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REGULAMIN KONKURSU 

 
Organizator Konkursu: 
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi 

  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” (zwany dalej 

„Konkursem”) przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 

łódzkiego i uczniów szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. 

 

2. Konkurs jest realizowany we współpracy z: 

 

 Polskim Towarzystwem Filozoficznym, 

 Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

 Uniwersytetem Łódzkim, 

 Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, 

 Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera” 

 

3. Celem Konkursu jest: 

 popularyzacja postaci ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodzieży,  

 wzbogacanie wiadomości o życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera,  

 upowszechnianie wartości etycznych i estetycznych głoszonych przez  

ks. prof. Józefa Tischnera, 

 kształcenie umiejętności interpretacyjnych, retorycznych i oratorskich 

uczniów, 

 promocja Łodzi wśród społeczności Szkół Tischnerowskich z całej Polski. 

 

4. Regulamin Konkursu jest umieszczony na stronie internetowej XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi: www.lo23lodz.pl 

 

5. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego oraz uczniom szkół noszących imię 

ks. prof. Józefa Tischnera. 

 

6. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu 

kieruje Komitet Organizacyjny z siedzibą w Łodzi. 

Al. Józefa Piłsudskiego 159 

92 - 332 Łódź 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lo23lodz.pl/


 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: 

 

1.  Przewodniczący: mgr Barbara Makowska (dyrektor) 

2.  Członkowie:  

 

 mgr Ewa Kowalska (nauczyciel języka polskiego) 

 mgr Ewa Sztombka (nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny ŁCDNiKP) 

 mgr Arkadiusz Gawełek (nauczyciel informatyki) 

3. Przebieg Konkursu 

 

 Ocena nadesłanych wystąpień uczniów przez Komisję Konkursową- wyłonienie 

uczniów zakwalifikowanych do finału (do 30 października 2015) 

 Finał Konkursu - 20 listopada 2015 roku w XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera 

w Łodzi. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 

HARMONOGRAM 
 

1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie: do 30 września 2015r. 

 

2. Przesłanie na adres członka Komitetu Organizacyjnego (ewuniadom@wp.pl)  pliku tekstu  

    wystąpienia (dane ucznia, nazwisko opiekuna, treść wystąpienia - czcionka Times New  

    Roman, wielkość 12, odstęp 1.5, wyjustowane): do 23 października 2015. 

 

3. Zjazd uczestników konkursu: 19 listopada 2015r. 

 

4. Finał Konkursu: 20 listopada 2015 r.  

 

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (www.lo23lodz.pl) 

oraz u Członka Komitetu Organizacyjnego – Ewy Kowalskiej (ewuniadom@wp.pl). 

 

 

 

 

NAGRODY 
 

1. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców zapewnia Komitet Organizacyjny. 

 

 

 

 

mailto:ewuniadom@wp.pl


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 
1. Szkołę zgłaszającą swój udział w Konkursie reprezentuje: 1 - 3 uczniów. 

 

2. Sposób wyboru uczestnika/uczestników Konkursu ustala zgłaszająca go/ich szkoła. 
 

3. Uczeń przystępujący do Konkursu przygotowuje wystąpienie – max 8 min, będące jego  

indywidualną interpretacją wybranej myśli Józefa Tischnera zamieszczonej 

w regulaminie Konkursu i stronie internetowej szkoły. 

 

4. W zmaganiach konkursowych nie mogą brać udziału uczniowie, którzy we wcześniejszych 

edycjach zdobyli pierwsze miejsce. 

 

 

KRYTERIA OCENY WYSTĄPIENIA 

 
 

Uczeń może uzyskać maksymalnie 21 punktów. 

 

1.Poprawność merytoryczna wypowiedzi (10 punktów). 

2.Poprawność językowa wypowiedzi (5 punktów). 

3.Zastosowanie środków retorycznych (5 punktów). 

4. Wykorzystanie czasu przeznaczonego na prezentację (1 punkt). 

 

 

 

 W SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ ZAPROSZENI ZOSTALI WYKŁADOWCY 

WYŻSZYCH UCZELNI Z WARSZAWY, ŁODZI, KRAKOWA, SZCZECINA, 

CZĘSTOCHOWY ORAZ REDAKTORZY TYGODNIKA POWSZECHNEGO  

I WYDAWNICTWA „ZNAK” 

 

 

GOŚĆ HONOROWY – OJCIEC RODZINY SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH - 

KAZIMIERZ TISCHNER 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ZALECANA 

 
1. J. Lichański, Co to jest retoryka?, Kraków 1996. 

2. H. Lemmermann, Szkoła retoryki, Wrocław 1999. 

3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990. 

4. H. Karaś, E. Wierzbicka – Piotrowska, Język polski. Wśród znaków kultury. Retoryka.   

    Kielce 2002. 

 

 

 



 

 

UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają wraz z opiekunami na własny koszt. 

2. Organizatorzy rezerwują miejsca noclegowe wraz z posiłkami. 

3. Organizatorzy zapraszają uczestników na wycieczkę po Łodzi. 

4.Uczestnicy Konkurs, zgłaszając swój udział, podają liczbę noclegów, które 

Organizator ma zapewnić (bez względu czy uczestnicy znajdą się w finale, czy nie oraz 

podział uczestników na płeć). 
 

