
„Nobliści Polscy”
Międzyszkolny Konkurs

poświęcony popularyzacji dokonań
polskich laureatów Nagrody Nobla

Choszczno 2022

Szanowni Państwo!

Zespół Szkół  Nr 2 w Choszcznie nosi  zaszczytne imię Noblistów Polskich. 
Taki  patronat  zobowiązuje  i  skłania  do  działań  popularyzujących  dokonania 
i budujących  wśród  młodszych  pokoleń  rodaków  prestiż  polskich  laureatów 
Nagrody Nobla. Taki patronat nakazuje spłacenie długu zaciągniętego u wielkich 
Polaków.

Pomysł  Międzyszkolnego  Konkursu  „Nobliści  Polscy”  zrodził  się  w  roku 
2002.  W  rocznicę  śmierci  fundatora  i  uroczystym  dniu  wręczania  Noblowskich 
laurów, 10 grudnia 2002 roku, w Zespole Szkół Nr 2 odbył się pierwszy Konkurs, 
adresowany wyłącznie do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu choszczeńskiego.

Konkurs  cieszył  się  dużym  zainteresowaniem,  z  roku  na  rok  przybywało 
uczestników, rósł poziom zmagań, a organizatorzy zdobywali cenne doświadczenia. 
Piąty  Konkurs,  odbywający  się  w  2006  roku,  miał  już  charakter  wojewódzki, 
a do szóstego  nasze  zaproszenie  przyjęli  również  uczniowie  szkół 
ponadgimnazjalnych, szczególnie tych, którym patronują Nobliści Polscy.

W roku 2021 obchodziliśmy jubileusz 20-lecia Konkursu. Jak się okazuje, nie 
wygasł  płomyk  entuzjazmu,  gdyż  zaszczyciły  nas  szkoły,  które  w  poprzednich 
latach wielokrotnie stawały w szranki. Jeszcze raz chcemy podziękować i zachęcić 
do udziału w tegorocznych zmaganiach.

Tym razem, w odróżnieniu od analiz dokonań naukowych, w ubiegłej edycji 
Konkursu  związanych  z  postacią  Marii  Curie-Skłodowskiej,  proponujemy  temat, 
który pozwoli  uczestnikom na kreatywność.  Na „warsztat” pójdą poeci:  Wisława 
Szymborska  i  Czesław  Miłosz,  których  twórczość  skłoniła  nas  do  pytania 
o współczesną rolę poezji. Tegoroczny temat Konkursu brzmi:

O tych, którzy niosą „miseczkę z kolorami”, trzymając się „zbawiennej poręczy” – 
czy, co i jak poezja Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza ocala?

Mamy nadzieję,  że tak postawione pytanie nie zawędruje do ciemnej niszy, 
a zawędruje  „pod  strzechy”,  czyli  że  znajdzie  życzliwych  odbiorców  wśród 
Opiekunów i Uczniów. Mamy również nadzieję, że rezultat Waszej pracy przyniesie 
radość z odkrywania tego, co samo jest zbyt wątłe i słabe, by się narzucać.
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Międzyszkolny Konkurs  ,,Nobliści  Polscy’’  stanowi ważny element  tradycji 
budującej  wizerunek  naszej  szkoły.  Przyciąga  corocznie  twórczą  młodzież 
prowadzoną  przez  światłych,  oddanych  uczniom  nauczycieli  i  wychowawców. 
Wszystkim wyrażamy wdzięczność i szacunek.

Serdecznie  zapraszam  do  udziału  w  zmaganiach  i  życzę,  aby  Państwa 
udziałem stał   się  „Pierwszy  Szczebel  do  Nobla”  -  Grand Prix  Międzyszkolnego 
Konkursu ,,Nobliści Polscy’’.

Do zobaczenia 09 grudnia 2022 r.
mgr Beata Chmielewska

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich

w Choszcznie

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS VII i VIII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Konkurs jest kierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
2. Każda,  biorąca  udział  w  konkursie  szkoła  do  02  grudnia  2022  r.  zgłasza 

reprezentację  z  zaznaczeniem  kategorii  konkursowej,  w  której  poszczególni 
uczniowie wystąpią. Wzór karty zgłoszenia w załączeniu.

3. Konkurs odbywa się w dniu 09 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.

4. Uczestniczące w konkursie szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do wszystkich 
kategorii konkursowych. Są to:

I. KONKURS NA PREZENTACJĘ WIEDZY O ŻYCIU I DOKONANIACH 
POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA

 Konkurs ma formę prezentacji multimedialnej, której w roku 2022 przyświeca 
hasło:

O  tych,  którzy  niosą  „miseczkę  z  kolorami”,  trzymając  się  „zbawiennej 
poręczy” – czy, co i jak poezja Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza 
ocala?

