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Wolność nie jest r z e c z p ę d z ą c a,
Jedno p ę d pocisku –
Nie osoba kochająca,
Lecz ogień u ś c i s k u.
Cyprian Norwid „Pieśni społecznej cztery stron” (fragm.)
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito” (fragm.)

Szanowni Państwo!
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości proponujemy nieco
zmienioną formułę konkursu recytatorskiego poezji Cypriana Norwida,
organizowanego przez naszą szkołę po raz 17.
W tym roku mija bowiem dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta,
dlatego w regulaminie pojawia się obok naszego Patrona także i ten poeta. Obaj
urodzeni w odstępie 103 lat, w tak różnych epokach i środowiskach, nadal
fascynują, pobudzając do refleksji.
Nie ośmielamy się powoływać na związki między nimi, może poza tym,
co na pierwszy rzut oka wydaje się podobne (erudycja, podróże, znajomość
sztuki i filozofii, podejmowanie tematyki moralnej). Ze względu na tak ważne
rocznice chcemy jednak zwrócić uwagę Państwa na motyw jak najszerzej
rozumianej wolności, obecny w dziełach obu wielkich poetów.
Mamy nadzieję, że ciekawy dobór repertuaru przez uczestników
i niezawodny udział w naszym konkursie zaowocują wspaniałymi wrażeniami
artystycznymi i uwrażliwią młodzież na piękno i sens słowa.
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Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkoły do udziału

XVII KONKURSIE RECYTATORSKIM
TWÓRCZOŚCI CYPRIANA KAMILA NORWIDA
w

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.
Patronat nad konkursem objął
Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pan Bogdan Mirosław Pągowski.
Głównymi celami naszego konkursu są
upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości patrona naszej szkoły
oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i kultury językowej młodzieży.
Miło jest nam poinformować, że gościem tegorocznej edycji będzie
norwidolog, dr hab. Tomasz Korpysz.
Tegoroczny konkurs organizowany jest we współpracy
ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida w Wyszkowie.

Finał konkursu odbędzie się 8 listopada 2018 roku
o godzinie 10.00 w Sali widowiskowej
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” (ul. Prosta 7).

ORGANIZACJA KONKURSU
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie starszych klas szkół
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe dla uczestników konkursu, jedna
dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych a druga dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
3. Motywem przewodnim wybranych tekstów powinna być szeroko
rozumiana wolność, np. : twórcza, osobista, narodowa i in.
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4. Uczestnik może zaprezentować wiersz, fragment prozy lub collage tekstów
(np. monolog literacki, fragm. listów, wspomnień, publicystyki itp.)
napisany przez C.K. Norwida lub Z. Herberta.
5. Przynajmniej jeden z tekstów recytowany przez uczestników konkursu
z Państwa szkoły powinien być autorstwa C. K. Norwida.
6. Mile widziane jest, by był to utwór mniej znany, godny szerszej prezentacji.
7. Uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana
przez organizatorów, biorąc pod uwagę :





interpretację tekstu i jego rozumienie,
kulturę słowa, czystość wymowy,
dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów),
ogólny wyraz artystyczny.

8. Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe. Po raz pierwszy zostanie
przyznana statuetka Norwida ufundowana przez Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida
w Wyszkowie.
9. Zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną prosimy przesyłać
do 26 października 2018 r., z podaniem nazwisk uczestników oraz tytułów
wybranych utworów.
10. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie uczniów konkursem.
Regulamin umieszczony jest również na stronie internetowej szkoły:
www.1lowyszkow.pl
Zapraszamy!

Organizatorzy
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