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Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 24 we Wrocławiu 

    Chcesz przenieść się w mroczne wieki średnie? 

Chcesz poczuć, co znaczy benedyktyńska praca? 

Zachwycają Cię dawne księgi? 

Weź udział w konkursie 

„Zapomniana sztuka kaligrafii” 

REGULAMIN 

Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

I edycja 

Patronat: Rada Osiedla „Leśnica” 

Konkurs adresowany jest do uczniów  

wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  

Cele konkursu: 

 rozbudzanie, utrwalenie i rozpowszechnienie umiejętności kształtnego i pięknego pisania 
piórem (kierunek kreślenia liter, ich kształt, proporcje), 

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 
 uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych, 
 rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez podejmowanie działań twórczych. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Kategorie wiekowe: 
 I kategoria - uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
 II kategoria - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,  
 III kategoria - uczniowie gimnazjów, 
 IV kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zadania:  
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać dołączony do regulaminu tekst, lub jego 
fragment, piórem lub piórkiem. 

I kategoria -uczniowie klas I-III szkół podstawowych przepisują na kartkę z zeszytu w trzy linie 
formatu A-5 jednostronnie. Kolor atramentu dowolny. 
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II, III i IV kategoria – uczniowie przepisują na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie nie 
mniej niż 3 zwrotki (nie muszą być kolejne) 

We wszystkich kategoriach wiekowych wskazane jest, by teksty zostały ozdobione wybranymi 
iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać 
m.in. kolorowe pisaki, kredki lub farby. 
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 4 prace z każdej kategorii. 
5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. 
6. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.11.2015r. na adres:  

Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu, ul. P. Eluarda 51-55, 54-002 Wrocław 

7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy  
i zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę 
szkoły (wraz z adresem) oraz numer telefonu do szkoły. 

8. Prace muszą być przesłane niezgięte, w kopertach A-4, odpowiednio zabezpieczone 
lub dostarczone osobiście. 

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. 

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone po 1.12.2015r. na stronie internetowej szkoły: 
www.zs24wroc.edupage.org 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazanie do organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne 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. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
Organizatorki konkursu:  

Danuta Rucka: d.rucka@zs24.wroclaw.pl 
Beata Ziętek b.zietek@zs24.wroclaw.pl  

 
Tel. Tel. kontaktowy: 717986900 

mailto:b.zietek@zs24.wroclaw.pl
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 
Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

I edycja 

I kategoria wiekowa 
Klasy I-III szkół podstawowych 

Danuta Wawiłow  

Strasznie ważna rzecz 

(FRAGMENT) 

Mama, już się nie złość na mnie! 

Słowo daję, ja nie kłamię, 

będę bardzo grzecz... 

Mama ja cię bardzo kocham! 

Nie żartuję ani trochę! 

Przecież jak się kogoś kocha, 

to jest ważna rzecz! 

Wawiłow Danuta 
Niewidzialna plastelina 

(FRAGMENT) 

Ulepiłam mamie domek  

z niewidzialnej plasteliny,  

dwa okienka, dwa kominy  

z niewidzialnej plasteliny.  

A w okienkach kwiatki bratki,  

a dla taty krawat w kratki  

z niewidzialnej plasteliny.  

 

Danuta Wawiłow  

A jak będę dorosła... 

(FRAGMENT) 

Jak mi ręce urosną, 

jak mi nogi urosną, 

jak już będę dorosła 

i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim? 
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

I edycja 

II kategoria wiekowa 

Klasy IV –VI szkół podstawowych 

Jerzy Jesionowski- 

Po co się uczyć ? 

Pytają nieraz uczniowie młodzi 

Po co właściwie do szkoły chodzić? 

Lekcje, zadania na co to komu? 

Lepiej w palanta pograć przy domu. 

Lew, choć ni dzionka w szkole nie spędził  

jest królem zwierząt. 

Jakoś tam będzie. Zupełnie słusznie.  

Po co się trudzić ma ten, którego nauka nudzi? 

Niech nadaremnie nie traci czasu  

tylko od razu biegnie do lasu. 

Bez trosk żyć będzie syty ukłonów  

lwa tylko musi przepędzić z tronu. 

Czesław Miłosz 

Traktat poetycki  

(WSTĘP) 

 

Mowa rodzinna niechaj będzie prosta. 

Ażeby każdy, kto usłyszy słowo 

Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi, 

Tak jak się widzi w letniej błyskawicy. 

 

Nie może jednak mowa być obrazem 

I niczym więcej. Wabi ją od wieków 

Rozkołysanie rymu, sen, melodia. 

Bezbronną mija suchy, ostry świat. 
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Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego- TEKSTY 

Zapomniana Sztuka Kaligrafii 

I edycja 

III i IV kategoria wiekowa 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Adam Ziemianin  

Jaką cenę? 

Ilu ludzi nasz świat uniesie  
aby wciąż jeszcze mógł się kręcić  
ilu trzeba dzisiaj poetów  
by choć wiersz pozostał w pamięci  
 
jak nazwać co jeszcze nie nazwane  
i co jeszcze może czekać człowieka  
jaką tajemnicę dźwiga każdy kamień  
że nie wie o niej nawet rzeka  
 
czy po to tutaj tylko jesteśmy  
by przed nocą bardziej się zmęczyć  
czy liść z Twego wielkiego drzewa  
jest zaledwie kaprysem gałęzi  
 
zostawiłeś nam ślady swych stóp  
na nieba niebieskiej korze  
tak mało ich i tak bardzo wiele  
bo przecież Ty wszystko możesz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaką cenę trzeba zapłacić  
za to ziemskie ciche przebywanie  
jakie skrzypce trzeba usłyszeć  
aby wiedzieć co jeszcze jest grane  
 
ile śliwek rozebrać do pestki  
aby poznać ten śliwkowy błękit  
ile spotkać kamieni nad rzeką  
by się zbudzić jeszcze poetą  
 
z której strony czekać na sen  
i gdzie sny chować na dzień  
ile musi dojrzeć poziomek  
aby lato miało swój koniec  
 
jak opisać porannego wróbla  
który w szare piórka się ubrał  
jak podejść koło po kamieniu w wodzie  
jak z tym dziwnym światem być w zgodzie  
 


