REGULAMIN
Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego
„#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”

§1
Organizatorzy
Organizatorem Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się
być Mądrym#Sapere Aude!”, zwanego dalej Konkursem, są: I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie.
§2
Patronaty
Konkurs odbywa się pod patronatem: ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, Poseł na
Sejm RP Urszuli Nowogórskiej, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka
Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty
Barbary Nowak, Starosty Powiatu Limanowskiego Mieczysława Urygi, Burmistrza Miasta
Limanowa Władysława Biedy, Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka, Wójta Gminy
Limanowa Jana Skrzekuta i Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława
Orkana w Limanowej.
§3
Cele konkursu
Celem Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „#Odważ się być
Mądrym#Sapere Aude!” jest:
1. Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości;
2. Ukazywanie specyfiki problemów filozoficznych i ich odniesień do innych nauk oraz
przedmiotów szkolnych; kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej
w edukacji szkolnej;
3. Ukazywanie tradycji filozofii europejskiej jako fundamentu jedności kulturowej
i duchowej Europy;
4. Kształtowanie filozoficznych zainteresowań młodzieży, rozwijanie samodzielnego
myślenia uczniów oraz formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej;
wspieranie utalentowanych uczniów;
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5. Wspieranie nauczycieli szkół podstawowych i średnich w rozwijaniu zainteresowań
uczniów filozofią.
§4
Program merytoryczny Konkursu
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Jego program nawiązuje do wybranych zagadnień
zawartych w podstawie programowej przedmiotów: języka polskiego, religii, historii, wiedzy
o społeczeństwie oraz innych. Program Konkursu zawiera problemy i teksty, które pogłębiają
edukację humanistyczną w jej filozoficznych aspektach.
§5
Uczestnicy
1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:
a) Uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,
b) Uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych,
c) Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§6
Warunki zgłoszenia do Konkursu
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane samodzielnie przygotowane prace na temat wybrany
spośród zaproponowanych, zgodne z kategorią wiekową i w określonych dla niej
formach pracy konkursowej, co szczegółowo zostało opisane w §7Regulaminu.
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub
roszczeniami osób trzecich.
3. Organizator nie będzie oceniał prac konkursowych naruszających przepisy prawa lub
dobre obyczaje (w szczególności prac nawołujących do przemocy, nietolerancji,
zawierających wulgaryzmy).
4. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą
podlegały ocenie.
5. Podczas oceny prac konkursowych Szkolne Komisje Konkursowe i Wojewódzka
Komisja Konkursowa będą brały pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b) wykorzystanie kontekstu filozoficznego,
c) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
d) sposób ujęcia tematu.
6. W Konkursie będą brały udział prace spełniające warunki wskazane w §7 Regulaminu
dostarczone w terminie do 4 lutego 2022 r. wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail:filozofialimanowa@gmail.com
2

