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HOSPICJUM   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 
 

 
 

                               

  AKCJA „ KALENDARZ W KAŻDEJ KLASIE” 

                             na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 
 

 

 
Szczegóły akcji: 

 

 

1. Organizatorem akcji „Kalendarz w każdej klasie” jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych Hospicjum. Akcji towarzyszą konkursy,  

za organizację których odpowiedzialny jest nauczyciel 

I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego, mgr 

Joanna Olesińska.    

                

    

 

2. Sposób przeprowadzenia akcji: 
 

Każda ze szkół ma za zadanie wytypowanie osoby odpowiedzialnej  

za przeprowadzenie akcji na terenie danej placówki. Koordynator akcji  

na terenie szkoły, w szczególności: 

 

a) ustala liczbę zespołów klasowych, które zamierzają wykorzystać kalendarz 
w swojej sali oraz przybliżoną liczbę dodatkowych chętnych (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) do przekazania 10 zł na rzecz Hospicjum w zamian  

za otrzymany kalendarz 

 

b) przekazuje informacje o liczbie zamówionych kalendarzy do 8 września, do 
nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego 

im. E. Dembowskiego w Gliwicach pani Joanny Olesińskiej na adres mail: 

kalendarzehospicyjne@gmail.com 

 
c) informuje, że kwota 10 zł jest zbierana w klasach na zasadzie wolnych 

datków  

 

d) rozpowszechnia informacje na temat konkursów towarzyszących akcji  
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AKCJA „ KALENDARZ W KAŻDEJ KLASIE” 

na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 
 

 

 

Regulaminy konkursów  
 

Cel konkursów: uwrażliwienie młodzieży na pomoc drugiemu   

                    człowiekowi oraz zainteresowanie formą pomocy,    

                    jaką jest wolontariat 

 
 

Uczestnicy konkursów: szkoły/placówki oświatowe zainteresowane                  

                           rozprowadzaniem kalendarzy 
 

 
Dla laureatów konkursów zostaną ufundowane nagrody.  

 

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu podsumowania tegorocznej akcji 

(styczeń 2019 roku). 

 

 Organizator powiadomi zainteresowane osoby o wyborze miejsca i dokładnym 

terminie spotkania z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac  

i ich reprodukcji  na stronie internetowej  

www. hospicjum.gliwice.pl bez zgody autora. 

 

Udział w konkursach jest równoznaczny ze zgodą na zastosowanie się  

do regulaminu konkursów. 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKCJA „ KALENDARZ W KAŻDEJ KLASIE” 

na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 
 

               KONKURS LITERACKI 

 

„Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.” 

   Friedl Beutelroch 

 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: dla uczniów trzecich klas gimnazjum,  

klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Forma pracy: list, opowiadanie, pamiętnik, reportaż, dziennik.  

3. Rozmiar i forma wydrukowanej pracy, nieopatrzonej podpisem, imieniem  

i nazwiskiem (na co organizator zwraca szczególną uwagę):  

250 – 350 słów, czcionka Times New Roman 12. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę literacką. 

5. Organizator pozostawia interpretację wiodącego cytatu (niekoniecznie powiązaną 

bezpośrednio z działalnością Hospicjum) uczestnikom konkursów, prosi jednak  

o uwzględnienie uniwersalnego przesłania motta. 

6. Termin przesyłania prac: 19 listopada 2018 r. 

7. Miejsce składania prac: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

im. E. Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8, Gliwice (sekretariat szkoły). 

8. Warunek uczestnictwa: wypełnienie karty uczestnika (załącznik 1). 

9. Kryteria oceny: rozwinięcie tematu, realizacja przyjętej formy wypowiedzi, 

kompozycja, styl, język, zapis. 

 

 

Komisja konkursowa 

Przewodniczący:  doradca metodyczny ds. języka polskiego Grażyna Szepe  

Członkowie:      mgr Agata Zawadzka  

                 mgr Hanna Paszek 

                 mgr Anna Sanocka  

   

 

 



 

 

AKCJA „ KALENDARZ W KAŻDEJ KLASIE” 

na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 
 

               KONKURS RECYTATORSKI 

 

„Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.” 

   Friedl Beutelroch 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: dla uczniów trzecich klas gimnazjum,  

klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Uczniowie dokonują wyboru utworu z wybranego rodzaju literackiego: liryki, 

epiki lub dramatu, pod kątem powyższego cytatu (czas prezentacji: do 3 minut). 

3. Liczba zgłoszeń: z każdej szkoły do trzech zgłoszeń w każdej kategorii wiekowej 

(organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby zgłoszeń). Uczeń ma prawo 

zgłosić maksymalnie jeden utwór do prezentacji. 

4. Organizator pozostawia interpretację wiodącego cytatu (niekoniecznie powiązaną 

bezpośrednio z działalnością Hospicjum) uczestnikom konkursów, prosi jednak  

o uwzględnienie uniwersalnego przesłania motta. 

5. Termin konkursu: 13 grudnia 2018 roku, godzina 10.00 

6. Nagrodzone osoby zostaną poproszone o powtórną recytację wiersza  

w dniu wręczenia nagród konkursów towarzyszących akcji (styczeń 2019). 

7. Warunek uczestnictwa: przesłanie zgłoszenia w postaci wypełnionej karty 

uczestnika (załącznik 2) do dnia 19 listopada 2018 r. wraz z tekstem 

przygotowanego do prezentacji utworu. Adres nadsyłania zgłoszeń 

i miejsce konkursu: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego, 

ul. Zimnej Wody 8, Gliwice (sekretariat szkoły). 

8. Kryteria oceny: dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja  

oraz kultura słowa 

 

Komisja konkursowa 

Przewodniczący:  aktor Stanisław Witomski, 

Członkowie:  doradca metodyczny ds. języka polskiego Grażyna Szepe  

mgr Hanna Paszek 

  mgr Joanna Kuśnierczyk 
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         KONKURS PLASTYCZNY 
 

1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: dla uczniów klas szkół podstawowych 

(klasy 1-6), dla uczniów trzecich klas gimnazjum, klas siódmych i ósmych szkoły 

podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. W konkursie biorą udział prace indywidualne. 

3. Technika dowolna: collage, rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane oraz 

technika przestrzenna (rzeźba pełna lub płaskorzeźba);za wyjątkiem techniki 

komputerowej  

4. Format pracy: od A3 do A2; rzeźba lub płaskorzeźba wykonana z gliny , masy 

papierowej lub gipsu – wysokość do 30 cm 

5. Praca powinna stanowić ilustrację poniższego fragmentu: 

 

„Chcę otaczać się ludźmi, którzy wiedzą, jak dotykać serc innych. 

Ludźmi, którzy przez ciężkie ciosy nauczyli się wzrastać 

Poprzez delikatne dotknięcia duszy” 
 

Mario de Andrade „Moja dusza się spieszy” 

 

6. Termin składania prac: 13 grudnia 2018r. 

7. Miejsce składania prac: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

im. E. Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8, Gliwice. 

8. Warunek uczestnictwa: wypełnienie karty uczestnika (załącznik 3 ). 

9. Kryteria oceny: czytelność symboliki, walory artystyczne, oryginalność  

i estetyka. 

10. Najlepsze prace zostaną przekazane Hospicjum Miłosierdzia Bożego  

w Gliwicach. 

Komisja konkursowa 

Przewodniczący:   mgr Iwona Snopek 

Członkowie:  mgr Bożena Soczewka 

   mgr Justyna Sieradzka – Bizoń 

 

 

 
 

 


