
„S ł o w a    u l a t u j ą,    p i s m o    p o z o s t a j e” 
 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 92 im. J. Brzechwy w Warszawie 
 

zaprasza uczniów kl. IV-VIII 

 
do wzięcia udziału w 

 

VI edycji Konkursu Pięknego Pisma 

 
Cele konkursu:  

 
- rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisma,  

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,  

- rozpowszechnianie sztuki pięknego pisma,  

- uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego,  

- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

 

Regulamin konkursu:  

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VIII  Szkoły Podstawowej nr 92 im. J. Brzechwy 
w Warszawie.  
 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zapisać utwór autorstwa patrona szkoły Jana Brzechwy pt. 

„Chrząszcz”. 

 
Tekst należy napisać piórem lub długopisem niezmywalnym na papierze gładkim formatu A-4 
jednostronnie.  
 

Kolor atramentu dowolny.  

 

Pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać poprzez platformę Teams swojemu 

nauczycielowi języka polskiego. 
 
Oceny dokona komisja konkursowa, uwzględniając kryteria:  
 

*staranność i oryginalność elementów graficznych,  
*płynność pisma i estetyka połączeń literowych,  
*poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,  
*samodzielność pracy.  

 

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.  

Prace należy składać do dnia 3 marca 2021 r.  
 

Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu w terminie wyznaczonym 

przez organizatora.  



Jan Brzechwa 

C H R Z Ą S Z C Z 

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 

I Szczebrzeszyn z tego słynie. 

Wół go pyta: „Panie chrząszczu, 

Po co pan tak brzęczy w gąszczu?”. 

„Jak to – po co? To jest praca, 

Każda praca się opłaca” 

„A cóż za to Pan dostaje?” 

„Też pytanie! Wszystkie gaje, 

Wszystkie trzciny po wsze czasy, 

Łąki, pola oraz lasy, 

Nawet rzeczki, nawet zdroje, 

Wszystko to jest właśnie moje!”  

Wół pomyślał: „Znakomicie,  

Też rozpocznę takie życie”.  

Wrócił do dom i wesoło  

Zaczął brzęczeć pod stodołą  

Po wolemu, tęgim basem.  

A tu Maciek szedł tymczasem. 

Jak nie wrzaśnie: „Cóż to znaczy?  

Czemu to się wół próżniaczy?!”.  

„Jak to? Czyż ja nic nie robię?  

Przecież właśnie brzęczę sobie!” 

„Ja ci tu pobrzęczę, wole,  

Dosyć tego! Jazda w pole!” 

I dał taką mu robotę,  

Że się wół oblewał potem. 

Po robocie pobiegł w gąszcze.  

„Już ja to na chrząszczu pomszczę!” 

Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie,  

Bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. 

 

 


