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INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC  

ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki  

oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego 

otoczenia. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie dostrzegli, że praca pedagoga jest pracą  

z drugim człowiekiem w różnym wieku, w różnym momencie drogi życiowej. Jest pracą  

z indywidualnym człowiekiem. Pragniemy, by dostrzegli, że każdy człowiek jest inny, 

niepowtarzalny a przez to wyjątkowy. Chcemy zainspirować do refleksji nad tym:  

Czego potrzebują inni ludzie, by godnie żyć, by się rozwijać zgodnie z ich potencjałem?  

W czym możemy im pomóc? Jak możemy ich wspierać w pokonywaniu różnych życiowych 

trudności? Na ile możemy zmienić ich życie?  

Olimpiada ma charakter zawodów realizowanych w trzech etapach opisanych szczegółowo  

w jej  regulaminie. 

Dotychczasowe dwie edycje Olimpiady Pedagogicznej odnosiły się do koncepcji  

i działalności wybitnych polskich pedagogów, m.in. Heleny Radlińskiej, Zygmunta Baumana, 

Janusza Korczaka, Aleksandra Kamińskiego, Ireny Wojnar, Józefa Tischnera czy Marii 

Łopatkowej. 

Pragniemy, by III Olimpiada Pedagogiczna oscylowała wokół wybitnego polskiego filozofa – 

Romana Ingardena, którego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia w 2020 roku,  

w 50. rocznicę śmierci, ustanawiając rok 2020 Rokiem Romana Ingardena1.  

Zachęcamy, aby młodzi ludzie:  

→ zapoznali się z poglądami R. Ingardena,  

 
1 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 

Rokiem Romana Ingardena. 
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→ zastanowili się i spróbowali wyjaśnić, co z koncepcji R. Ingardena jest (może być) ważne 

dla współczesnych młodych ludzi, jak można tę myśl wykorzystać dzisiaj? (patrz: zawody 

pierwszego stopnia – esej), 

→ podjęli próbę analizy indywidualnego przypadku, rozwijając jeden z zaproponowanych 

tematów (patrz: zawody drugiego stopnia – zagadnienia). Analiza indywidualnego 

przypadku ma prowadzić do zrozumienia i wyjaśnienia sytuacji tej osoby, 

→ zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące sytuacji wybranej osoby (indywidualnego 

przypadku) i wyjaśnili ją w kontekście aktualnej wiedzy pedagogicznej  

(patrz:  zawody trzeciego stopnia – materiały uzupełniające do rozmowy, literatura).  

 

Organizator Olimpiady Pedagogicznej 

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej 

os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań 

tel. 61 875-62-30, fax. 61 875-62-40 

e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl 

www.szkola-poznan.salezjanie.pl 

 

 

Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej 

Przewodnicząca:  prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak,  

prodziekan WSE ds. studenckich i organizacji kształcenia   

Wiceprzewodnicząca: prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk  

Członek: dr Katarzyna Sadowska   

Członek: dr Lucyna Myszka-Strychalska  

Sekretarz: dr Anna Mazurowska 

 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 

wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 5
 

PRZEBIEG OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ 

 

 

ZAWODY I STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 
 

▪ Zadanie: napisanie eseju pedagogicznego 

▪ Odbywają się na terenie szkoły 

▪ Czas trwania: 90 minut 

ZAWODY II STOPNIA  
 

▪ Zadanie: przygotowanie pracy dot. indywidualnego 

przypadku 
 

ZAWODY III STOPNIA (FINAŁ) 
 

▪ Zadanie: rozmowa ze specjalistami na temat 

przygotowanego studium przypadku w II etapie 

Olimpiady 

▪ Miejsce: Poznań 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 

 

Informacje ogólne 

 

 odbywają się na terenie szkoły;  

 Dyrektor szkoły spośród nauczycieli powołuje 2-osobową Komisję Szkolną,  

wskazuje przewodniczącego Komisji oraz zapoznaje Komisję z jej zadaniami; 

 uczestnicy przygotowują się do napisania eseju pedagogicznego, w oparciu o wskazane  

w Informatorze zagadnienia i pozycje książkowe; 

 zawody rozpoczynają się we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział  

- tego samego dnia i o wyznaczonej godzinie; trwają 90 minut; 

 uczestnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (legitymację szkolną,  

dowód osobisty lub paszport) oraz zgodę na udział w zawodach (załącznik nr 2  

do Regulaminu); 

 Komisja Szkolna przeprowadza we wskazanym dniu eliminacje I stopnia:  

zapoznaje uczestników z przysłanymi do szkoły tematami eseju oraz z instrukcją wyboru 

tematu, nadzoruje pisanie prac a po ich napisaniu, pakuje w kopertę i odsyła na adres 

Organizatora wraz ze zgodą na udział w Olimpiadzie (załącznik nr 2) oraz kserokopią 

protokołu (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

 w czasie eliminacji szkolnych niedozwolone jest korzystanie z pomocy naukowych  

oraz urządzeń komunikacyjnych; 

 Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia, na którą składają się: 

powołanie członków Komisji Szkolnej, lista zgłoszonych uczniów, protokół przebiegu 

zawodów I stopnia, korespondencję dotyczącą organizacji zawodów. 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 

 

Esej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Problem opisany powinien być w rzeczywistości, nie ma być osadzony w świecie 

fikcji

Esej to ogólne rozważania natury filozoficznej, etycznej, estetycznej, w których autor dzieli 

się z czytelnikiem swoimi refleksjami. Esej nie ma określonych reguł formalnych. Ma raczej 

charakter „szkiców” – rozumianych w kategoriach swobodnej wypowiedzi literackiej danego autora 

na dany temat. Pisząc esej można pozwolić sobie na krytykę, na wyrażanie własnych poglądów.  

Słowo „esej” nawiązuje do francuskiego słowa „essai” oznaczającego próbę. Pisząc esej,  

nie należy więc prezentować rozstrzygnięcia danego problemu czy dylematu, należy wskazać dany 

dylemat oraz podjąć próbę wyrażenia w związku z nim własnego punktu widzenia – należy 

przedstawić swoją „wędrówkę intelektualną”, własny tok rozumowania na dany temat. 

 

2. Esej nie powinien skłaniać innych do zmiany ich opinii, nie ma być „pouczający” – 

przedstawiając własny punkt widzenia autor stara się nie akcentować, że jego punkt 

widzenia jest jedynym słusznym i właściwym sposobem postrzegania omawianego 

zjawiska.  