 Czas prezentacji ogranicza się do 15 minut;
 Udział biorą maksimum 3 osoby reprezentujące szkołę;
 Jury przyznaje punkty konkursowe, biorąc pod uwagę:

a) wnikliwość poszukiwań;
b) trafność zaprezentowanych informacji w odniesieniu do hasła;
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c) walory popularyzatorskie prezentacji;
d) oryginalność  i  atrakcyjność  formy  prezentacji,  w  tym  wykorzystanie 

rozmaitych multimediów;
e) retoryczne walory prezentacji.

 Prezentację należy przygotować w formacie programu Power Point lub jako 
film w formacie mp4;

 Prezentację przed Konkursem należy sprawdzić pod kątem technicznym, w 
tym przede wszystkim dostępność wszelkich dodatkowych plików służących 
prezentacji,  na  sprzęcie  przygotowanym  przez  organizatorów.  Osobą 
odpowiedzialną za przygotowanie warunków technicznych jest Piotr Figas;

 Konkurencję  ocenia  Jury,  wyłaniając  najlepsze  reprezentacje  szkoły  w  tej 
kategorii.

II. KONKURS  NA  ARTYSTYCZNĄ  PREZENTACJĘ  DOKONAŃ 
NOBLISTÓW POLSKICH

 Szkoła  przygotowuje  jedną  prezentację  dowolnie  wybranego  Noblisty 
Polskiego w wybranej przez siebie formie parateatralnej (np. montaż tekstów, 
mała forma teatralna, program estradowy, kabaret etc.);

 Czas prezentacji ogranicza się do 10 minut;
 Jury przyznaje punkty konkursowe, biorąc pod uwagę:

a) dobór tekstów oraz ich dostosowanie do warunków uczestników;
b) interpretację tekstów;
c) kulturę słowa;
d) oryginalność  formy  prezentacji,  w  tym  wykorzystanie  scenografii, 

kostiumów, rekwizytów, elementów ruchu scenicznego;
e) ogólne wrażenie artystyczne.

 Suma punktów przyznana przez Jury wyłania najlepsze reprezentacje szkoły 
w tej kategorii.

III. PLAKAT PREZENTACJI ARTYSTYCZNEJ

 Uczestnicy  przygotują  w  dowolnej  technice  plakat  będący  zapowiedzią, 
przygotowanej zgodnie z zasadami części II Konkursu, formy parateatralnej;

 Proponujemy  skorzystanie  z  dużych  formatów  arkuszy,  co  najmniej  A3, 
najkorzystniej B2;

 Każda  reprezentacja  dostarcza  do  02  grudnia  2022  r.  pracę  opatrzoną 
pieczątką  adresową  szkoły  i  podpisaną  imiennie  przez  wykonawców. 
Organizatorzy,  biorąc  pod  uwagę  możliwości  techniczne,  powielą  kopie 
pracy.  Zostaną  one  umieszczone  w  szkole  i  będą  stanowiły  zapowiedź 
Konkursu oraz zachętę do obejrzenia przygotowanych form parateatralnych;
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 W  dniu  Konkursu  ekspozycji  oryginalnego  plakatu  dokona  jeden 
z uczestników  Konkursu,  który,  pełniąc  rolę  konferansjera,  zapowie, 
przygotowaną zgodnie z zasadami części II Konkursu, formę parateatralną;

 Ocenie podlegają:
a) oryginalność pomysłu;
b) walory kompozycji oraz idei plakatu;
c) walory plastyczne i estetyka wykonania pracy;
d) atrakcyjność zapowiedzi konferansjera.

 Suma  punktów  przyznanych  przez  Jury  wyłania  zwycięską  reprezentację 
szkoły w tej kategorii. 

5. Grand Prix  Konkursu  stanowi  „Pierwszy  Szczebel  do  Nobla",  który otrzymuje 
zwycięska reprezentacja szkoły - zdobywcy największej liczby punktów, będącej 
sumą osiągnięć w trzech kategoriach konkursowych.

6. Nagradzane  są  również  najlepsze  reprezentacje  szkół  w  poszczególnych 
kategoriach.

7. Przyznaje się również jedną NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.

USTALENIA KOŃCOWE

1. Reprezentacje szkoły przebywają pod opieką nauczyciela.
2. Koszt podróży ponosi jednostka delegująca.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom pełną informację o Konkursie,  właściwe 

warunki prezentacji i przestrzeganie zasad regulaminu, powołują Jury, nadzorują 
ocenę  w  poszczególnych  kategoriach  konkursowych,  przygotowują  nagrody 
i dyplomy, organizują uroczystość wręczenia nagród oraz skromny poczęstunek.

4. W  sprawach  spornych  ostateczne  decyzje  podejmuje  Jury  w  porozumieniu 
z organizatorami.

5. Wszelkie, nieokreślone w regulaminie, sprawy można omówić  z organizatorami. 
Adres: Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5, 73-200 
Choszczno, tel.  0 95 765 25 39. Osoby odpowiedzialne:  Agnieszka Kurpiewska, 
Piotr Figas.
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