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                                            Konkurs  "Pięknego Pisania Piórem"  

 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy Oddział Śląski,  Firma Parker 

oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach ogłaszają Konkurs Pięknego Pisania 

Piórem, reaktywując tym samym umiejętność pięknego, ręcznego pisania 

zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Niech sztuka kaligrafii i kunszt 

pisania piórem znów uszlachetni uczniowskie zeszyty     i pamiętniki ludzi w 

każdym wieku.  

  

Regulamin konkursu 

 

Patronat Honorowy: 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  J.M. Rektor prof.  Antoni  Cygan 
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Organizatorzy: 

 

-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy – Oddział Śląski , 

- Firma „ Parker”,  

- Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. 

I. Cele konkursu: 

- kształtowanie dbałości charakteru  pisma, 

- nagradzanie talentów kaligraficznych, 

- doskonalenie umiejętności pięknego pisania, 

- promocja twórczości lokalnej,  

- pobudzanie wrażliwości i aktywności artystycznej wśród młodzieży i 

dorosłych. 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Adresaci konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz  

osoby dorosłe, z całego Śląska. 

2. Uczestnicy konkursu: 

-  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  

  - osoby dorosłe. 

III. Forma konkursu:  

1.  Zadaniem uczestników konkursu będzie przepisanie specjalnie 

przygotowanego tekstu- twórcy rodzimego - lokalnego, wyznaczonego przez 

Samorządowe Instytucje Kultury, Placówki Oświatowe - organizatorów                       

z  danego miasta . 

Tekst musi być przepisany ręcznie, piórem stalówkowym dowolnej firmy na 

dowolnym, estetycznym papierze czystym - gładkim formatu A4, litery mogą 

przybrać dowolną formę,  a także mogą być przyozdobione ornamentami                        

i rysunkami.  

Gotowy, przepisany tekst należy składać  u lokalnych organizatorów  do dnia 27 

października 2014 r. (tylko jedna praca).  

2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy.  

a) w I etapie Samorządowa Instytucja Kultury, Placówka Oświatowa  

przystępująca do konkursu organizuje eliminacje lokalne w swojej instytucji                         

i  wyłania zwycięzców I, II, III miejsca  w poszczególnych  kategoriach 

wiekowych. Następnie  przesyła wyniki lokalnego konkursu, a także  wybrane, 

nagrodzone prace do jednego z głównych organizatorów  tj. Miejski Ośrodek 

Kultury w Lędzinach ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny  do dnia 10 listopada 

2014r.  

b) w II etapie nagrodzeni uczestnicy lokalnych konkursów biorą udział  we 

wspólnym przepisywaniu tekstu dnia 22 listopada 2014 r. sobota o godz. 11  

podczas  IV Targów Książki odbywających się w "Spodku" w Katowicach.  

Uczestnicy w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach otrzymają od 



 

 

organizatorów tekst,  który będzie trzeba ręcznie przepisać własnym piórem na 

papierze przygotowanym przez organizatorów.    

IV. Jury:  

- dr. Anna  Machwic- Adamkiewicz  – Dziekan Wydziału Projektowego ASP 

Katowice, 

- prof. dr hab. Adam Pociecha - ASP Katowice,  

- Marek Szołtysek- pisarz- Wydawnictwo „ Śląskie ABC ”, 

- Alojzy Lysko - pisarz, animator i znawca kultury, 

- Joanna Figura- dyrektor MOK Lędziny. 

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- należny być co najmniej uczniem szkoły ponadgimnazjalnej , dorosłym, 

- należny pobrać od lokalnego organizatora  wskazany do przepisania tekst, 

- należy do dnia 27 października 2014r. dostarczyć do siedziby lokalnego 

organizatora przepisaną pracę ,  

- tekst wskazany przez lokalnego organizatora, musi być przepisany ręcznie, 

piórem, na kartce A4 gładkiej - czystej,  

- prace należy dostarczać do lokalnego organizatora, zabezpieczone  w kopercie 

A4, opatrzonej tytułem konkursu oraz imieniem i nazwiskiem  uczestnika,                   

a także informacją o przynależności do konkretnej grupy wiekowej, w środku 

koperty  należy podać  tel. kontaktowy, bądź adres mailowy. 

- w konkursie nie mogą brać udziału jurorzy oraz członkowie ich rodzin. 

 

VI. Termin konkursu: 

- I etap - prace należy dostarczyć do siedziby lokalnych organizatorów  do dnia 

27 października 2014r. Ogłoszenie wyników lokalnych  odbędzie się do dnia 

07.11.2014r., zaś ogłoszenie listy finalistów konkursu nastąpi dnia  15 listopada 

br. i będzie dostępne na stronach internetowych organizatorów tj: lokalni 

organizatorzy, a także mokledziny.pl, www.ksiegarze.pl 

- II etap -  finał odbędzie się 22 listopada 2014 r. sobota o godz. 11 -14( czas w 

ustalaniu ) podczas  IV Targów Książki odbywających się w "Spodku" w 

Katowicach. Laureaci I etapu konkursu muszą  przybyć na miejsce finału 

przynajmniej na 15 min. przed planowanym konkursem do punktu OSK oddział 

śląski wystawiającym swoje stoisko na terenie Targów Książki w Spodku.  

Uczestnicy finału konkursu wspólnie przejdą do przygotowanych pomieszczeń, 

gdzie będą przepisywali przygotowany przez organizatorów tekst.  

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu  ,wskazanie zwycięzców i wręczenie 

nagród  będzie miało miejsce 23 listopada  (niedziela )  o godz. 11:00-15.00  

( czas w ustalaniu ) podczas w/w targów  w " Spodku" .  

 

 

 

 



 

 

VII. Nagrody- Sponsorzy 

Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów. Decyzje Jury są 

ostateczne  i niepodważalne. Finaliści  i Laureaci konkursu otrzymają nagrody 

które  ufundowali : 

- Anna Wilczek- przedstawiciela firmy „Parker”.  

-  Księgarze zrzeszeni w OSK Oddziału Śląskiego. 

- Lucjan Wypych - Szef  inicjatywy „ Polskie Księgarnie”(Super Siódemka) 

- Sonia Draga- Wydawnictwo „ Sonia Draga” 

- Józef Skrzypiec – Prezes Wydawnictwa „ Bellona” 

- Miejski Ośrodek Kultury  w Lędzinach. 

-  inni  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska oraz 

zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów, po konkursie do celów 

promocyjnych i reklamowych.  

2. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (w wypadku osób 

niepełnoletnich opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów 

do prezentacji i publikacji nagrodzonych lub wyróżnionych prac  bez 

dodatkowej zgody i bez dodatkowego  honorarium  dla wykonawcy.  

3. Każda osoba dobrowolnie przystępująca do konkursu  akceptuje regulamin                

i jednocześnie  zrzeka się praw autorskich do przepisanego tekstu, a także 

publikacji wizerunku.   

      

                                                    Wice przewodniczący OSK Jan Kasprzyk 

              (Przewodniczący Oddziału Śląskiego ) 

 

 

 

 
 

 

                      



 

 

 

 

 

 

                

 

      

 

 


