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WIELKI TEST O CYPRIANIE KAMILU NORWIDZIE 
 

 

Szanowni Państwo, 

w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida pragniemy zachęcić młodzież do bliższego zapoznania się 

z dorobkiem jednego z najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu. 

Już po raz czwarty Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz 

Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków, funkcjonujące w Instytucie Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizują pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak,  

prof. UMCS, i dr Beaty Jarosz „Wielki test”, który jest tym razem poświęcony autorowi Fortepianu Szopena. 

Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w formule zdalnej, na platformie wskazanej przez Organizatora.  

Do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie młodzież ze szkół średnich z Lublina i regionu. Można zgłosić 

zarówno pojedyncze osoby, jak i całe klasy (przy czym każdy uczestnik musi indywidualnie wypełnić formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem wskazanym w Regulaminie). Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe (np. tablet, czytnik ebooków, bezprzewodowe głośniki). Proponowaną literaturę podmiotową  

i opracowania znajdą Państwo w załączniku. Szczegółowe informacje dotyczące godziny oraz przebiegu 

konkursu zostaną przesłane w kolejnym komunikacie do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Na Państwa 

zgłoszenia czekamy do 22 listopada 2021 r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy  

(flis-czerniak@umcs.pl, beata.jarosz@umcs.pl). 
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Mamy nadzieję, że „Wielki test” będzie okazją do poszerzenia wiedzy historycznoliterackiej oraz 

zapoznania się z biografią Norwida. Warto podkreślić, że poprzednie edycje konkursu, których „bohaterami” 

byli Bolesław Prus (2017), Adam Mickiewicz (2018) i Juliusz Słowacki (2020), cieszyły się dużym 

zainteresowaniem młodzieży. Wzięło w nich łącznie udział blisko 400 uczniów z Lublina i regionu. Żywimy 

głęboką nadzieję, że – tak jak w poprzednich latach – nasza inicjatywa, podjęta w roku ogłoszonym przez 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Norwida, spotka się z zainteresowaniem Państwa oraz uczniów. 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UMCS – Prof. dr. hab. Radosława 

Dobrowolskiego, Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS – Prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS – Prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej oraz Dyrektor 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – Mgr Barbary Rzeszutko.  

 

 
Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia. 

 

Organizatorzy 
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