce – 150zł, III miejsce – 100zł, wyróżnienie – 50zł. 

 Zdobywca pierwszego miejsca zaprezentuje swój spektakl podczas finału XX edycji RDKS 

w Teatrze „Maska” (ul. Mickiewicza) 19 listopada o godz. 11:00. 

 

Regulamin konkursu muzycznego 

 
 Festiwal obejmuje utwory muzyczne z polskojęzycznym tekstem. Preferowane będą piosenki 

autorskie, jak i interpretacje utworów innych twórców. 

 Do festiwalu mogą być zgłaszani soliści lub zespoły instrumentalno-wokalne, 

 którzy w konkursie wykonują jeden utwór.  

 Udział w konkursie należy zgłaszać u organizatorów (adres na ostatniej stronie)  

w terminie do 22  października br. Informacje można czerpać także ze strony internetowej: 

www.3lo.rzeszow.pl 

 Do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD Audio z nagraniem wykonanego utworu oraz  

w przypadku piosenek autorskich tekst utworu. 

 Jury dokona wstępnej selekcji utworów do dnia 31 października, zakwalifikuje  

20 wykonawców, którzy zostaną powiadomieni do 5 listopada. 

 Podczas finału konkursu jury oceni występy i przyzna nagrody: 

 I miejsce-200zł, II miejsce- 150zł, III miejsce- 100zł, wyróżnienie – 50zł. 

 Konkurs odbędzie się 8 listopada 2012r. o godz. 10:00 w auli III LO, zaś ogłoszenie 

wyników, wręczenie nagród oraz koncert laureatów 19 listopada o godzinie 11:00 

w Teatrze „Maska” (ul. Mickiewicza) podczas finału XX edycji RDKS. 

 



Laureaci XIX edycji 

Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej 

 

KONKURS LITERACKI 
 

Proza 
 
I miejsce:  Tomasz Kida   III LO  Rzeszów     „Facebóg” 

II miejsce:  Piotr Kostański   I LO Krosno     „Twoja jest wojna żołnierzu” 

III miejsce: Piotr Kędzierski   LO Dynów     „Zmierzch straży” 
Wyróżnienie:  Michał Musiał   ZSE Rzeszów     „Jesienne Wspomnienie” 

 

 
Ponadto Jury poleciło do druku: 

Maciej Doryk   ZSO Stalowa Wola      „Pierwsze polskie łowy” 

Klaudiusz Stanisz   I LO Krosno      „Pamiętnik Prometeusza” 

Weronika Koprowska   I SL Tarnobrzeg      „Niech żyją wakacje” 

Szymon Barabasz   I LO Krosno      „Chłopcy z Botany Bay” 
Karolina Kotyla   III LO Rzeszów      „Bez pożegnania” 

Katarzyna Rząsa          III LO Rzeszów             „Stracone” 

Anna Iwaszek              ZSE Rzeszów                 „Tajemnicza piękność” 
Katarzyna Bieda          Technikum w Mielcu     „Oddając się wspomnieniom” 

Marcelina Dziok          III LO Krosno                „Świat należy do ludzi” 

Poezja 
 

I miejsce:  Aleksandra Skwierz   III LO Rzeszów       Zestaw wierszy 

II miejsce:                  Marcelina Dziok   III LO Krosno       Zestaw wierszy 
III miejsce:                Monika Tomczyk          III LO Tarnobrzeg          Zestaw wierszy 

Wyróżnienia:             Marta Magoń   LO Sędziszów Młp.     „Para trampek”, 

  

Ponadto Jury wybrało następujące wiersze, które zasługują na publikację w tegorocznym almanachu: 

Karolina Nitka   I LO Krosno      „Sensualizm” 

Karolina Szewczyk   LO Jeżowe       „Oprowadź mnie” 
Julia Urban   LO Sióstr Prezentek      „Prześwitująca”, „Koleżanka” 

Natalia Szumna           Gim. Sióstr Prezentek     „Szkło.” 

