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II LO im. C. K. Norwida 

ul. Okrzei 5 

22-300 Krasnystaw, tel.  82 576 25 28 

http://www.norwidkrasnystaw.pl 

e-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Powiat 

Krasnostawski zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu  Norwidowskiego. 

           Konkurs odbywa się w trzech kategoriach związanych z Cyprianem Norwidem: życie 

i twórczość, interpretacja plastyczna i poezja śpiewana. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

 Konkurs polega na wykazaniu się znajomością biografii i twórczości C. K. Norwida, 

wykonaniu pracy plastycznej lub opracowaniu i przesłaniu nagrania kompozycji  

muzycznych na płycie CD.  

 Uczestnik konkursu wybiera tylko jedną z podanych kategorii, z jednej szkoły do konkursu 

może przystąpić co najwyżej trzech uczestników w jednej kategorii. 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ( wszystkie kategorie) oraz karty zgłoszenia w kategorii życie i twórczość 

C. K. Norwida. Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub e – mailem do 7 kwietnia 2017 r. 

 Nadsyłanie prac plastycznych oraz nagrań do 12 kwietnia 2017 r.  

 Prace zostaną ocenione przez jurorów. 

 O zakwalifikowaniu do finału konkursu organizatorzy powiadomią uczestników 

pisemnie do 28 kwietnia 2017 r.  

 Finał odbędzie się 9 czerwca 2017 r. (piątek) w II LO w Krasnymstawie. 

 

 

CELE KONKURSU  

 

1. Kształcenie wrażliwości estetycznej: rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła 

literackiego poprzez szukanie możliwości różnorodnych form interpretacji oraz ilustracji tekstu 

literackiego. 

2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poezji. 

3. Zainteresowanie osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida. 

4. Wcielanie w życie ideałów poety jako drogowskazów moralnych Polaków XXI wieku. 

5. Odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku  

i Polaku. 

6. Umożliwienie wymiany myśli na temat twórczości Cypriana Kamila Norwida.  

7. Inspirowanie do poszukiwań odpowiedzi na pytania: 

 kim był Norwid dla współczesnych? 

 kim jest Norwid dla potomnych? 

8. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej i muzycznej.  

 

 OGÓLNOPOLSKI  

 kONKURS 

 NORWIDOWSKI  

 Xii  edycja 
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KATEGORIA: ZNAJOMOŚĆ BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI CYPRIANA KAMILA 

NORWIDA 

 

Warunkiem uczestnictwa w tej kategorii jest przesłanie karty zgłoszenia, która powinna zawierać: 

 imię i nazwisko uczestnika 

 adres i e – mail szkoły 

 imię i nazwisko opiekuna 

 

Zadaniem uczestnika jest wykazanie się znajomością biografii i twórczości Cypriana Kamila 

Norwida, Podczas finału uczestnik będzie rozwiązywał test składający się z zadań otwartych 

i zamkniętych. Czas trwania testu – 60 minut. 

 

 

KATEGORIA: INTERPRETACJA PLASTYCZNA POEZJI CYPRIANA KAMILA 

NORWIDA 

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej zainspirowanej dowolnie wybranym 

utworem C. K. Norwida. 

 Technika prac – malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. 

 Format prac – min. A3 – maks. A1 (malarstwo, rysunek), dowolny (grafika, rzeźba). 

 Praca powinna być opisana na odwrocie według następującego wzoru:  

 tytuł utworu Norwida będącego inspiracją pracy 

 imię i nazwisko autora pracy 

 nazwa i adres placówki, telefon, e – mail 

 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

 

 Prace nierolowane i nieskładane, zabezpieczone przed zniszczeniem podczas transportu, 

należy nadesłać w terminie do 12 kwietnia 2017 r. na adres organizatora konkursu. 