 

1. Esej jest wypowiedzią subiektywną – autor przedstawia w nim własny punkt widzenia. 

 

4. Esej – pomimo iż nie ma formalnych ram – powinien być pisany literackim językiem  

z zachowaniem bogactwa form językowych, bowiem istotny jest tutaj sposób pisania  

o problemie. Autor eseju powinien osadzić problem w kontekście kulturowym – 

poszukiwać kontekstów danego problemu na łamach dostępnej literatury, filmów, wydarzeń 

społecznych lub kulturalnych. W eseju mogą występować cytaty, aforyzmy, dygresje i inne 

środki wypowiedzi literackiej.  

 

3. Esej nie ma na celu wyczerpania tematu, ma na celu natomiast zwrócenie uwagi na dany 

problem oraz ukazanie punktu widzenia autora – ma także skłonić odbiorcę do osobistej 

refleksji danego problemu, do „filozoficznej” polemiki.  

 

5. Problem opisany powinien być w rzeczywistości, nie ma być osadzony w świecie fikcji. 

6. W trakcie wypowiedzi należy stosować nielinearność – nie ma znaczenia porządek 

chronologiczny, tematyczny, hierarchia ważności przedstawianych argumentów. 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 

 

Zagadnienia 

2.  

1. „Człowiek i jego odpowiedzialność za kształtowanie współczesnego świata” 

2. „Wartości w literaturze – literatura jako wartość w ponowoczesnym świecie” 

3. „Człowiek wobec drugiego człowieka – sposoby istnienia” 

4. „Dookreślenia młodego odbiorcy – refleksje nad współczesną kulturą” 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 

 

Kryteria oceny eseju 

 

FORMA 

▪ Oryginalność ujęcia i kompozycji 

▪ Słownictwo ujawniające poglądy i opinie piszącego 

▪ Słownictwo wskazuje na snucie refleksji 

TREŚĆ 

▪ Treść merytoryczna eseju odpowiada tematowi zakreślonemu  

w tytule 

▪ Przywoływanie trafnych przykładów z literatury, publicystyki 

oraz życia codziennego 

▪ Trafne i funkcjonalne wykorzystanie cytatów 

KOMPOZYCJA 

▪ Zachowanie właściwych proporcji tekstu (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie) 

▪ Zawarcie tezy we wstępie eseju – określenie własnego stanowiska 

wobec problemu 

▪ Wywód myślowy zawarty w eseju jest logiczny, spójny  

i przejrzysty 

JĘZYK 

▪ Strona formalno-językowa tekstu eseju (kwestia precyzji 

sformułowań, poprawności językowej) 

▪ Bogactwo słownictwa 

▪ Posługiwanie się pojęciami pedagogicznymi 

REFLEKSYJNOŚĆ 

▪ Przedstawione treści świadczą o wysokim poziomie refleksyjności 

autora 

▪ Słownictwo ujawnia poglądy i myśli autora 

▪ Wielość dostrzeżonych aspektów związanych z tematem 

WIEDZA 

▪ W eseju znajdują się odniesienia do aktualnej literatury 

pedagogicznej (podanej w propozycjach oraz spoza nich) 

▪ Esej cechuje oryginalność i wartość poznawcza 

▪ Trafne sformułowanie własnych poglądów na dany temat  

w oparciu o posiadaną wiedzę pedagogiczną i kulturalną 

(samodzielność i krytycyzm wnioskowania, umiejętność 

uzasadniania własnych poglądów) 
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA  

 

Informacje ogólne 

 

 

 eliminacje II stopnia polegają na przygotowaniu pracy dotyczącej indywidualnego 

przypadku na jeden z wybranych tematów spośród zaproponowanych przez Komitet 

Naukowy;  

 praca może mieć formę: wypracowania, prezentacji multimedialnej lub filmu; 

 zakwalifikowani do II etapu uczestnicy przygotowują studium przypadku, opisując 

wybrany problem związany z myślą filozoficzną Romana Ingardena.   

 

Istotnym elementem pracy jest odwołanie się do praktycznych rozwiązać poprzez wskazanie/ 

zaproponowanie możliwych strategii pomocy i oszacowanie możliwych efektów 

proponowanych oddziaływań.  

 

 prace należy dosłać na adres Organizatora, wraz z Kartą Zgłoszenia  

(załącznik nr 4 do Regulaminu); 

 prace uczestników, będące plagiatem zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegały 

sprawdzeniu; 

 Komitet Naukowy Olimpiady w terminie 21 dni od ostatecznego terminu nadesłania prac 

zapozna się z pracami uczestników II etapu, które oceni zgodnie z kryteriami podanymi  

w Informatorze, a następnie wyłoni finalistów, sporządzając protokół II etapu zawodów; 

 uczestnicy, którzy przeszli do finału zostaną poinformowani o tym fakcie  

przez Organizatora za pomocą poczty tradycyjnej, ze wskazaniem terminu oraz miejsca 

zawodów na etapie centralnym.   
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA  

 

Studium indywidualnego przypadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium indywidualnego przypadku - 

polega na szczegółowym opisie i analizie pojedynczej osoby, grupy, 

zdarzenia, czy zjawiska zazwyczaj w drodze wdrożenia określonej procedury 

badawczej.  

Jest metodą badawczą, która umożliwia poznanie określonych, 

indywidualnych przypadków. Celem metody jest poszerzanie wiedzy związanej 

z daną dziedziną nauki (w tym przypadku pedagogiki). Jest metodą cenną  

z tego względu, że podczas badań grupowych rzadko analizuje się jednostkowe 

przypadki.  

Studium indywidualnego przypadku umożliwia dokładne poznanie 

analizowanego zjawiska. Aby studium indywidualnego przypadku dostarczyło 

wnikliwej wiedzy na temat analizowanego zjawiska, można wykorzystać wiele 

technik badawczych np. wywiad, obserwację, testy projekcyjne, analizę źródeł 

(dokumentów) i inne.  

Studium przypadku wykorzystywane jest więc w celu jak najlepszego 

zobrazowania wybranego przypadku, zjawiska, działania. Istotną kategorią 

poznania jest jakość. 

Analiza przypadku służy celom diagnostycznym, jednakże może służyć 

także celom edukacyjnym. Dogłębna analiza pozwala na przykład  

na przeanalizowanie popełnionych przez daną osobę błędów. Pozwala także 

 na logiczne sformułowanie wniosków i zaproponowanie postulatów.  

