SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
ŁODZI i WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DYREKTORZY SZKÓŁ
IMIENIA KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno- Oratorskim

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA –
TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”
organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Łodzi

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 ponadpodstawowych Łodzi
i województwa łódzkiego oraz 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
ponadpodstawowych 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 - 301 Łódź

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 4 listopada 2019 r.)
Finał Konkursu - 15 listopada 2019 roku w XXIII LO im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Łodzi.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
HARMONOGRAM
1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie: do 1 października 2019 r.
2. Przesłanie na adres członka Komitetu Organizacyjnego kowalszczanka69@gmail.com
pliku tekstu wystąpienia (dane ucznia, nazwisko opiekuna, treść wystąpienia - czcionka
Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1.5, wyjustowane): do 26 października 2019 r.
3. Zjazd uczestników konkursu: 14 listopada 2019r.
4. Finał Konkursu: 15 listopada 2019 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 kowalszczanka69@gmail.com

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

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.
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 Konkursu, zgłaszając swój udział, podają liczbę noclegów, które
Organizator ma zapewnić (jeśli uczestnik zakwalifikuje się do finału lub bez względu
na to, czy uczestnik znajdzie się w finale, oraz podział uczestników na płeć).
4.Uczestnicy Konkursu (zarówno finalista jak i jego opiekun) ze szkół Tischnerowskich są
zobowiązani do wpłaty na konto organizatorów sumy 100 zł (przewidywany koszt dwóch
noclegów – z 14 XI na 15 XI 2019 r. oraz z 15 XI na 16 XI 2019 r. uroczystego
poczęstunku, dwóch kolacji i dwóch śniadań) do 31 X 2019 r.
Uczestnicy Konkursu ze szkół województwa łódzkiego są zobowiązani do wpłaty na konto
organizatorów sumy 20 zł (przewidywany koszt uroczystego poczęstunku) do 8 XI 2019 r.
Rada Rodziców przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera
92-301 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 159

85102033780000120200108977
Konkurs „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”

Wpłata pieniędzy nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Pieniądze
przeznaczone są na noclegi i wyżywienie, które rezerwuje wcześniej
Organizator na prośbę uczestników Konkursu.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikacji
pokonkursowej, informacji o finalistach i zdjęć z uroczystości.

Karta zgłoszenia
……………………………, dn. …………… 2019 r.
(pieczęć szkoły)

Komitet Organizacyjny Konkursu
„Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”
Al. Józefa Piłsudskiego 159
92- 301 Łódź
tel/faks 042 674 – 58 – 72

Zgłoszenie Szkoły do udziału w XIII 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 ……………………….

Dyrektor szkoły
(podpis i pieczęć)

Program Zjazdu

Czwartek (14 listopada 2019 r.)
 17.00 – 19.00 przyjazd uczestników (zakwaterowanie)
 20.00 – 21.00 kolacja
Piątek (15 listopada 2019 r.)
 8.00 – 9.00 śniadanie
 10.00 – 13.00 zwiedzanie Łodzi
 13.00 – 14.30 obiad
 15:00 – 16:30 konkurs (prezentacje uczniów)
 16.30 – 17.30 obrady jury i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
 17.30 – 18.30 uroczysty poczęstunek
 19.00 – powrót na nocleg
 20.00 kolacja

Sobota (16 listopada 2019 r.)
 8.00 – 9.00 śniadanie

MYŚLI WYSZUKANE KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA
NA XIII KONKURS FILOZOFICZNO-ORATORSKI
„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA- TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY”
1. Polski ból jest dziś tęsknotą za tymi, którzy umieją wchodzić i mówić do duszy.
I jest też reakcją na widok głupoty, która się pleni na szczytach.
2. Nie będąc „władzą nad sumieniami” demokracja stara się ochraniać każde sumienie.
Nie chodzi bowiem o to, by w życiu społecznym unikać napięć i konfliktów, bo to nie
jest możliwe, ale o to, by umieć je rozwiązywać bez użycia przemocy.
3. Wolność jest najpierw i przede wszystkim sposobem istnienia dobra.
4. Im więcej w człowieku lęku przed człowiekiem, tym większe pragnienie władzy.
Im większe pragnienie władzy, tym większy lęk człowieka przed człowiekiem.
5. Polskość jest drogą do człowieczeństwa, a nie odwrotnie.
6. Wspomnieniom polskiej przeszłości wciąż towarzyszy plusk wody, w której topimy
jednych bohaterów i z której wydobywamy innych, by zastępowali świeżo
utopionych.
7. Stara to prawda: nawet najmniejszy gest wolności, jest wielką obrazą tych,
którzy grzali ciała w ciepłej niewoli.
8. Im więcej jest między nami prawdy, tym więcej jest między nami wolności.
9. Społeczeństwo, któremu trudno się wyzbyć wad narodowych, buduje kolejne kaplice.
10. Wolność nie jest najwyższą wartością, ale jest wartością podstawową.
Z samą wolnością nigdzie się jeszcze nie jedzie, ale bez wolności po prostu się umiera.
11. Nie chodzi o to czy nasza wolność ma się kierować bardziej na prawo, czy bardziej
na lewo. Chodzi o to, że wolność musi wznieść się wyżej.
12. Gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce miał dać którąś na pierwsze
miejsce, dałbym wolność.
13. Pierwszym warunkiem usprawiedliwienia kłamstwa politycznego jest wspólnota
lęków między politykiem a poddanymi.
14. Jest taka polskość, która mówi wiele i głośno. Ale im głośniej krzyczy, tym bardziej
jawna staje się jej głupota.
15. Między potulnością a buntem istnieje droga pośrednia. Wiedzie ona w stronę
zrozumienia. Przestraszony zdobywa się na refleksję: czym mnie straszą i dlaczego?
Za chwilę przestraszony idzie krok naprzód: straszą, bo się sami boją.
16. Pytanie o prawdę jest pierwszym krokiem wolności, która żyje w świecie kłamstw.
Nie bunt, nie protest, nie samobójstwo, lecz właśnie pytanie o prawdę. Kto w takim
świecie zapytał o prawdę, już stał się wolny.
17. Demokracja polega na tym, by osiągnąć taki kompromis, by jak największa liczba osób
o sprzecznych poglądach odnalazła się w rozwiązaniach powstających w drodze
dialogu.
18. Gdy praca stała się pracą bez sensu, strajk okazuje się jedyną czynnością pełną sensu.
19. Kto się sprzeciwia aktualnej Polsce, czyni to w imię polskiej nadziei i zawsze jakoś
przygotowuje grunt pod Polskę jutra.
20. U nas spotykamy się z przejawami nietolerancji, jednak nie na zasadzie, że strzela się
do drugiego człowieka, lecz opisuje się go takimi słowami, że one same są pewną
formą przemocy.