Konrad Kustroń           I LO Krosno                   „Do nikogo”, :Przedsmak” 
Dawid Król                  ZSO nr2 Rzeszów          „Spokój”, ‘Tyko tyle” 

Daria Bełch     Katolickie LO Krosno    „Secans-hand”, „Kolory” 

Barbara Różanska        III LO Rzeszów             „Pożegnanie”, „Pamięć”, „Drzemka”,                                                                                                                
                                       „Wypalenie” 

Michał Basamon          II LO Rzeszów              „Pajęczyna”, „Ecce artifex” 

Anna Wójciak              II LO Tarnobrzeg          „Pustka” 
Joanna Leja                  ZSOiE Przeworsk         „Ażurowa” 

Adrianna Liebchen      III LO Rzeszów             „ Milczenie”, „Balkon” 

Aleksandra Skiba         III LO Krosno               „ Pragnienie” 

Karolina Rachwał        ZSP nr5 Krosno             „Nie wstawaj” 

Aleksandra Stanek       II LO Jasło                     „Moje marzenia”, „Rysunek”, „Czasami          

                                                                                  płaczę” 
Jakub Dzierżak            ZSE Rzeszów                „Uczuciowy wzrok” 

 

 
 

 

 



KONKURS TEATRALNY "MONODRAM" 
 

I miejsce:                 Joanna  Nawojska                             LO Sióstr Prezentek     „Lament” 

II miejsce:                  Magdalena Chwajta                    VI LO Rezszów    „Kaśka” 

III miejsce:                Anna Żydzik                     LO  Strzyżów              „Artyści” 

Wyróżnienie:                Damian  Janusz                     ZSE Rzeszów    „Gorzki aloes” 

Wyróżnienia (dyplomem): 
                                                   Zofia Żurawska                                II LO Łańcut                 „Amen” 

                                                   Karolina Bryk                                  III LO Rzeszów            „ Furia pani  

                                                                                                                                                      Pernelle” 
                                                   Mateusz Buż                                    II LO Rzeszów             „Pacjent” 

 

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

„Szczęście – jak je znaleźć w XXI wieku?” 

   

I miejsce:                                    Nie przyznano 
II miejsce                                    Marie Idlin                                     I LO Rzeszów  

III miejsce                                   Katarzyna Kobos                           LO Sędziszów Młp. 

  

 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Świat wokół nas” 
 
I miejsce:                   Konrad Rysz   I LO Krosno 
II miejsce:                  Magdalena Bukowska                    LO Dębica 
III miejsce:                 Maciej  Doryk   ZSO Stalowa Wola 

Nagroda Specjalna:                 Tomasz Byczek                    ZST Jasło 

Wyróżnienia:                 Natalia  Żygłowicz    II LO Jasło 
                                                    Tomasz Stasiczak                          ZST nr 5 Krosno 

 

KONKURS MUZYCZNY 
 

I miejsce:   Diana Ciecierska   I LO Tarnobrzeg 

II miejsce:   Arkadiusz Kłusowski                   ZSG Rzeszów 

                                                     Kwartet wokalny SOLI DEO       I LO Jasło 

III miejsce:  Jolanta Margańska   LO Strzyżów 

Wyróżnienie:  Patrycja Skalska   LO Strzyżów 
  

KONKURS DZIENNIKARSKI 
 
I miejsce:   Jakub Groszek   III LO Rzeszów 

II miejsce:   Mateusz Zubik   II LO Przemyśl 

III Miejsce:  Dominika Baran   ZS nr1 Rzeszów  
Wyróżnienie:  Mariola  Wróblewska   LO Kolbuszowa 

  

 
 

 

 
 

 

Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratulujemy 

i życzymy kolejnych sukcesów! 
 



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 

(0-17) 748 28 70 

 

E-mail: 1rdks3lo@gmail.com 

 

Nr konta: 

05 1240 1792 1111 0010 3721 5232 
 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

mgr Katarzyna Delikat 

mgr Grażyna Dzikowska 

Kinga Mikuła 

Aleksandra Wołk 

 

PROJEKT GRAFICZNY LOGO RDKS: 

Bogusław Tomczak 

 

 



Organizator: 
 

 

 

 

 

 

Patroni: 
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

BISKUP RZESZOWSKI 

                  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Na wszystkie imprezy organizowane w ramach  

XX Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej WSTĘP WOLNY! 

 

Sponsorzy:  

 

 

                    

                     Firma Fotograficzna VEGA 