Studium przypadku służy zatem do:  

▪ opisu nietypowych zjawisk, zdarzeń, ludzi, procesów, 

▪ obszernej analizy badanego zjawiska, 

▪ lepszego zrozumienia zachodzącego procesu. 
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Forma studium indywidualnego przypadku obejmuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA 

o Opisz historię powstania zjawiska (problemu) powołując się na dane z: 

- obserwacji, 

- wywiadu, 

- analizy dokumentów, 

- informacji od osób trzecich, 

- innych źródeł; 

o Przedstaw wnioski dotyczące powstania problemu; 

o Opisz rozwój zjawiska (problemu) w czasie: 

 - kiedy się zaczęło, 

 - jak długo trwa, 

 - jak przebiegało, zmieniało się (nasilenie, osłabienie). 

 

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU: 

o Nazwij krótko zjawisko (problem), którym się zająłeś; 

o Podaj podstawowe informacje na temat osoby, grupy, zdarzenia, zjawiska, którego dotyczy analiza; 

o Wymień najbardziej istotne wskaźniki istniejącego problemu; 

o Uzasadnij, dlaczego zwróciłeś uwagę na to zjawisko. 

 

3. ZNACZENIE PROBLEMU 

o Odwołując się do wybranej teorii (ewentualnie także do własnych doświadczeń) opisz znaczenie jakie ma dane 

zjawisko (problem). 
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4. PROGNOZA 

o Przedstaw na podstawie własnych doświadczeń i literatury, przewidywania co do skuteczności swoich oddziaływań. 

o Prognoza negatywna – spodziewany stan w przypadku zaniechania oddziaływań; 

o Prognoza pozytywna – stan, którego spodziewasz się po wdrożeniu oddziaływań. 

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA 

o Sformułuj cele; 

o Przedstaw zadania, jakie sobie postawiłeś: 

- zadania naprawcze (terapeutyczne, korekcyjne); 

- zadania profilaktyczne (zapobiegawcze); 

o Przedstaw plan oddziaływań (kto? co? kiedy? jak?); 

Studium indywidualnego przypadku może kończyć się na tym etapie, jeśli pełni rolę jedynie diagnostyczną.  

Jeśli ma służyć poprawie sytuacji, należy opisać poniższe etapy. 

 

6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ 

o Opisz ramowo przebieg stosowanych oddziaływań i ich skutki; 

o Przedstaw bardziej szczegółowo przykład, ilustrujący wybrane oddziaływania. 

7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 

o Przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań; 

o Porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami. 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 

wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 1
4
 

 

ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA 

 

Zagadnienia 

 

 

1. Tożsamość człowieka wobec zmienności świata i przemijalności czasu 

2. Ludzka odpowiedzialność – mądrość czy powinność? 

3. Wolność i twórczość jednostki wobec drugiego człowieka 

4. Realizacja potrzeb życiowych poprzez wartości moralne, estetyczne 

 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 

wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 1
5
 

ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA 

 

Kryteria oceny studium przypadku 

 

Studium przypadku powinno zawierać:   

a. charakterystykę osoby (indywidualnego przypadku),  

b. opis zachowań trudnych (problemowych, nietypowych) dotyczących  

tej osoby,  

c. charakterystykę jej mocnych i słabych stron,   

d. charakterystykę potrzeb tej osoby, jej emocji i uczuć,  

e. charakterystykę środowiska, w którym ta osoba funkcjonuje,  

jego mocnych i słabych stron. 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 

 

Informacje ogólne 

 

 zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Naukowy Olimpiady; 

 zawody te organizowane są w Poznaniu (we wskazanym wcześniej miejscu  

i czasie), przeprowadzane w ciągu jednego dnia; 

 finaliści zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnej dokumentacji 

szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu, jako dowodu tożsamości; 

 zawody mają charakter rozmowy ze specjalistami na temat studium 

przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką  

10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi 

działaniami pomocowymi; 

 zespół specjalistów oceni wypowiedzi uczestników finału według 

szczegółowych kryteriów ustalonych przez Komitet Naukowy Olimpiady, 

podanych do wiadomości w Informatorze na temat organizacji i przebiegu 

olimpiady; 

 Tytuł Laureata Olimpiady uzyskuje trzech najlepszych uczestników, którzy 

otrzymali najwyższą liczbę punktów z prac pisemnych i rozmowy  

(I, II i III etap). 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 

 

Materiały uzupełniające do rozmowy (dostępna netografia) 

 

❖ http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2008/puno_2008/fenomenologia.pdf 

❖ https://www.kul.pl/files/57/wydzial/glab/fenomenologia.pdf 

❖ http://konwikt.kul.lublin.pl/files/108/Co_to_jest_fenomenologia.pdf 

❖ http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/cwiczenia/roman_ingarden.pdf 

❖ http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswie

cone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_

poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-

n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatu

ry_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-

192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatur

y_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf 

❖ http://perspectiva.pl/pdf/p3/kisiel.pdf 

❖ http://teoria-literatury.cba.pl/index.php/dwuwymiarowa-budowa-dziela-literackiego-wg-r-

ingardena/ 

❖ https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/726 

 

http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2008/puno_2008/fenomenologia.pdf
https://www.kul.pl/files/57/wydzial/glab/fenomenologia.pdf
http://konwikt.kul.lublin.pl/files/108/Co_to_jest_fenomenologia.pdf
http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/cwiczenia/roman_ingarden.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1936-t33-n1_4-s163-192.pdf
http://perspectiva.pl/pdf/p3/kisiel.pdf
http://teoria-literatury.cba.pl/index.php/dwuwymiarowa-budowa-dziela-literackiego-wg-r-ingardena/
http://teoria-literatury.cba.pl/index.php/dwuwymiarowa-budowa-dziela-literackiego-wg-r-ingardena/
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/726


Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 

wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 1
8
 

ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej 

 

a) Zgodność wypowiedzi z tematem pracy pisemnej lub wybranym przez 

Komisję problemem ujętym przez autora w studium indywidualnego 

przypadku; 

b) Stopień realizacji zadania (właściwe definiowanie pojęć, jakość  

i adekwatność interpretacji zjawiska opisanego w pracy pisemnej); 

c) Umiejętność posługiwania się wiedzą pedagogiczną i pojęciami 

pedagogicznymi; 

d) Sposób uzasadniania własnego stanowiska (moc argumentów); 

e) Spójność językowa; 

f) Poprawność językowa. 
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BIOGRAM 

    

 

 

Źródło: http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/roman_ingarden.php 

 

 

Roman Ingarden to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych. Był uczniem 

Edmunda Husserla, przedstawicielem fenomenologii w Polsce. Określa się go jako twórcę 

„drugiej szkoły fenomenologicznej”3.  

