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Gdzie jest mój umysł? 
Scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Cele:

• Uczniowie odróżniają aspekt cielesny (mózg) od poznawczego (umysł).
• Uczniowie umieją wskazać funkcje umysłu.
• Uczniowie dostrzegają fenomen ludzkiego umysłu na tle innych gatunków. 
• Uczniowie dostrzegają związek umysłu ze świadomością.
• Uczniowie rozróżniają podstawowe stanowiska dotyczące istnienia umysłu.

Materiały:

• tablica 
• flamster

Metody i formy pracy:

• introspekcja 
• burza mózgów 
• circept 
• eksperyment myślowy 
• dyskusja

Przebieg lekcji:

Część I. Co to jest umysł?

Prosimy uczniów o  chwilę zastanowienia, czym dla nich jest umysł. Następ-
nie przechodzimy do tworzenia circeptu (koła analogii). Centralnie na tabli-
cy umieszczamy obiekt rozważań – „umysł”. Następnie prosimy uczniów o  wy-
myślenie trafnych analogii (prostych, sensownych, zrozumiałych samych przez się).
Analogie powinny być znaczeniowo różne od siebie oraz od obiektu centralnego oraz 
pochodzić z różnych dziedzin. Analogie rozmieszczamy promieniście wokół obiektu 
centralnego. Mając całą listę analogii, rozkładamy je biegunowo, czyli te cechy obiektu, 
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które są przeciwstawne, powinny znajdować się naprzeciwko siebie, natomiast te bliskie 
znaczeniowo powinny ze sobą sąsiadować. Ostatnim etapem jest nazwanie osi, na których 
leżą najważniejsze analogie, przy użyciu abstrakcyjnych dwubiegunowych pojęć. 
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Dalej, więcej, 
prędzej
…najważniejszego nie widzicie: że sie koso 
kosi prędzej! Ze trzy razy prędzej niż sierpem! 
Prędzej, prędzej, przedrzeźniajo mnie Domin: 
a czy o to prędzej idzie człowieku? A o co? 
Żeby było po bożemu! (Edward Redliński, 
Konopielka, Warszawa 1979, s. 137–139).

K osa czy sierp w czasach kom-
bajnów jest problemem mocno 
przebrzmiałym. Mimo to wciąż 

odsłania nam sedno dylematów bio-
etycznych. Klonowanie ludzkich tka-
nek na przykład obiecuje dostatek czę-
ści zamiennych ludzkiego organizmu, 
przedłużenie życia, ulgę w chorobie. 
Ale jest nie po bożemu. Albo zanadto 
po bożemu: jest uzurpowaniem sobie 
przez człowieka boskich prerogatyw, 

tury zachodniej, której filozofia lubuje 
się w kwestionowaniu poglądów za-
stanych, żadne tabu nie trzymało się 
mocno. Na przykład moralne i este-
tyczne opory przed sekcją zwłok przez 
stulecia hamowały rozwój anatomii. 
Szczególnie mocno zniechęcała do ba-
dań papieska bulla Bonifacego VIII 
z 1299 r. przeciw bezczeszczeniu ludz-
kich szczątków. Dotyczyła ona jednak 
sekcji tylko pośrednio, a pod wpływem 
środowisk naukowych stanowisko Koś-
cioła stopniowo łagodniało. Od połowy 
XVI w. w Niderlandach, a w Polsce kil-
kadziesiąt lat później, przeprowadzano 
nawet publiczne pokazy sekcji zwłok.

Jeszcze wymowniejszym przykładem 
jest opisana przez Krzysztofa Szymbor-
skiego (Oblicza nauki, 1986) historia wy-
siłków Leona Szilarda z lat 1939–1940 
w kierunku zahamowania lub utajnienia 
badań nad rozszczepieniem jądra atomo-
wego. Ów węgiersko-amerykański fizyk 
wcześniej od innych uświadomił sobie, 
że mogą one doprowadzić do zbudowa-
nia broni o niespotykanej dotąd sile ra-
żenia. Dzięki nielicznym sojusznikom 
udało mu się jedynie nieco spowolnić 
postępy energetyki jądrowej. Miało to 
wszakże niebagatelne znaczenie dla lo-
sów świata: opóźniło prace fizyków nie-
mieckich nad bombą. Niemniej widmo 
wojny jądrowej od kilkudziesięciu lat 
wisi nad nami. Jak widać, największa 
groza moralna nie powstrzyma ludzkiej 
ciekawości. Węża, który kusi owocem 
poznania. Poznania dobrego i złego.