4.Uczestnicy Konkursu ze szkół Tischnerowskich są zobowiązani do wpłaty na konto 

organizatorów sumy 80 zł ( przewidywany koszt dwóch noclegów – z 19 XI na 20 XI 

2015r. oraz z 20 XI na 21 XI 2015 r.  uroczystego poczęstunku , dwóch kolacji i dwóch 

śniadań) do 31 X 2015 r. 

 

Uczestnicy Konkursu ze szkół województwa łódzkiego są zobowiązani do wpłaty na konto 

organizatorów sumy 20 zł (przewidywany koszt uroczystego poczęstunku) do 31 X 2015 r. 

 

Rada Rodziców przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera 

92-332 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 159 

                               85102033780000120200108977 
                    Konkurs „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” 

 

  Wpłata pieniędzy w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta zgłoszenia 

 

 
……………………………, dn. …………… 2015 r. 

 

(pieczęć szkoły) 

 

 

   Komitet Organizacyjny Konkursu 

                                  „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” 
Al. Józefa Piłsudskiego 159 

92- 332 Łódź 

tel/faks  042  674 – 58 – 72  

 

 

 

Zgłoszenie Szkoły do udziału w IX edycji Konkursu  

„Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” 

 

Zgłaszamy uczestnictwo niżej wymienionej szkoły w ogólnopolskim konkursie dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego oraz uczniów szkół imienia  

ks. prof. Józefa Tischnera.  

 

Pełna nazwa Szkoły: …………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna wraz z tel. numerem kontaktowym:  

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

Liczba uczniów i opiekunów, którzy korzystać będą z noclegów (z podziałem na płeć) 

 Bez względu na to czy uczeń zakwalifikuje się do udziału w finale …………………. 

LUB 

 Tylko wtedy, gdy uczeń zakwalifikuje się do udziału w finale ………………………. 

 Zwiedzanie Pałacu Poznańskiego w sobotę  TAK    NIE  (właściwe zakreślić) 

 

 

 Dyrektor szkoły 

 (podpis i pieczęć) 

 



Program Zjazdu 

 

Czwartek (19 listopada 2015 r.) 

 17.00 – 19.00 przyjazd uczestników (zakwaterowanie) 

 20.00 – 21.00 kolacja 

 

Piątek (20 listopada 2015 r.) 

 9.00 – 10.00 śniadanie 

 11.00 – 13.00 obchody 70-lecia Liceum 

 13.00 – 14.30 konkurs (prezentacje uczniów) 

 14.30 – 15.00 obrady jury i  ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

 15.00 – 16.30 uroczysty poczęstunek  

 16.30 –  17.00 powrót na nocleg 

 20.00 kolacja 

 

Sobota (21 listopada 2015 r.) 

 8.00 – 9.00 śniadanie 

 10.00 możliwość zwiedzania Pałacu Poznańskiego po uprzednim zgłoszeniu 

w deklaracji uczestnictwa w Konkursie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MYŚLI WYSZUKANE KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA 

NA IX KONKURS FILOZOFICZNO-ORATORSKI 

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA- TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY” 

 

 

1. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei. Ginie ten, kto przestaje jej ulegać. 

2. Wiele w tym życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A nawet jeśli jakaś siła, jakiś 

strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego, byśmy tego zła chcieli. Tym 

bardziej nie zmusi nas do tego, byśmy trwali w tym chceniu. W każdej chwili możemy 

wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa. 

3. Szyderstwo to śmiech, który idzie przez świat, głosząc klęskę dobra. 

4. Kiedy się kłamie pracą, kłamstwo staje się sposobem życia 

5. Zawsze muszę kopać o te pół metra dalej, niż – jak mi się wydaje-znajduje się mój skarb. 

6. Kiedy słowo staje się ciałem, to znaczy, że ciało w gruncie rzeczy, nie jest głupie.. 

7. Doświadczenie zła jest najbardziej wspólnym ze wszystkich ludzkich doświadczeń. 

8. Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który 

wartości otwiera drogę w głąb człowieka. 

9. Solidarność jest dziełem nie tylko tych, którzy zawsze mieli sumienia, ale również tych, 

którzy je w sobie odbudowali. 

10. Maska to wygląd człowieka przez okno kryjówki. 

11. Miłość skazuje człowieka na ogołocenie, rezygnację, na przedsmak jakiegoś 

unicestwienia. 

12. Najgłębsza solidarność jest solidarnością sumień. 

13. W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: 

co zrobić z wolnością? 

14. Tylko w obliczu człowieka „z prawdy” ma się ochotę kochać. 

15. Wolność należy do takich wartości, które musi się dzielić z innymi. Zwieńczeniem 

wolności jest My. 

16. Nie ma sensu pytać czy zło jest. Nie ma sensu pytać, czy zła nie ma. Nie to jest ważne, jak 

zło istnieje, ale czego ono chce. 

17. Myślę, że jest pewne niebezpieczeństwo w domaganiu się autorytetu moralnego przez 

ludzi – bo jeżeli szukasz takiego autorytetu, to po prostu bądź nim sam i koniec. 

18. Zło nie jest wolne. Ono jest uzależnione od nienawiści dobra.. 

19. Praca wychowawcy jest przede wszystkim pracą nad nadzieją człowieka. Dlatego 

znajduje się tak blisko ojcostwa. 

20.Gest „ pokładania nadziei” jest jednym z najbardziej tolerancyjnych gestów człowieka.  

 