„Urodził się 5 lutego 1893 roku w Krakowie. Studia filozoficzne odbył na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem czołowego polskiego filozofa 

Kazimierza Twardowskiego. Następnie wyjechał do Getyngi, aby rozpocząć 

przygotowywanie dysertacji doktorskiej pod kierunkiem Edmunda Husserla – słynnego 

inicjatora ruchu fenomenologicznego. Wraz z nim przeniósł się w roku 1916 do Fryburga 

Badeńskiego (Bryzgowskiego). Po obronie doktoratu w 1918 powrócił do kraju”4.  

 
2 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, Kraków 1973, s. 26. 
3 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html [dostęp dnia: 29.10.2019]. 
4 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html [dostęp dnia: 29.10.2019]. 

 
 

„Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku 

przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku”2. 

 

 

ROMAN INGARDEN 

http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/roman_ingarden.php
https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html
https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html
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DZIEŁO ROMANA INGARDENA 

Ze swoim mistrzem „utrzymywał nadal stałe kontakty i korespondencję służącą wymianie 

poglądów filozoficznych. W Polsce pracował jako nauczyciel propedeutyki filozofii  

w gimnazjach. Po uzyskaniu habilitacji zaczął wykładać na Uniwersytecie we Lwowie, 

początkowo jako docent, a od 1933 roku jako profesor”. W czasie II wojny światowej 

pracował na Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie jako wykładowca germanistyki.  

W 1945 roku przeniósł się do Krakowa – w mieście tym wykładał na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. „Tu zgromadził liczne grono uczniów i sformował wokół siebie środowisko 

fenomenologiczne. W ciągu swego życia opublikował olbrzymią ilość prac filozoficznych, 

poświęconych głównie szczegółowym analizom fenomenologicznym. Zmarł w 1970 roku  

w Krakowie”. 

Praca habilitacyjna - „O pytaniach esencjalnych” 

Wśród uczniów Edmunda Husserla wyróżnić można także filozofów takich jak:  

Max Scheler, Alexander Pfänder,  Martin Heideberg,  Dietrich von Hildebrand, Edyta Stein - 

późniejsza św. Teresa Benedykta od Krzyża, Maurice Merleau – Ponty5. 

 

 

Roman Ingarden był wybitnym przedstawicielem szkoły fenomenologicznej,  

której metody badawcze stosował do szczegółowych analiz filozoficznych. Zajmował się 

estetyką, ontologią, teorią poznania, etyką i teorią człowieka. Najznakomitsze zasługi 

Ingardena dotyczą osiągnięć w aspekcie teorii estetyki na gruncie analiz dotyczących sposobu 

istnienia i budowy dzieła sztuki. 

 Zainteresowania jego związane z estetyką wynikały z chęci rozpatrzenia istnienia 

przedmiotu intencjonalnego, aby następnie łatwiej zrozumieć istnienie przedmiotów realnych. 

„Wiąże się to z ontologicznym sporem między realizmem Ingardena a idealizmem Husserla. 

Za wyrazisty przykład przedmiotu intencjonalnego przyjął dzieło sztuki. Nie może być ono 

 
5 http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2008/puno_2008/fenomenologia.pdf, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 

http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2008/puno_2008/fenomenologia.pdf
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utożsamiane wyłącznie z przedmiotem fizycznym (materialnym) np. płótnem w malarstwie 

ani z przeżyciem psychicznym twórcy czy odbiorcy. Należy przyjąć jeszcze inny sposób 

istnienia dzieła sztuki, jako przedmiot intencjonalny. Przedmiot intencjonalny nie istnieje 

autonomicznie, wywodzi się z aktów twórczych świadomości artysty, ale jest umieszczony  

w swojej podstawie bytowej. Dzieło sztuki jako wytwór świadomości artysty, poprzez swój 

nieświadomościowy sposób istnienia zyskuje możliwość dotarcia do świadomości odbiorcy. 

Dzieło sztuki jest jednak niedookreślone, czyli zawiera w sobie różne możliwości określeń, 

konkretyzacji, interpretacji. Konkretyzacje dzieła sztuki dokonywane są przez odbiorcę stając 

się przedmiotem estetycznym, czyli dzieło sztuki plus konkretny jego odbiór daje przedmiot 

estetyczny. Analogicznie do tego wartości artystyczne, które tkwią w dziele w sposób 

obiektywny pod wpływem przeżycia odbiorcy, czyli doświadczenia estetycznego stają się 

wartościami estetycznymi. Liczba konkretyzacji jest nieograniczona, zależna od odbiorców. 

Rozróżnienie dzieła sztuki i przedmiotu estetycznego jest charakterystyczne dla filozofii 

Ingardena, i pozwala na badanie tego pierwszego niezależnie od jego recepcji”6. 

Szczególnie wiele miejsca w swojej estetyce poświęcił Ingarden problematyce dzieła 

literackiego. Nośnikiem tego przedmiotu intencjonalnego jest nie tyle czynnik materialny  

ile inny przedmiot intencjonalny: język wraz ze zdaniami i ich znaczeniami. W opinii 

Ingardena warstwa znaczeniowa jest tylko jedną z warstw dzieła literackiego. Dlatego 

opracował koncepcję dzieła literackiego jako wielowarstwowego przedmiotu intencjonalnego. 

Rozważaniom tej problematyki poświęcił Ingarden swoje pierwsze znaczące dzieło z 1931 

roku Das literarische Kunstwerk (O dziele literackim, wyd. pol. 1960). 

Ingarden, w poglądach dotyczących istnienia świata nie zgadzał się ze swoim 

mistrzem – Husselrem. Swoje rozważania na ten temat ujął w dziele Spór o istnienie świata. 

Główna kwestia sporna między idealizmem a realizmem dotyczyła zależności świata od 

świadomości.  

HUSSERL – opinia na temat istnienie świata – istnienie świata realnego jest 

domniemane bowiem istnienie rzeczywiste nie jest żadnym „sposobem istnienia”. 

 
6 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 
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INGARDEN – opinia na temat istnienia świata – istnienie świata realnego jest czymś 

pozytywnym, różniącym się zasadniczo od istnienia intencjonalnego7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2008/puno_2008/fenomenologia.pdf., [dostęp dnia: 29.10.2019]. 

Uczniowie Romana Ingardena: 

➢ Danuta Gierulanka (teoria poznania, filozofia matematyki, psychologia), 

➢ Andrzej Półtawski (teoria poznania),  

➢ Józef Tischner (antropologia),  

➢ Maria Gołaszewska (estetyka),   

➢ Władysław Stróżewski (estetyka i ontologia),  

➢ Adam Węgrzecki (aksjologia),  

➢ Antoni B. Stępień (metafizyka, teoria poznania, estetyka). 

