
SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZY „KAŁAMARZ” 

dla uczniów LO i ZSZ w Krzepicach 

 

I. Cele konkursu: 

 rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród młodzieży  

 rozwijanie umiejętności pięknego pisania piórem 

 rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego 

 rozwijanie  talentów i zainteresowań 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 uczestnicy mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst piórem 

na papierze kancelaryjnym w jedną linię formatu A4   

 

Władysław Broniewski „List z więzienia” 

Córeczko miła, ja z więzienia 

do ciebie piszę list. 

Ponuro wieczór w noc się zmienia, 

od dworca słychać świst, 

 

za oknem szare szmatki nieba 

w żelaznej ramce krat 

i wróble dziobią kruszki chleba, 

nim dalej fruną w świat. 

 

To nic, córeczko, nic, że ciężko 

za ciosem spada cios: 

ja jestem z tych, co zimne męstwo 

ciskają w twardy los. 

 

Ty nie wiesz, że tu czas upływa 

jak krew z otwartych żył... 

Bądź zdrowa, miła, bądź szczęśliwa, 

mnie musi starczyć sił, 

 

bo dziś Pielgrzymów jam rówieśnik, 

Wygnańców depczę ślad 

i muszę donieść ciężar pieśni 

na tamten brzeg mych lat. 

 

 wymogiem jest, aby pierwsza litera tekstu tzw. inicjał, wykonana została 

w sposób ozdobny 

 kolor atramentu i szerokość stalówki dowolna 

 obowiązuje zakaz używania korektora 



III. Kryteria oceny prac: 

 estetyka i właściwe połączenia literowe 

 rozplanowanie tekstu i kształt liter 

 czytelność i oryginalność kroju pisma 

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 poprawność odwzorowania tekstu 

 ogólne walory estetyczne 

 

IV. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury. 

V. Prace konkursowe należy składać indywidualnie w bibliotece 

szkolnej  do dnia 19 maja 2017 r.  

VI. Każdy tekst powinien być opatrzony metryczką zawierającą: imię, 

nazwisko, klasę, adres e - mail. 

VII. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie 

w bibliotece szkolnej. 

VIII. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 

laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą 

elektroniczną. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

Organizator konkursu: 

      Marta Kałwak 

 

 

 

 

 

 


