
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

 

 

                       Wojewódzki konkurs literacki 

„…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie…” 

- ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej 

 
Cele konkursu: 

• Rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy związanej z Marią Grzegorzewską, 

pionierką pedagogiki specjalnej w Polsce, oraz z jej dorobkiem literackim 

i pedagogicznym. 

• Popularyzowanie przemyśleń Marii Grzegorzewskiej na temat ważnych w życiu człowieka wartości. 

• Rozwijanie szacunku dla wiedzy i zachęta do praktycznego wykorzystywania zdobytych widomości. 

• Rozwijanie zamiłowań literackich oraz kreatywności uczniów.  

 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu przez uczestnika utworu literackiego,  

będącego rozwinięciem jednej z myśli Marii Grzegorzewskiej. 

 

Regulamin konkursu: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz I-IV liceum 

ogólnokształcącego.  

2. Zadaniem konkursowym jest rozwinięcie jednej z myśli Marii Grzegorzewskiej w formie 

epickiej (esej, opowiadanie, kartka z pamiętnika) lub lirycznej (dowolny pod względem 

gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz). 

3. W pracach mnożna wykorzystać cytat z załącznika do niniejszego regulaminu lub inną 

dowolną myśl Marii Grzegorzewskiej. 

4. Prace epickie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4. 

5. Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12). 

6. Ocenie podlegać będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość 

merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo - 

stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy, twórczy 

charakter utworu, samodzielność i oryginalność. 

7. Każdy uczeń  może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

8. Uczestnik konkursu zapewnia, że jego praca będzie oryginalna, nie będzie naruszała praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

9. Do każdej pracy musi być dołączona podpisana zgoda oraz formularz zgłoszeniowy. 

10. Prace konkursowe wraz z formularzem i zgodą należy przysłać na adres szkoły. 

11. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane. 

 

Termin realizacji: do 30 maja 2022 roku 

Prace wraz z wymaganymi zgodami  należy wysłać na adres szkoły: 

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów 

z dopiskiem: Konkurs literacki. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  10 czerwca 2022 roku 

Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.  

Informacje o wynikach będą też dostępne na stronie: www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl.  

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. 

 

 

Opiekunowie konkursu:  

Anna Czyżyk – Cyzio oraz Ewa Dymek  

 

http://www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl/


Załącznik 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs 

„…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie…” 

- ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej 

 
Uwaga: Kartę należy wypełnić drukowanymi literami 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

……………………………………………………………………………………. 

2. Klasa: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa szkoły: 

……………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………. 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna: 

…………………………………………………………………………………… 

    Telefon:  

    ………………………………………………………………………………. 

    E-mail: 

    ……………………………………………………………………………………. 

 

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

     ….................................................................... 

      data i podpis osoby zgłaszającej 

 
 
           
 
 
 

 

 

 



 
Załącznik 1  

 

Wybrane myśli Marii Grzegorzewskiej  

(fragmenty cyklu pierwszego Listów do młodego nauczyciela) 

 

„…wyniki każdej pracy w dużej mierze zależą od tego, kto ją wykonał i kim on jest 

jako człowiek, jaki jest jego stosunek do innego człowieka, czy interesuje go dola i 

los innych ludzi, czy chce im dopomóc, czy wpatrzony jest tylko w swój własny los i 

jego bieg?”. 

 

„…Człowieczeństwo. 

Najbogatsza to i najcenniejsza wartość stwierdzana zawsze i wszędzie przez 

wszystkich czujących i myślących ludzi, opiewana w poezjach, legendach i baśniach, 

wyrażana w obrazach, rzeźbach i pieśniach — tak widocznie głęboko żyje w  duszach 

ludzkich i taka jest ich tęsknota, żeby ją można było widzieć wszędzie, zęby 

wypełniała świat, żeby ją każdy rozumiał, odczuł i stosował  w życiu”. 

 

„Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata, jej ciężar gatunkowy 

przeważa wszystko w życiu jednostek i społeczeństw”. 

„…dobroć człowieka jest największą wartością, że jest wprost bezcennym skarbem 

na świecie. Nie tylko nie robić krzywdy nikomu, ale właśnie mieć tę czynną dobroć 

w niesieniu innym pomocy wszelkiego rodzaju”. 

 

„Rosiejesz owies — wzejdzie owies, nie żyto. Rosiejesz malwę — wzejdzie, malwa, 

nie słonecznik! Dobroć rodzi dobroć!  Im lepsze będzie nasienie, tym silniejsza 

będzie więc roślina”. 

 

„Pomyśl, jak łatwo byłoby żyć na świecie, żeby ludzie byli dobrzy dla siebie 

wzajemnie, żeby mieli tę właśnie czynną dobroć”. 

 

„…aby zdziałać cos wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie, trzeba mieć swoje 

własne życie, swój własny świat, trzeba mieć mocny fundament przekonań — w coś 

gorąco wierzyć, czemuś gorąco służyć — trzeba być sobą! Bo przecież jeżeli się ma 

dawać, to trzeba mieć coś do dawania, ażeby dużo dać — trzeba dużo mieć…”. 



Załącznik 2  

            

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ 

DZIECKA W KONKURSIE: „…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie 

wzajemnie…”- ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej, 

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU 

PRZEPROWADZENIA KONKUSU 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego: 

..................................................................................................................................... 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…................................................................................................................................. 

w  wojewódzkim konkursie literackim „…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie 

wzajemnie…” - ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej oraz na 

nieodpłatne rozpowszechnianie pracy zgłoszonej na konkurs w formie: gazetki, 

wystawy pokonkursowej i  prezentacji na stronie internetowej szkoły 

(www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl), na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 04.02.1994 r. 

(Dz.U 2018, poz.1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  organizatorów konkursu danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły) 

w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. 

Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów. 

2. Wszelkie sprawy związane z przekazywaniem i przetwarzaniem danych 

osobowych należy kierować do Inspektora Danych Osobowych, dostępnego pod 

numerem tel. 17 8664268 lub adresem e-mail: rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl). 

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu 

uczestnictwa w  konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO. 

4. Odbiorcami  danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka będą 

upoważnieni pracownicy Administratora. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z przepisami 

prawa).                                                                                                    

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych 



osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO. 

7. Dane osobowe zawarte w metryczce będą przetwarzane przez czas trwania 

konkursu oraz okres publikacji prac konkursowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby dziecko 

mogło uczestniczyć w konkursie. 
         

      

   .........................                  .............................................................. 

                 data                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