Spod pióra Ingardena: 

 

▪ O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury  

(oryginał w języku niemieckim Das literarische Kunstwerk, 1931) PWN, Warszawa 1960. 

▪ O poznawaniu dzieła literackiego, Warszawa 1937, 1976. 

▪ Studia z estetyki, t. 1 - 3, PWN, Warszawa 1958, 1966-1970. 

▪ Wykłady i dyskusje z estetyki, PWN, Warszawa 1981. 

▪ Przeżycie – dzieło – wartość, Wydawnictwo Literackie Kraków 1966. 
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Rozważania… 

 

 

Czy świat ma taki sposób istnienia jak przedmioty intencjonalne, czyli jak  

np. przeanalizowane wcześniej przez Ingardena dzieła sztuki, czy też istnieje niezależnie  

od świadomości. W celu zbadania tego problemu Roman Ingarden stworzył własny system 

ontologii i teorii poznania. Odróżnił ontologię od metafizyki8. „Aby zrozumieć jaki jest,  

a właściwie jaki może być przedmiot Ingarden analizuje go ze względu na jego materialny  

i formalny aspekt istnienia oraz momenty egzystencjalne. Dlatego dzieli ontologię na: 

egzystencjalną, formalną i materialną. Ontologia egzystencjalna analizuje możliwe sposoby 

egzystowania przedmiotów, czyli analizuje idee istnienia w ogóle, a także idee 

poszczególnych sposobów istnienia oraz idei danego przedmiotu konkretnego. Zajmuje się 

takimi zagadnieniami jak: sposoby i momenty istnienia, samoistność istnienia, bytowa 

pierwotność i pochodność, samodzielność i niesamodzielność bytowa, zależność  

i niezależność bytowa, byt absolutny i byt względny, czas i sposób istnienia zdarzeń  

i procesów. Ontologia formalna analizuje formy przedmiotów takich jak rzeczy, procesy, 

związki itd. Zagadnieniami tej części ontologii są: formy samoistnego przedmiotu 

indywidualnego, przedmiotu czysto intencjonalnego, idei, stanu rzeczy, dziedziny 

przedmiotowej (świata), czystej świadomości. Ontologia materialna bada przedmiot  

ze względu na jego uposażenie materialne czyli pełen zespół jego materialnych momentów 

określających. Analizy przedmiotu dokonane na polu ontologii miały być fazą wstępną  

do rozważań metafizycznych sporu o istnienie świata”9. 

 

 

 

 

 

 
8 Metafizyka to nauka o faktycznie istniejących przedmiotach. Natomiast ontologia to analiza przedmiotów 

możliwych. 
9 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 20 81 

dziekwse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 2
4
 

Rozważania II… 

 

Również na terenie teorii poznania Ingarden był zwolennikiem realizmu.  

Sądził, że poznanie odbywa się za pomocą danych wrażeniowych. Towarzyszy temu proces 

jednoczenia wrażeń, dostrzegania ich jakości i własności, ujmowania treści i kontekstu. 

Proces poznawczy odbywa się we wzajemnym oddziaływaniu przedmiotu i świadomości.  

Nie można przyjmować, że świadomość ma kontakt jedynie z przedmiotami intencjonalnymi, 

lub, że rzeczy i idee są przedmiotami intencjonalnymi. 

Roman Ingarden w swojej pracy naukowej podejmował także tematy związane  

z teorią człowieka. Według niego „natura ludzka polega na przekraczaniu granic zwierzęcości 

i tworzeniu własnego świata. Dlatego człowiek opanowuje przyrodę i swoje otoczenie, 

przekształca je w ten sposób aby przystosować je do swoich potrzeb. Jednocześnie człowiek 

wytwarza nową rzeczywistość, cywilizację ludzką, czyli świat kultury, sztuki, nauki, techniki, 

filozofii, teologii. Człowiek dąży do realizacji wartości moralnych, estetycznych oraz tych 

wynikłych z jego potrzeb życiowych”10. Jednocześnie – człowiek „ulega wpływom 

wytworzonego przez siebie świata. Dlatego żyje jakby w dwóch obcych sobie światach,  

w świecie natury i w świecie kultury”11. 

Roman Ingarden rozważa też problem tożsamości człowieka wobec zmienności świata 

i przemijalności czasu. Uważa on, że człowiek jest bytem osobowym, różnym od „strumienia 

świadomości i otoczenia. Człowiek jest siłą zawartą w ciele i świecie, ale siłą twórczą, 

pragnącą wolności, realizującą swoją wolność przez wytwarzanie dobra, piękna, i prawdy”12. 

 „Ingarden analizuje też zagadnienie ludzkiej odpowiedzialności. Odnosi się ona tylko 

wobec sprawcy czynu, który musi być świadomy i zdolny do kontrolowania sytuacji, 

realizujący własne cele i dążenia, nie znajdujący się pod presją zewnętrzną”13.

 
10 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 
11 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 
12https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 
13 https://www.edukator.pl/roman-ingarden,5396.html, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 20 81 

dziekwse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 2
5
 

Wybrane fragmenty opracowania:  

Małgorzata Kunicka, Wychowanie a etyka odpowiedzialności, Teraźniejszość – 

Człowiek – Edukacja 2015, tom 18, numer 3(71), 

http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2015_71_3.p

df, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 

 

Koncepcja odpowiedzialności Romana Ingardena 

 

„R. Ingarden, polski filozof, uczeń E. Husserla, często krytyczny wobec jego 

filozoficznych poglądów, stworzył własną koncepcję moralności. Jego etyczne rozważania 

koncentrowały się głównie wokół wartości i czynu moralnego. W swojej filozofii 

koncentrował się na podstawach ontologiczno-antropologicznych oraz na warunkach 

niezbędnych do zaistnienia fenomenu odpowiedzialności, wyróżniając sytuacje, w których 

występuje ten fenomen: 

 1) ktoś ponosi odpowiedzialność za coś (jest za coś odpowiedzialny);  

2) ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś;  

3) ktoś jest za coś pociągany do odpowiedzialności; 

4) ktoś działa odpowiedzialnie (Ingarden 2003, s. 78). 