b) pocztą tradycyjną na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana
w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa – z dopiskiem: Wojewódzki
Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”
7. Skuteczne zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez dyrektora szkoły Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu- Karta Zgłoszenia,
b) wypełniony i podpisany własnoręcznie przez pełnoletniego ucznia lub w przypadku
ucznia niepełnoletniego jego rodzica/opiekuna prawnego Załącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu – Zgoda na uczestniczenie dziecka w Konkursie,
c) wypełniony i podpisany własnoręcznie przez pełnoletniego ucznia lub
rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, Załącznik nr 3-Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac nadesłanych na
Konkurs, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia
w transporcie).
§7
Tematy i formy prac konkursowych, literatura, wykłady
1. Uczniowie przygotowują od 6 grudnia 2021r. do 4 lutego 2022r. samodzielną pracę na
jeden wybrany temat spośród zaproponowanych przez Organizatora Konkursu:
I. „Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było
przeciwnie, w sumieniu nie obowiązuje”- Kardynał Stefan Wyszyński Druga
kromka chleba. Rozważ słowa Prymasa Tysiąclecia odwołując się do koncepcji
filozoficznych, tekstów kultury i własnych doświadczeń.
II. Nowoczesna technologia i sztuczna inteligencja - sprzymierzeniec czy wróg
człowieka? Rozważ problem odwołując się do twórczości Stanisława Lema.
III. Kto jest moim bliźnim? Aktualność pytania uczonego w piśmie w XXI wieku.
IV. „Bo piękno na to jest, by zachwycało / Do pracy – praca, by się
zmartwychwstało” - słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozważań o roli piękna
i pracy w życiu młodego człowieka w XXI wieku.
2. Formy wypowiedzi dla poszczególnych kategorii wiekowych:
a) Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej:
 prace wizualne: plakat, vlog, komiks, mem internetowy, film (do 3 minut);
b) Uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej:
 esej lub wypowiedź argumentacyjna lub rozprawka uczeń powinien wykazać się
samodzielnością myślenia, cytatami i odwołaniem do źródeł (praca do 5 stron A4
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w pliku PDF; czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1.5,
wyjustowane),
 utwór literacki inspirowany filozofią: wiersz, opowiadanie, dialog, piosenka,
dramat,
 prace wizualne: plakat, komiks, mem internetowy, vlog, film (do 4 minut);
c) Uczniowie szkoły ponadpodstawowej:
 esej lub wypowiedź argumentacyjna lub rozprawka: uczeń powinien wykazać się
samodzielnością myślenia, cytatami i odwołaniem do źródeł(praca do 5 stron A4w
pliku PDF; czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5, wyjustowana
obustronnie),
 utwór literacki inspirowany filozofią: wiersz, opowiadanie, dialog, piosenka,
dramat,
 prace wizualne: plakat, komiks, mem internetowy, vlog, film (do 4 minut).
3. Proponowana literatura:
I TEMAT:
Sofokles, Antygona; F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej,
r. VIII „Etyczne aspekty prawa pozytywnego”.
II TEMAT:
N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, S. Lem, Tajemnica
Chińskiego Pokoju; S. Lem, Bomba Megabitowa, S. Lem, Przyszłość otwarta na
dobre i na złe, S. Lem Bajki robotów.
III TEMAT:
Franciszek, Encyklika Fratelli Tutti, P. Singer, Życie, które możesz ocalić, r. 1-2,
B. Wydick, The Shrewd Samaritan (w języku angielskim).
IV TEMAT:
Twórczość C.K Norwida, Katarzyna Laszczyńska-Fankanowska „Dobro cenię we
wszystkich, nawet w sobie”:Norwidowe ujęcie dobra (bazhum.muzhp.pl), Mieczysław
Inglot, Norwidowski "człowiek" (bazhum.muzhp.pl),http://norwidpasjonaci.pl,
Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje. Praca zbiorowa
pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1986.
4. Proponowane wykłady:
W trakcie przygotowań do Konkursu, uczniowie będą mogli wziąć udział w czterech
zdalnych wykładach/konwersatoriach przeprowadzonych przez pracowników
naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Spotkania
te przybliżą problematykę zagadnień ujętych w tematach. Terminarz wykładów podany
będzie na stronach internetowych Organizatorów: I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Limanowej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie.