W obliczu grozy dnia dzisiejszego 
książka Redlińskiego nabiera nowej 
wymowy. W radosnej opowieści z lat 
powojennych o przełamywaniu ko-
lejnych tabu w Taplarach na Podlasiu 
znajduję słowa tyleż zabobonne, co ja-
koś prawdziwe i moralnie napomina-
jące. Jakby kto klona przy domu „ścioł, 
to i mnie podetnie!… I w lesie też nie 
można ścinać: nie wiadomo, kogo się 
ścina. To jakby drzewów nie ścinać, 
ludzi nie umieralib? Nie umieralib. 
To czemu ścinajo?… Gotować, grzać 
trzeba… Ale bez potrzeby drzewo ściąć 
albo pokaleczyć, o, grzech straszny”. 
Dziś w Polsce, między innymi z po-
wodu wycinki drzew, smog ścina kil-
kadziesiąt tysięcy osób rocznie.�

prawa do zarządzania życiem. Z dru-
giej strony, czy korzystanie z boskiego 
daru rozumu może być niegodziwym 
zuchwalstwem? Co mamy myśleć o ro-
dzicach, którzy z powodów religijnych, 
tu i teraz, nie zgadzają się na ratowa-
nie życia dziecka za pomocą transfuzji 
krwi? Są bogobojni czy niewdzięczni?

Nie wiem, jakie granice należy po-
stawić badaniom nad klonowaniem. 
Jestem natomiast przekonany, że bez 
względu na protesty moralistów zo-
staną one przekroczone. W kręgu kul-

Cele:
   Uczniowie odróżniają aspekt cielesny 
(mózg) od poznawczego (umysł).

   Uczniowie umieją wskazać funk-
cje umysłu.

   Uczniowie dostrzegają fenomen 
ludzkiego umysłu na tle innych 
gatunków. 

   Uczniowie dostrzegają związek 
umysłu ze świadomością.

   Uczniowie rozróżniają podsta-
wowe stanowiska dotyczące ist-
nienia umysłu.

Materiały:
tablica, flamster

Metody i formy pracy:
introspekcja, burza mózgów, circept, 
eksperyment myślowy, dyskusja

Przebieg lekcji:

Część I. Co to jest umysł?
Prosimy uczniów o chwilę zastano-
wienia, czym dla nich jest umysł. Na-
stępnie przechodzimy do tworzenia 
circeptu (koła analogii). Centralnie 
na tablicy umieszczamy obiekt roz-
ważań – „umysł”. Następnie prosimy 
uczniów o wymyślenie trafnych ana-
logii (prostych, sensownych, zrozu-
miałych samych przez się).

Analogie powinny być znaczeniowo 
różne od siebie oraz od obiektu central-
nego oraz pochodzić z różnych dziedzin. 
Analogie rozmieszczamy promieniście 
wokół obiektu centralnego. Mając całą 
listę analogii, rozkładamy je biegunowo, 
czyli te cechy obiektu, które są prze-
ciwstawne, powinny znajdować się na-
przeciwko siebie, natomiast te bliskie 

znaczeniowo powinny ze sobą sąsia-
dować. Ostatnim etapem jest nazwa-
nie osi, na których leżą najważniejsze 
analogie, przy użyciu abstrakcyjnych 
dwubiegunowych pojęć. 

Po wykonaniu circeptu inicjujemy 
dyskusję.

Przykładowe pytania:
   Jaką rolę pełni umysł?
   Czy jest częścią ciała?
   Jaki ma związek z mózgiem?
   Czy może działać niezależnie od 

ciała?
   Jak się łączy z ciałem?
   Czy umysł to to samo co świado mość?
   Gdzie znajduje się nasza świadomość?
   Czy umysł można by w przyszłości 

przenieść na inny nośnik niż ciało? 
Przykład z filmu Transcendencja.

   Czy nad umysłem można zapano wać?
   Czy mamy wpływ na umysły in-

nych ludzi?
   Czy zwierzęta mają umysł? Jeśli tak, 

czy wszystkie?

Następnie krótko prezentujemy znane 
w filozofii koncepcje dotyczące umysłu:

   umysł jako epifenomen  mózgu 
(naturalizm);

   umysł jako coś odrębnego od ciała 
(dualizm kartezjański).

Pytanie do uczniów:
   Jakie konsekwencje wynikają z obu 

tych podejść?

Część II. Moc umysłu

Eksperyment myślowy:
Prosimy uczniów o wyobrażenie so-
bie, że niespodziewanie zostali spad-
kobiercami olbrzymiej fortuny, gro-
madzonej od wieków przez swoich 
przodków. 

Jest to tak wielki majątek, że mo-
gliby mieć w życiu wszystko to, o czym 
tylko marzyli.

Jednak biorą tylko małą część z tego 
majątku, a reszta leży zdeponowana 
i bezużyteczna aż do końca ich ży-
cia, bo brak im pomysłu, co z nim  
zrobić.

