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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie 
zaprasza uczniów kl. IV -VII szkół podstawowych  i dotychczasowych gimnazjów 

 do udziału w  

     XVII Małopolskim Konkursie Kaligraficznym 
      „O  Z ł o t e   P i ó r o” 

Cele konkursu: 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania  
z wykorzystaniem pióra 

- uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii poprzez 
podejmowanie działań twórczych 

- utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: 
kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji 

- upowszechnienie wiedzy dotyczącej kaligrafii polskiej i europejskiej 

- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów 
 
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych                             
i dotychczasowych gimnazjalistów. 

 
ETAP I 
Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany tekst literacki zapisany 
w języku polskim. Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych krojów pisma nowożytnego 
pochodzących z łacińskiego kręgu kulturowego. 
 
Wymagania dotyczące prac uczniów w I etapie konkursu: 

- obowiązkowy format  -  A3  –  gładki papier (bez linii lub kratki) 

- technika wykonania – dowolna (praca wykonana piórem) 

- wielkość liter – dowolna(wskazana dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu) 
 
Komisje szkolne przesyłają na adres organizatora do pięciu najlepszych prac uczniów, 
 w dniach od 20 III-10IV 2018 roku. Prace należy opisać na odwrocie, podając imię  
i nazwisko ucznia, adres szkoły i telefon oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna. 
Zostaną one ocenione przez Komisję Konkursową i zakwalifikowane do II etapu 

konkursu. Zainteresowani  uczniowie oraz opiekunowie powinni sprawdzić listę 
laureatów umieszczoną na stronie internetowej  : (zsrajbrot.freehost.pl) 

(zlotepioro.freehost.pl). Informacja zostanie umieszczona  najpóźniej 20 kwietnia.  
 Oceniając prace w I etapie konkursu, Komisja będzie przyznawać punkty biorąc pod 
uwagę: 

- ogólne wrażenie estetyczne, czytelność pracy 

- spełnienie wymogów konkursowych 

- rozplanowanie tekstu, kształt liter, ich właściwe proporcje 

- płynność pisma i estetykę połączeń literowych 

- poprawność ortograficzną 
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TRYB ODWOŁAWCZY 
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele-opiekunowie mają prawo wglądu do protokołu 
oceny prac po pierwszym etapie konkursu. W przypadku zastrzeżeń do werdyktu 
komisji , istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania na ręce organizatora do dnia 
23.04.2018roku. 

ETAP II 
Odbędzie się 27 kwietnia 2018 (piątek)  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Rajbrocie o godz.9.00 
Zadaniem uczniów – laureatów I etapu konkursu, będzie zapisanie krótkiego (prostego pod 
względem ortograficznym) tekstu literackiego. Zostanie on  w formie wydruku przekazany 
uczniom do przepisania. Następnie uczestnicy otrzymają odpowiednią ilość czasu na 
właściwy zapis tekstu i jego rozplanowanie. Prace będą wykonywane  na gładkim  papierze 
z użyciem pióra zaopatrzonego w stalówkę.(Uczeń powinien posiadać własne pióro, 
liniuszki  przekażą organizatorzy.) Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas IV- V I oraz siódmoklasiści i uczniowie gimnazjum. 
Komisja Konkursowa w II etapie będzie oceniać: 

- ogólne wrażenie estetyczne  

- kształt pisma i jego nachylenie 

- sposób łączenia liter 

- poprawność ortograficzną 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu finału . 
Lista nagrodzonych zostanie także umieszczona na szkolnej stronie internetowej. 
Podczas oceny prac uczestnicy wezmą udział w zorganizowanych przez firmę zewnętrzną 
warsztatach kaligraficznych. Zakończenie finału nastąpi około godziny 13.00 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Ważne jest, by prace nadesłane przez uczniów cechowała „prostota” i umiar  
w zdobieniach. Ewentualne ozdobniki graficzne oraz krój pisma winny korespondować 
 z treścią zapisanego tekstu. 
Trzy pierwsze lokaty premiowane będą nagrodami. Przyznane zostaną także wyróżnienia. 
Możliwe jest również wyłonienie laureata Grand – Prix . 
Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

Adres organizatora: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie 

Rajbrot 362 
32-725 Rajbrot 
woj. małopolskie 
tel/fax  (014) 685-29-80 
sp_rajbrt@gazeta.pl; www.zsrajbrot.freehost.pl 
 

mailto:sp_rajbrt@gazeta.pl
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Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 
mgr Iwona Mularz, mgr Rafał Pajor 
 

Wybór tekstów do wykorzystania 

 w I etapie konkursu kaligraficznego 

 

 

W związku z obchodami 700-ej rocznicy lokowania naszej miejscowości, prezentujemy 

fragmenty tekstów powstałych w Rajbrocie podczas stacjonowania polskich oddziałów w 

czasie I wojny światowej. Zachowana pisownia oryginalna. Należy wybrać fragment jednego 

z utworów. 

 

Bolesław Zahorski 

„Piechocie polskiej” 

 

„Skończony pod Łowczówkiem bój. Ścichły armaty. 

Okopy milkną. Czas zrachować łupy. 

Ty zostawiłaś wrogom łup bogaty-  

                             Twe trupy! 

 

 

Pamiętam te ataki, które piersią własną  

Odparłaś…boje sławnej, niezrównanej doby- 

Pomniki twego męstwa, które nie zagasną-  

                                               To groby…” 

 

Bolesław Zahorski 

„Ułani Beliny” 

„Nasz lot jest wichrowy, do sławy nasz lot! 

Krzyk gromki wyrywa się z krtani! 

W czyn wola zakrzepła i spada jak grot. 

     Ułani! Beliny ułani! 

 

Przez krew do wskrzeszonej ojczyzny jest szlak, 

Więc mężnie giniemy dziś dla niej- 

Krwi krople na polu zakwitły jak mak 

      Ułani! Beliny ułani!” 
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