 FINAŁ konkursu odbędzie się 9 czerwca 2017 r. Do uczestnictwa w finale jury 

zakwalifikuje autorów najlepszych prac nadesłanych na pierwszy etap konkursu. Finał 

będzie polegał na wykonaniu pracy rysunkowej lub malarskiej zainspirowanej dowolnym 

utworem C. K. Norwida. Czas przeznaczony na wykonanie pracy finałowej nie może 

przekroczyć trzech godzin. Organizatorzy mogą udostępnić białe kartony w formacie A1. 

Inne materiały finaliści zobowiązani są zapewnić sobie samodzielnie.  

 Jury, wyłaniając laureatów finału, weźmie pod uwagę ocenę pracy przysłanej oraz 

wykonanej podczas finału. 

 Wszystkie nadesłane i wykonane na miejscu prace zostają do dyspozycji organizatorów 

konkursu. 

 

 

KATEGORIA: POEZJA ŚPIEWANA 

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie nagrania utworu z gatunku poezji śpiewanej, który 

skomponowany jest do tekstu C. K. Norwida. Oprócz akompaniatorów i zespołów 

akompaniujących (do 3 osób) dopuszczalne są tzw. podkłady muzyczne. Nagrania przygotowanych 

utworów w formacie CD audio należy wysłać na adres organizatora w terminie do 12 kwietnia 

2017 r.  

Płyta powinna być opisana według następującego wzoru: 
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 tytuły utworów będących inspiracją nagrania 

 imię i nazwisko autora  

 nazwa i adres placówki, telefon, e – mail 

 imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

Jury po przesłuchaniu wszystkich nagrań wyłoni wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani 

do finału konkursu. Dnia 9 czerwca 2017 r. finaliści zaprezentują utwory śpiewane. 

Jury konkursu w swych ocenach weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację, autentyzm 

przekazu, nowatorstwo w sposobie interpretacji a ponadto umiejętności wokalne i sceniczne 

wykonawców. 

Laureaci konkursu wystąpią w koncercie galowym w czasie uroczystości finałowej. 

Organizator zapewnia nagłośnienie (mikrofony, odtwarzacz CD), dlatego przy zgłoszeniu prosimy 

określić wymagania techniczne. 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 

Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) w każdej z trzech kategorii. Laureaci I nagrody 

w trzech kategoriach otrzymają też pamiątkowe statuetki Norwida. Organizatorzy przewidują 

możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników finału. Wszyscy uczestnicy finału 

konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania. 

 

Adres nadsyłania prac: 

 

II LO im. C. K. Norwida 

ul. Okrzei 5 

22 – 300 Krasnystaw 

tel. 82 576 25 28 

Bieżące informacje pod adresem internetowym: http://www.norwidkrasnystaw.pl 

lub pocztą elektroniczną: lo_norwid@poczta.onet.pl 

 

 

Finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego będzie miał miejsce w dniu 

9 czerwca 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. 

Szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.   
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Załącznik nr 1  
  ……………………………….. 

            imię i nazwisko 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany uczestnik XII Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego  
oświadczam: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu w zakresie określonym regulaminem konkursu zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 

z późn. zm.). 

2. Od daty dokonania wysyłki pracy, przenoszę na organizatora konkursu 

nieodpłatnie prawa do korzystania i rozporządzania utworem będącym 

przedmiotem pracy konkursowej w zakresie określonym regulaminem 

konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie 

internetowej II LO i w prasie lokalnej. 

                                                                                                                     

…..………………………………………. 
                                                                                            podpis pełnoletniego uczestnika 

 
 

…..……………………………………….. 

         podpis rodzica/prawnego opiekuna* 
 

 
 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna* jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie 
ukończył 18 roku życia. 

                                                                                                                                     
……………………………………. 

        miejscowość, data 
* niepotrzebne skreślić 
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   Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 

 W XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NORWIDOWSKIM 
 
 
 
 
Imię i nazwisko ucznia ……..……………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………… 
 
Nazwa i adres szkoły / tel.  ………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
E – mail…………………………………………………………………………… 
 
Kategoria ………………………………………………………………………. 
 
 

 
*Karta obowiązuje w kategorii Życie i twórczość Cypriana Norwida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