Między tymi sytuacjami występuje związek sensu, ale nie wzajemnej zależności – np. jeśli 

ktoś jest odpowiedzialny za coś, nie musi podejmować tej odpowiedzialności. Wychowanie 

do odpowiedzialności zakłada zaopatrzenie dziecka w kompetencje pozwalające na 

odnalezienie się we wszystkich wymienionych sytuacjach. Dziecko w wyniku oddziaływań 

wychowawczych ma stać się gotowe do ponoszenia odpowiedzialności za drugiego 

człowieka, do samorzutnego podejmowania w dorosłości – w sytuacjach tego wymagających 

– odpowiedzialności za swoje czyny i powierzone osoby, a także do podejmowania działań  

w sposób odpowiedzialny. Sprawca jest odpowiedzialny za popełniony przez siebie czyn 

http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2015_71_3.pdf
http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2015_71_3.pdf
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tylko wtedy, gdy jest to jego własny czyn, a osoba, która ma ponosić odpowiedzialność za 

swój czyn – pisze R. Ingarden – musi być wolna w swych decyzjach i w swych czynach 

(tamże, s. 88, 133). Tylko czyn wynikający z wolności konstytuuje pole odpowiedzialności. 

R. Ingarden rozróżnia dwa aspekty odpowiedzialności: 

1) na podmiot działania spada za coś odpowiedzialność – jest to odpowiedzialność za czyny 

już dokonane (odpowiedzialność »po czynie«); 

2) decyzja podmiotu, on jest skłonny, gotów, wziąć na siebie odpowiedzialność – jest to 

odpowiedzialność za czyny jeszcze niedokonane (odpowiedzialność »przed czynem«) (1989, 

s. 295–296).  

Po dokonaniu określonego czynu spada na człowieka odpowiedzialność za to,  

co uczynił – człowiek przyjmuje na siebie konsekwencje dokonanego już czynu.  

Tą odpowiedzialność R. Ingarden rozumie jako coś, co wynika z czynu, jest jego 

konsekwencją, jest następstwem dokonania przez kogoś danego pewnej czynności. Natomiast 

odpowiedzialność przed dokonaniem czynu R. Ingarden określa jako gotowość do przyjęcia 

na siebie konsekwencji własnego czynu, a więc odpowiedzialności w pierwszym znaczeniu. 

Faktycznie znaczenie samej odpowiedzialności w obu aspektach jest identyczne, chodzi tu 

raczej o odróżnienie ponoszenia odpowiedzialności od gotowości do tegoż.  

Branie odpowiedzialności na siebie, zanim dokona się czynu, oznacza bycie zdecydowanym 

do poniesienia konsekwencji za ów czyn. Dla tego brania, czy też podejmowania 

odpowiedzialności ogromne znaczenie winno mieć rozpoznanie rzeczywistej sytuacji,  

w jakiej znajdują się podmiot i zależny od tego podmiotu przedmiot jego odpowiedzialności, 

ponieważ to w charakterze tej sytuacji może już niejako zawierać się domaganie się 

określonego działania. Jeśli dana sytuacja wyznacza moją w niej odpowiedzialność i domaga 

się ode mnie jej podjęcia, to wówczas, niezależnie od tego, czy faktycznie ją podejmę,  

czy też nie, i tak pozostaję odpowiedzialnym, to znaczy, i tak ponoszę tu odpowiedzialność  

za to, co się dzieje z przedmiotem mej odpowiedzialności. (...) Odpowiedzialność ponosi 

również ten, który jej na siebie nie bierze. Ta nie wzięta na siebie odpowiedzialność nie jest 

strukturą, która poprzez owo odrzucenie znika (Filek 2003, s. 196–197). 
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Wychowawca, wchodząc w tę rolę z natury (rodzic) bądź z wyboru (nauczyciel), staje 

się odpowiedzialny za wychowanka i odpowiedzialność ponosi niezależnie od tego,  

czy ją faktycznie podejmie. 

R. Ingarden rozważa także kwestię warunków do podejmowania odpowiedzialności, 

m.in. swobodę wyboru i decyzji oraz tożsamość podmiotu, jego identyczność  

i substancjalność. Jeśli ktoś nie ma swobody wyboru, jest czymś skrępowany,  

to odpowiedzialność biorą ci, którzy go wiążą (np. narzucony światopogląd w programach 

szkolnych wiąże wychowawcę). Posiadanie swobody decyzji zakłada, że podmiot może  

nie wziąć odpowiedzialności za coś, co wymaga od niego kompetencji, których on  

nie posiada (np. rodzic nie weźmie odpowiedzialności za efekty nauki języka obcego przez 

swoje dziecko, jeśli jego umiejętności w tym zakresie są ograniczone). 

Tożsamość podmiotu działania zakłada, że ten, kto bierze na siebie odpowiedzialność 

(»przed czynem«), i ten, kto za swój czyn ponosi odpowiedzialność (»po czynie«, za który 

podjął odpowiedzialność), jest tym samym człowiekiem. Jeśli matka bierze odpowiedzialność 

(»przed czynem«) za bezpieczeństwo dziecka w czasie podróży, to nie ponosi 

odpowiedzialności (»po czynie«) ojciec, który w żadnym aspekcie nie przyczynił się  

i nie uczestniczył w wypadku. Aby ktoś mógł być za coś odpowiedzialny, musi być tym 

samym, kto to robił. 

R. Ingarden zwraca również uwagę na obiektywne istnienie wartości oraz  

na przyczynową strukturę świata jako kolejne warunki odpowiedzialności. Ten pierwszy 

warunek stanowi ontyczny fundament odpowiedzialności, podkreślający jej związek  

z wartościami. Jak powie K. Wojtyła: człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swoje czyny 

i dlatego przeżywa odpowiedzialność, że ma zdolność odpowiadania wolą na wartości (1994, 

s. 213). Przyczynowa struktura świata nie oznacza zaś – jak stwierdza S. Gałkowski – totalnej 

determinacji czynów ludzkich, ale sytuację, w której człowiek może oddziaływać na zastany 

przez niego stan rzeczy i do pewnego stopnia zmieniać go oraz, że człowiek – będąc 

przyczyną swoich czynów – staje się odpowiedzialny za nie i za ich konsekwencje (2003,  

s. 194).  
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Wybrane fragmenty opracowania:  

Władysław Stróżewski, Edyta Stein i Roman Ingarden – koncepcje człowieka, „ZNCB 

Im. Edyty Stein – Fenomen Edyty Stein” 2014, nr 11, s. 17 – 27, 

https://core.ac.uk/download/pdf/144962101.pdf, [dostęp dnia: 29.10.2019]. 

