
 

 
 

 

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej 
w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 

oraz 

Studenckie Koło Dialogu Międzykulturowego 

 

Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 
 zapraszają do udziału  

w 
 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 

Odpowiedzialność w wychowaniu   
 

W hołdzie dla filozofii Romana Ingardena 
w Jego Roku 2020 

 

organizowanej pod patronatem  

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

 

oraz 

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 

Prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku  
w budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. R. Ingardena 4 w Krakowie 

 



 
Wprowadzenie w problematykę konferencji  

Odpowiedzialność w wychowaniu   
W hołdzie dla filozofii Romana Ingardena 

w Jego Roku 2020 
 

 

W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena – jednego 
z najwybitniejszych polskich filozofów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich 
zasług uczonego, w przekonaniu o wyjątkowości Jego dzieła i postawy, postanowił oddać Mu 
hołd, ustanawiając rok 2020 Rokiem Romana Ingardena. 

Roman Ingarden urodził się w 1893 roku w Krakowie. Studiował matematykę 
i filozofię we Lwowie i w Getyndze, a także w Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim. 
Promotorem Jego pracy doktorskiej, obronionej w 1918 roku, był Edmund Husserl. Roman 
Ingarden od 1933 roku był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po 
wojnie pracował w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Nauk. Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego 
wchodzą książki, artykuły, przekłady i archiwum rękopisów, o szerokim zakresie 
tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć 
punktem wyjścia Jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny, oryginalny styl 
myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał 
swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 roku za krytyczny stosunek do 
marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania w macierzystym Uniwersytecie 
Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. 
na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam 
był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród Jego uczniów znaleźli się 
Karol Wojtyła i Józef Tischner. W 1956 roku powrócił na Uniwersytet. Do ostatnich chwil 
życia intensywnie pracował, publikował, uczestniczył w licznych kongresach 
międzynarodowych oraz wykładał w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczególne uznanie 
zdobył w USA i Niemczech, gdzie zaliczany jest do grona najwybitniejszych filozofów 
współczesnych.  
 

Tematyka konferencji nawiązuje bezpośrednio do Ingardenowskich czterech sytuacji 
występowania fenomenu odpowiedzialności: 

- ktoś ponosi odpowiedzialność za coś – czyli jest za coś odpowiedzialny; 
- ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś; 
- ktoś jest pociągany do odpowiedzialności; 
- ktoś działa odpowiedzialnie. 
Ponoszenie odpowiedzialności jest stanem faktycznym, który się poniekąd nakłada 

automatycznie na tego, kto spełnia czyn określonego rodzaju (odpowiedzialność „ciąży” na 
sprawcy). Wzięcie odpowiedzialności jest realnym aktem psychicznym, prowadzącym do 
wewnętrznej gotowości podjęcia określonych kroków. Te dwie sytuacje wypływają 
bezpośrednio z woli sprawcy, odwrotnie niż w momencie bycia do odpowiedzialności 
pociąganym, gdy u sprawcy mają wystąpić określone zmiany. Odpowiedzialne działanie jest 
natomiast przeprowadzane przez sprawcę w szczególny sposób. Sprawca podejmuje je 



i realizuje w pełnym zrozumieniu zarówno powstającej z jego działania sytuacji, jak i wartości 
motywów, które nim kierowały; będąc także w pełni świadomym rezultatów swojej 
aktywności. 

Współczesna polska edukacyjna rzeczywistość zdaje się nie sprzyjać refleksyjnemu 
namysłowi nad nauczycielską odpowiedzialnością. Wydaje się, że najbardziej ciążą mu i są 
najczęściej spotykane zdarzenia, gdy do tej odpowiedzialności jest pociągany. Najnowsze 
ustawodawstwo, szczególnie Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, znacząco zaostrzyło przepisy, prowadząc do 
sytuacji, kiedy nauczyciele (oraz kadra kierownicza) przechodzą drogę Kafkowskiego Józefa K. 

Ideą, przyświecającą zamysłowi naszej konferencji, było stworzenie możliwości 
podjęcia autentycznego namysłu i dialogu nad fenomenem odpowiedzialności; co 
zaowocowało wskazaniem trzech głównych obszarów planowanego spotkania: 

- przypomnienia i przedstawienia założeń filozofii Romana Ingardena;  
- prezentacji problemu we współczesnym dyskursie pedagogicznym i procesach 
edukacyjnych, aktualnych doktrynach, koncepcjach, ideologiach, teoriach i nurtach 
pedagogicznych;  
- pokazania rzeczywistych sytuacji edukacyjnych (ze szczególnym uwypukleniem 

dobrych praktyk), w których odpowiedzialność odgrywa kluczową rolę. 
Obszerność tematu pozwoli wypowiedzieć się m. in. pedagogom różnych 

specjalności, filozofom, psychologom, nauczycielom-praktykom. Być może zechcą wziąć 

udział także przedstawiciele prawodawców czy też nadzoru pedagogicznego. Mamy więc 

nadzieję, że nada to konferencji bardzo pojemny, uniwersalny charakter.  

Liczymy na owocne, podjęte w pełni odpowiedzialnie, spotkanie w Krakowie, który 

jest szczególnie piękny wiosną! 

 

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

Przewodnicząca Komitetu: dr Ewa Żmijewska 

Członkowie Komitetu  

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Pedagogicznego 

Dr hab. Olena Bocharova, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

Dr hab. Michał Głażewski, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., Masarykova Univerzita, Brno (Czechy) 

Prof. Éva Kovácsné Bakosi, University of Debrecen (Węgry) 

Dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

Dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Krakowie 

Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

Dr hab. Agata Popławska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  

Prof. PhD. Jost Schieren, Alanus Hochschule, Bonn (Niemcy) 



Ks. dr hab. Adam Solak, prof. UKW w Warszawie 

Prof. PhDr. Milan Portik, PhD., Prešovská Univerzita v Prešove (Słowacja) 

Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Univerzita Karlova v Praze (Chechy) 

Prof. PhDr Bronislava Kasáčová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Słowacja) 

 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr  Bożena Pawlak – przewodnicząca  

dr Barbara Nawolska  

dr Kinga Orzeł-Dereń 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obsługa techniczna konferencji  
mgr inż. Łukasz Nowak 

 

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 lipca 2020 r. 

Opłata konferencyjna (nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania): 

bez publikacji – 100 zł 

z publikacją w czasopiśmie „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” – 200 zł 

z publikacją w recenzowanej monografii – 300 zł 

(publikowane będą tylko teksty, które uzyskają pozytywne recenzje); 

w opłacie (poza powyższym) uwzględnione są: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 

lunch. 

Termin płatności: 4 września 2020 r. 

 

Kontakt: ewa.zmijewska@up.krakow.pl; telefon 600179764 

Państwu, którzy zechcą przyjechać wcześniej lub zostać dłużej rekomendujemy noclegi: 

Akademickie Centrum Hotelowe: „Za kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a; „Krakowiak”, 

ul. Armii Krajowej 9 

Hotel Ibis budget, ul. Armii Krajowej 11 


