
    

 
 

 

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 XIV Ogólnopolskim Konkursie Filozoficzno- Oratorskim 

 

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA –  

TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY” 

 

organizowanym przez XXIII Liceum Ogólnokształcące   

im. ks. prof. Józefa Tischnera 
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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 ponadpodstawowych 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 

ponadpodstawowych  Łodzi i województwa łódzkiego oraz uczniom szkół noszących imię 

ks. prof. Józefa Tischnera z całej Polski. 

 

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 (konsultant ŁCDNiKP) 

 mgr Arkadiusz Gawełek (nauczyciel informatyki) 

 

3. Przebieg Konkursu 

 

 Ocena nadesłanych wystąpień uczniów przez Komisję Konkursową- wyłonienie 

uczniów zakwalifikowanych do finału (do 6 listopada 2020 r.) 

 Finał Konkursu online – 20 listopada 2020 r. w XXIII LO im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Łodzi. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 

HARMONOGRAM 
 

1. Zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w Konkursie: do 1 października 2020 r. 

 

2. Przesłanie na adres członka Komitetu Organizacyjnego kowalszczanka69@gmail.com 

pliku tekstu wystąpienia (dane ucznia, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna, treść 

wystąpienia, wybrana myśl Profesora - czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 

1.5, wyjustowane): do 4 listopada 2020. 

 

3. Przesłanie na adres członka Komitetu Organizacyjnego kowalszczanka69@gmail.com  

linku do opublikowanego w serwisie YouTube (jako filmu publicznego lub 

niepublicznego), wystąpienia finalisty  - do 15 listopada 2020 r. Nagranie zostanie 

przesłane jurorom Konkursu. 

 

4. Ogłoszenie na stronie szkoły wyników Konkursu: 20 listopada 2020 r.  

 

5. Przesłanie nagród pocztą do szkół: 29 listopada 2020 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 

mailto:kowalszczanka69@gmail.com
mailto:kowalszczanka69@gmail.com
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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. 

 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST JEDNOZNACZNIE WYRAŻENIEM ZGODY  

NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU ZARÓWNO NA STRONIE INTERNETOWEJ  JAK I FB 

SZKOŁY. 



                                                                                                                 Karta zgłoszenia 

 

 
……………………………, dn. …………… 2020 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 XIV edycji Konkursu  

„Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” 

 

Zgłaszamy uczestnictwo niżej wymienionej szkoły w ogólnopolskim konkursie dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego oraz uczniów szkół imienia  

ks. prof. Józefa Tischnera z całej Polski.  

 

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

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

Imię i nazwisko opiekuna wraz z tel. numerem kontaktowym:  

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

 

 

 Dyrektor szkoły 

 (podpis i pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYŚLI WYSZUKANE KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA 

NA XIV KONKURS FILOZOFICZNO-ORATORSKI 

„NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA- TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY” 

 

1. Etyka prawdy musi się kończyć aktem zaufania do drugiego człowieka. 
2. Prawda jest niedefiniowalna. Trzeba odczuć jej działanie, jej absolutne 

zobowiązanie, ażeby zobaczyć, czym ona jest. 
3. Jeżeli ktoś zezwoli na to, by stępiła się w nim wrażliwość na drugiego człowieka, 

cała jego moralność i całe myślenie etyczne zawiśnie w próżni. 
4. Kto postępuje sprawiedliwie, ten widzi siebie nie tylko swoimi własnymi oczami,  

ale także widzi siebie jak gdyby z zewnątrz, oczami drugiego człowieka. 
5. Powiedz mi człowieku, jaką prawdę w sobie nosisz, a powiem ci nie tylko kim 

jesteś, ale czy w ogóle jesteś. 
6. Aby osiągnąć pełną prawdę o sobie, powinniśmy uwzględnić także punkt widzenia 

drugiego. 
7. Pełna prawda jest owocem wspólnych doświadczeń-twoich o mnie, a moich  

o tobie. 
8. Im więcej jest między nami prawdy, tym więcej jest między nami wolności. 
9. Człowiek jest jedyną istotą w zasięgu naszej obserwacji, w której i poprzez którą 

możemy obserwować to, czym jest dobro. 
10. Inność innego wydobywa na jaw moją własną inność. 
11. Wzajemność oznacza, że każdy pozostaje sobą dzięki drugiemu. 
12. Czymże jest piękno? Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony 

świata. 
13. Tylko w obliczu człowieka „z prawdy” ma się ochotę kochać. 
14. Dobroć zawsze rodzi się w bólu. Kto się lęka bólu, ten wcześniej czy później 

popadnie w kompromis ze złem. 
15. Miłość jest podstawowym sposobem uczestnictwa w dobru. 

 