 

Tak więc ontyczne warunki odpowiedzialności, jakie R. Ingarden uznaje za niezbędne, 

dotyczą: istnienia wartości; identyczności sprawcy; realności człowieka w wymiarze cielesno-

psychiczno-duchowym; istnienia świata realnego; wolnego działania człowieka, 

uwarunkowanego jego podstawową strukturą jako systemu względnie izolowanego  

oraz realnością czasu. Jeśli idea i doświadczanie odpowiedzialności mają posiadać sens,  

to – jak pisze J. Tischner, podsumowując ontyczne podstawy koncepcji odpowiedzialności  

R. Ingardena – człowiek musi być istotą wolną, zachowywać swą tożsamość w czasie,  

a wartości, ku którym się kieruje w działaniu, muszą być obiektywne i absolutne, 

nierelatywne (1993, s. 49). 

 

 

„Miejsce człowieka w świecie jest osobliwe. Ciałem należy on do świata 

materialnego, duchowo dąży jednak do świata wartości, który współtworzy w sobie,  

a także poza sobą, jako intencjonalnie istniejący świat kultury. W żadnym z tych światów  

nie czuje się jednak »u siebie«: pierwszy przezwycięża w sobie, bo nie chce zniżyć się do 

poziomu zwierzęcia, drugi stara się budować wedle transcendentnych wartości, nie jest jednak 

w stanie zapewnić mu realnego istnienia. Ingarden sam jest istotą psychofizyczną, 

rozpoznającą siebie w sposób podobny do tego, jaki stosowała Edyta Stein. Bo podobne  

jak ona, jest przecież »czystym« fenomenologiem, wiernym założeniom swego mistrza.  

Jak wspomnieliśmy, niezwykle ważne twierdzenia dotyczące ontologicznej struktury 

człowieka znajdujemy w Sporze o istnienie świata.  

 

https://core.ac.uk/download/pdf/144962101.pdf
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Rozważania tu przeprowadzone podporządkowane są naczelnemu problemowi tego 

dzieła, czyli tak zwanej kontrowersji między realizmem a idealizmem, co zmusza między 

innymi do dokładnego opracowania idei czystego podmiotu (resp. czystej świadomości)  

i jego możliwych stosunków do tak zwanego świata realnego. Punktem wyjścia stają się  

trzy rozumienia podmiotu – Ja, które znajdujemy w potocznym języku: 

1. Ja wzięte wyłącznie jako spełniacz aktów świadomości, czyli tak zwane  

»czyste Ja«;  

2. Ja jako szczególne »centrum« osoby człowieka; 

3. Ja obejmujące całe nasze jestestwo, przy czym granice tego Ja są przesuwalne.  

Sam fakt rozróżnienia tych trzech rozumień Ja świadczy o tym, że Ingarden  

od samego początku przełamuje wąski, epistemologiczny aspekt ujmowania podmiotu,  

biorąc równorzędnie pod uwagę i inne sposoby jego doświadczenia. Tym samym rozszerza 

się także ilość możliwych odpowiedzi na ewentualne pytanie dotyczące pierwotności 

doświadczenia Ja. I tak na przykład wydaje się, że z punktu widzenia aksjologii bardziej 

pierwotne, a w każdym razie bardziej doniosłe jest ujęcie 2 i 3 aniżeli 1. (…) Trzeba jednak 

od razu podkreślić, że czysty podmiot stanowi niejako rdzeń czy trzon tej osoby, dzięki 

czemu posiada ona świadomość i samowiedzę. Czysty podmiot jest podłożem i źródłem 

przeżyć świadomych. Nie jest jednak czymś wobec nich immanentnym i tylko przez  

nie określonym. Gdy świadome przeżycia są – od strony formalnej – procesem, podmiot jest 

przedmiotem trwającym w czasie, podczas gdy są one czymś jedynie fenomenalnym;  

podmiot odznacza się szczególną głębią bytową, niedającą się sprowadzić do sfery zjawisk. 

Podmiot jest transcendensem w stosunku do swych przeżyć, niesamodzielnych wobec niego, 

a jako przedmiot indywidualny jest podmiotem nieskończonej ilości własności, w tym także 

własności nabywanych dzięki spełnianiu określonych aktów. Różnica między czystym 

podmiotem a jego przeżyciami nie powoduje jednak ich rozdzielenia jako dwóch odrębnych 

całości, przeciwnie, dzięki ich wzajemnemu powiązaniu stanowią one jedną, nierozdzielną 

całość. Podmiot, źródło i podłoże przeżyć, jest równocześnie przez te przeżycia 

»dookreślany« i tylko w nich i poprzez nie może się w pełni rozwinąć. Całość, o której  
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tu mowa, nie jest jednak czymś całkowicie samodzielnym: wrośnięta jest ona z kolei w duszę 

ludzką, stanowiącą źródło sił czy władz, jakie odkrywamy, gdy pełniej doświadczamy 

naszego Ja.  

Ingarden podkreśla bardzo stanowczo, że bez powrotu do tradycyjnej teorii władz 

duszy jako aktualnie, a nie tylko potencjalnie istniejących sił psychicznych, nie wyjaśnimy 

właściwej struktury człowieka – osoby. Dusza nie jest prostym zespołem sił duchowych,  

jest raczej ich ośrodkiem, złożonym, utajonym, często dla nas samych niezrozumiałym.  

To, co ostatecznie określa mnie jako to oto jedyne indywiduum, jest mi najczęściej prawie 

nieznane. Nie rozumiemy siebie w swej najgłębszej naturze, »bo ta natura właśnie jest dla nas 

czymś bardzo obcym, niesamowitym w swej pierwotności i jedyności«. Dowiadujemy się  

o tym przede wszystkim w wyniku naszych zachowań, które ujawniają nam owe własności 

tkwiące w głębi naszej duszy. Gdy jednak, dzięki działaniu czystego podmiotu »wrośniętego« 

w duszę, dojdzie ona do samowiedzy, gdy, więcej, podmiot ów wybije się na czoło, stając się 

czynnikiem rządzącym i organizującym, a zarazem światłem przenikającym wiedzy warstwy 

duszy tonące w mroku, przenikającym jej pierwotną naturę konstytutywną, jej własności  

i akty – dusza staje się osobą.  

Między (a) duszą ludzką, (b) czystym podmiotem, (c) strumieniem przeżyć  

i (d) krystalizującą się na ich podłożu osobą ludzką – zachodzą więc nie tylko związki 

niesamodzielności bytowej, lecz także związki wzajemnej funkcjonalnej zależności.  

Przede wszystkim: czysty podmiot stanowi tylko szczególny kształt, pewien swoisty moment 

postaci, jaką z konieczności przybiera dusza człowieka dochodząca do samowiedzy  

i wyładowania się w świadomych przeżyciach i świadomych działaniach. Osadzony  

w pokładach sił, własności i ostatecznej natury duszy człowieka, i jedynie jako taki, podmiot 

czysty stanowi centrum, oś całej jej istoty.  

