Powiatowy Konkurs Kaligraficzny
IX edycja

„ I Ty możesz zostać Mistrzem pióra”
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w Częstochowie
zaprasza do udziału
w konkursie organizowanym
pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Częstochowy
Śląskiego Kuratora Oświaty
w Katowicach
przy merytorycznym wsparciu

Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie

REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Kaligraficznego
IX edycja „Niepodległa”
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta Częstochowy oraz
powiatów.
Cele konkursu:
-rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem, rozwijanie,
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii,
- uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,
- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozwijanie zainteresowań literaturą piękną,
- rozwijanie tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży,
- upamiętnienie 100 - lecia Niepodległości Polski.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Kategorie wiekowe:
I kategoria - uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych,
II kategoria - uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych,
III kategoria - uczniowie 6-7 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów,
IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Starsi uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst piórem lub
piórkiem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-III szkół podstawowych
na kartce z zeszytu w trzy linie formatu A-5 jednostronnie (należy użyć tyle kartek, ile zajmie
przepisywany tekst).
Kolor atramentu dowolny.
Każda kategoria ma inny tekst dołączony do regulaminu.
Prace napisane cienkopisami i długopisami zmazywalnymi NIE SPEŁNIAJĄ wymogów
regulaminowych i nie będą brane pod uwagę!
Wskazane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami,
miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki.
3. Kryteria oceny prac:
- staranność i oryginalność elementów graficznych,
- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
- kompozycja pracy,
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
- samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.
4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 28.02.2018r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 24, ul.
Hubermana 7, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”. Decyduje data stempla
pocztowego.
7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: imię, nazwisko,
klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu do szkoły.
8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.
10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po dniu 16.03.2018r. na stronie internetowej szkoły:
www.sp24.ids.czest.pl
Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika
na potrzeby konkursu.
2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność
wykonania pracy konkursowej.
3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminu.
Załącznik nr 1 - uczniowie klas 2 - 3 szkół podstawowych,
Załącznik nr 2 - uczniowie klas 4 - 5 szkół podstawowych,
Załącznik nr 3 – uczniowie klas 6 - 7 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów,
Załącznik nr 4- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorki konkursu:
Agnieszka Jungowska,
Urszula Stefaniak ,
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie

Iwona Tutak
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Kaligraficznego
„I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” IX edycja „Niepodległa”

I kategoria wiekowa- uczniowie klas II- III szkół podstawowych
Władysław Bełza
„Ziemia rodzinna” - fragment
(…) Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stroją,
I które zdobią. Ojczyznę moją.
Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;
Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja,
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” IX
edycja „Niepodległa”

II kategoria wiekowa- uczniowie klas IV-V szkół podstawowych
Antoni Słonimski
„Polska”
I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” IX
edycja „Niepodległa”

III kategoria wiekowa- uczniowie klas VI- VII szkół podstawowych oraz gimnazjów
Maria Konopnicka
„Ojczyzna” -fragment
(…) Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja – to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” IX
edycja „Niepodległa”

IV kategoria wiekowa- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Leopold Staff
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!” - fragment
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. (…)
Ty broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!
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