4

§8
Przebieg Konkursu
1. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być
Mądrym#Sapere Aude!” przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i
wojewódzkim.
2. ETAP SZKOLNY
a) Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły wskazując wśród
powołanych do niej nauczycieli przewodniczącego Komisji, odpowiedzialnego za
przeprowadzenie Konkursu.
b) Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza etap szkolny między 6 grudnia 2021 r.,
a 4 lutego 2022 r.
c) Szkolne Komisje Konkursowe wybierają spośród zgłoszonych prac po trzy najlepsze
prace w każdej kategorii wiekowej i w określonych dla niej formach pracy
konkursowej, to jest:
 z klas IV – VI szkoły podstawowej: po trzy najlepsze prace wizualne,
 z klas VII – VIII szkoły podstawowej: po trzy najlepsze z grupy esej lub
wypowiedź argumentacyjna lub rozprawka, po trzy prace literackie inspirowane
filozofią i trzy prace wizualne,
 z klas szkół ponadpodstawowych: po trzy najlepsze z grupy esej lub wypowiedź
argumentacyjna lub rozprawka, po trzy prace literackie inspirowane filozofią i po
trzy prace wizualne.
d) Szkolne Komisje Konkursowe oceniają prace wg kryteriów wskazanych w § 6 ust. 5
Regulaminu.
e) Szkolne Komisje Konkursowe zgłaszają i przekazują prace konkursowe do 4 lutego
2022 r. wyłącznie za pośrednictwem dyrektora szkoły.
f) Przesłane prace z etapu szkolnego wraz z protokołem i kartą zgłoszenia są
jednoczesną kwalifikacją do etapu Wojewódzkiego Konkursu.
g) W przypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub
kurierską decyduje data stempla pocztowego.
h) Szczegółowy opis sposobu zgłoszenia prac do Konkursu opisany został w §6.
3. ETAP WOJEWÓDZKI
a) Etap Wojewódzki Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora: Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II i Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Limanowej.
b) Etap Wojewódzki Konkursu trwa od 5 lutego do 1 marca 2022 r.
c) Wojewódzka Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu, dokonuje
oceny prac konkursowych przesłanych przez Szkolne Komisje Konkursowe.
d) Wojewódzka Komisja Konkursowa oceniaj prace konkursowe, wyłania najlepsze
spośród nich i kwalifikuje prace do nagród i wyróżnień.
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e) Pracownicy naukowi Uniwersytetu oceniają eseje, wypowiedzi argumentacyjne
i rozprawki uczniów klasy VII- VIII szkoły podstawowej i klas szkół
ponadpodstawowych, pozostałe prace oceniają inni członkowie Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej powołani przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Limanowej.
f) Wojewódzka Komisja Konkursowa ocenia prace wg kryteriów wskazanych w § 6 ust. 5
Regulaminu.
g) Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznaje tytuły laureata I, II i III miejsca
w każdej kategorii wiekowej i formy pracy konkursowej oraz przyznaje nagrody
i wyróżnienia.
h) Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
§9
Nagrody
1. Laureaci i uczniowie wyróżnieni w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Organizatorów, a także Instytucje, które objęły Konkurs
Patronatem, sponsorów oraz sympatyków Konkursu.
2. Konkurs uzyskał Honorowy patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz zgodę na
wpisanie go do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2022/2023.
§ 10
Gala finałowa
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 10 marca 2022r. Informacja o terminie,
miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora oraz przesłana drogą poczty elektronicznej do szkół
biorących udział w Konkursie.
2. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień, mogą też być opublikowane w czasopismach i na stronach
internetowych Organizatorów.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uroczystej gali wręczenia nagród
z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Organizator zastrzega możliwość zmiany
terminu wydarzenia lub przeprowadzenia go w formie zdalnej. Wówczas sposób
przekazania nagród zostanie indywidualnie ustalony z każdą szkołą, z której pochodzi
nagrodzony uczeń.
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§ 11
Harmonogram Konkursu
Lp.
1
2
3
4

Zadanie
Przygotowanie i ocena prac Etapu
Szkolnego.
Zgłoszenie prac do Etapu Wojewódzkiego.
Ocena i prac i finał Etapu Wojewódzkiego.
Ogłoszenie wyników i uroczysta Gala
Finałowa.

Termin
od 6 grudnia2021r. do 4 lutego 2022r.
do 4 lutego 2022 r.
od 5 lutego 2022 r.do 1 marca 2022 r.
do 10 marca 2022r.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu, zaplanowanych wykładów
zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatorów oraz na profilu I Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej na Facebook’u.
2. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
34-600 Limanowa
tel. 183372059
Osoby udzielające informacji:
Anna Smaga-Trojanowska, Grzegorz Kuziel, ks. Jakub Kuchta

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik Nr 1 -

Karta Zgłoszenia

Załącznik Nr 2 -

Zgoda na uczestniczenie dziecka w Konkursie

Załącznik Nr 3 -

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
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