W rozprawie O odpowiedzialności Ingarden sformułuje to jeszcze ostrzej:  

Może istnieć tylko jedno, właśnie ostatecznie pierwotne i źródłowe «ja». „Czyste” «ja»  

w swojej egotycznej (ichlich) strukturze i swojej roli w człowieku musi być identyczne  

z «ja» „osobowym”. Czyste «ja», jak i osobowe «ja» można tak samo słusznie uważać za  
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oś każdego działania i każdej odpowiedzialności. Lecz […] owo „czyste” «ja» jest jedynie 

[…] abstrakcją z konkretnej osobowej istoty człowieka, a wobec duszy człowieka,  

w szczególności zaś wobec tak czy inaczej tworzącej się w przebiegu życia osoby,  

nie może być ani bytowo niezależne, ani też w stosunku do niej bytowo samodzielne. 

Wracając do sprawy pierwotności doświadczenia człowieka, niech wolno nam będzie 

dopowiedzieć, że w świetle przytoczonych stwierdzeń nie ulega wątpliwości, iż jest nim  

to właśnie doświadczenie, które ujmuje człowieka w jego »całości«, jako osobę i źródło 

działań (czynów), nie zaś to, które ogranicza się wyłącznie do czystego podmiotu przeżyć 

świadomych. To, co wyabstrahowane, nie może poprzedzać tego, z czego zostało 

wyabstrahowane. 

 Ostateczna konkluzja ontologiczna jest więc następująca: Wydaje się, że strumień 

przeżyć, podmiot, dusza i osoba człowieka to nic innego, jak tylko pewne momenty  

lub strony jednej, zwarcie zbudowanej istoty świadomej, tak zwanej niejednokrotnie 

»monady«[…]. Jedną całość, przy całej różnorodności wyróżnionych i wyróżniających się  

w niej elementów i momentów, stanowi dusza (»normalna«, »zdrowa«). Jedną całość –  

i dlatego właśnie może być nazwana „monadą” (…). 

Nie możemy prześledzić tu wszystkich związanych z tym problemem rozważań 

Romana Ingardena, zwłaszcza tych, które przeprowadził on w Sporze o istnienie świata.  

Ale zarówno w oparciu o nie, jak i o uwagi zawarte w O odpowiedzialności, wolno 

stwierdzić, iż dla Ingardena człowiek jest szczególną jednością psychofizyczną, możliwą 

dzięki temu, że dusza i ciało stanowią względem siebie skomplikowane systemy względnie 

izolowane. Owa jedność jest czymś zupełnie swoistym, ale tak »zwartym«, że, jak się zdaje, 

Ingarden skłonny jest właśnie ją nazywać osobą, co stanowiłoby także pewne przesunięcie 

znaczenia tego terminu w stosunku do ustaleń ze Sporu o istnienie świata: »działająca osoba 

(pewna całość tworząca jedność wraz z ciałem)«. 

Przy takim postawieniu sprawy zmieniają się także, a w każdym razie bogacą,  

funkcje świadomości. Świadomość dotyczy już nie tylko duszy, ale i ciała, które, podobnie 

jak dusza, otwiera się przed nią lub zamyka jako system względnie izolowany. Więcej, 



Wydział Studiów Edukacyjnych 

 

ROK 2020 ROKIEM ROMANA INGARDENA 

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 20 81 

dziekwse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

S
tr

o
n
a 

| 3
2
 

zmienia się także ontologiczny »status« świadomości (ściślej – jej strumienia): będzie ona 

zakotwiczona nie tylko w duszy, ale i w ciele. Ingarden powie, iż jako taki strumień 

świadomości wymaga fundamentu bytowego, i faktycznie, znajduje go z jednej strony  

w ciele, z drugiej w duszy ludzkiej. Jest on, że tak powiem, płaszczyzną styku między ciałem 

a duszą człowieka. Tym samym zachowane zostaje jedno świadomościowe »centrum« (Ja), 

mimo rozszerzenia osoby na całość psychofizycznego indywiduum. Ja, jako ostateczne źródło 

aktów i sił (władz), decyduje i o tym, że człowiek jest strukturą dynamiczną lub wręcz –  

jak niekiedy Ingarden się wyraża – siłą. Widać to najwyraźniej wtedy, gdy doświadczamy 

siebie w czasie. Istnieją dwa podstawowe doświadczenia czasu: w pierwszym człowiek widzi 

siebie jako byt całkowicie podległy czasowi, zmieniający się w nim nieustannie i ciągle  

na nowo konstytuujący swoje Ja, sam czas jawi się zaś jako niszczycielska siła, sprawiająca, 

że nic nie jest konieczne i trwałe. W drugim człowiek ustawia siebie jakby ponad czasem, 

czuje się od niego niezależny (…) Panując nad czasem, zdaje się przekraczać granice 

teraźniejszości: żyje nie tylko nią, ale i swoją przeszłością, i swoją przyszłością. Tylko to 

drugie doświadczenie czasu godne jest człowieka. Człowiek jest zdolny przezwyciężyć czas 

dzięki temu, że jest właśnie siłą, podmiotem działań, sprawcą wolnych czynów.  

Ich rzeczywistość świadczy także o realności i trwałość – mimo upływającego czasu – 

spełniającego je człowieka. Człowiek staje się człowiekiem w miarę oddawania siebie na 

służbę wartości.  

Wartości, o jakich tu mowa, są różnego rodzaju. Ale jeden ich rodzaj zasługuje  

na szczególną uwagę. Chodzi o wartości czy jakości (tak zwie je Ingarden najczęściej) 

metafizyczne. Ujawniają się one nie tylko w życiu, ale i w sztuce. Skoro się ujawniają, to 

znaczy, że jakoś istnieją. Wartości metafizyczne nie należą do »naszego« świata, nie są też 

jednak tworami intencjonalnymi. Ich »miejsce« znajduje się w świecie duchowym, świecie 

autentycznej Transcendencji. Ingarden nie mówi o żadnych mistycznych przeżyciach 

człowieka. Z pewnością bałby się pomieszania filozofii, zwłaszcza metafizyki, z religią.  

Ale mówiąc, tak jak to sam formułował, o jakościach metafizycznych, otworzył drogę  
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ku Transcendencji. A tym samym zbliżył się nieoczekiwanie do myśli nie tyle Edyty Stein,  

ile Siostry Teresy Benedykty od Krzyża”. 

(opracowała dr Katarzyna Sadowska) 

 

 