Jak można ocenić takie postępo- 
wanie?

Jakie poczucie temu towarzyszy?

Następnie prezentujemy analogię – 
fortuna to potencjał ludzkiego umysłu, 
zawierający niewyczerpane zasoby ge-
netyczne, kulturowe, duchowe, mogący 
sprawić, że to, o czym pomyśli czło-
wiek, materializuje się w postaci wiel-
kich dokonań naukowych, dochodo-
wych biznesów, idei, które porywają 
wielu ludzi itd.

Czy ich zdaniem ten „majątek”, wy-
korzystywany przez ludzi tylko w nie-
wielkim zakresie, jest analogią boga-
ctwa, które zamiast dawać radość, leży 
bezużytecznie?

Jak można użyć tego potencjału, by 
się nie marnował?

Pytania do dyskusji:
   Czy myślenie ma moc sprawczą?
   Czy można świadomie rozwijać 

swój umysł tak, by spełniały się 
nasze marzenia?

   Gdyby można było nabyć w skle-
pie jedną ponadprzeciętną zdol-
ność umysłu, to co byśmy wybrali 
(np. niezwykłą pamięć, wpływ 
na ludzi, wpadanie na ciekawe 
pomysły)?

Dorota 
Monkiewicz-

-Cybulska
Absolwentka filozo-
fii teoretycznej KUL 
oraz historii UMCS, 
nauczycielka etyki 
w Szkole Podstawo-
wej im. B. Chrobrego 
w Lublinie. Zaintere-
sowania naukowe: dy-
daktyka filozofii, etyka 
środowiskowa i bio-
etyka. Poza filo zofią 
pasjonuje ją taniec 
współczesny, który 
w wolnych chwilach 
intensywnie uprawia.

scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Gdzie jest mój umysł? 

UMYSŁ

MÓZG

DUSZA

MASZYNAJA (PODMIOT)

tw
ar

do
ść

ul
ot

no
ść

wolność poddaństwo

Przykład

epifenomen – zja-
wisko, które współ-
występuje z innym, 
ale nie wywiera 
na niego wpływu. 
Zgodnie ze stano-
wiskiem epifeno-
menalistycznym 
we współczesnej  
filo zofii umysłu  
zjawiska  umysłowe  
mają jako swoją 
przyczynę  stany 
fizjologiczne 
mózgu, ale same 
nie oddziałują na 
mózg, a jedynie 
 współtowarzyszą 
zachodzącym 
w nim procesom.

Po wykonaniu circeptu inicjujemy dyskusję.

Przykładowe pytania:
• Jaką rolę pełni umysł?
• Czy jest częścią ciała?
• Jaki ma związek z mózgiem?
• Czy może działać niezależnie od ciała?
• Jak się łączy z ciałem?
• Czy umysł to to samo co świado mość?
• Gdzie znajduje się nasza świadomość?
• Czy umysł można by w przyszłości przenieść na inny nośnik niż ciało? Przykład z filmu 

Transcendencja.
• Czy nad umysłem można zapano wać?
• Czy mamy wpływ na umysły innych ludzi?
• Czy zwierzęta mają umysł? Jeśli tak, czy wszystkie?

Następnie krótko prezentujemy znane w filozofii koncepcje dotyczące umysłu:
• umysł jako epifenomen mózgu (naturalizm);
• umysł jako coś odrębnego od ciała (dualizm kartezjański).

Pytanie do uczniów:

• Jakie konsekwencje wynikają z obu tych podejść?
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Część II. Moc umysłu

Eksperyment myślowy:

Prosimy uczniów o wyobrażenie sobie, że niespodziewanie zostali spadkobiercami olbrzy-
miej fortuny, gromadzonej od wieków przez swoich przodków. 

Jest to tak wielki majątek, że mogliby mieć w życiu wszystko to, o czym tylko marzyli.

Jednak biorą tylko małą część z tego majątku, a reszta leży zdeponowana i bezużyteczna 
aż do końca ich życia, bo brak im pomysłu, co z nim zrobić.

Jak można ocenić takie postępowanie?

Jakie poczucie temu towarzyszy?

Następnie prezentujemy analogię – fortuna to potencjał ludzkiego umysłu, zawierający 
niewyczerpane zasoby genetyczne, kulturowe, duchowe, mogący sprawić, że to, o czym 
pomyśli człowiek, materializuje się w postaci wielkich dokonań naukowych, dochodowych 
biznesów, idei, które porywają wielu ludzi itd.

Czy ich zdaniem ten „majątek”, wykorzystywany przez ludzi tylko w niewielkim zakresie, 
jest analogią bogactwa, które zamiast dawać radość, leży bezużytecznie?

Jak można użyć tego potencjału, by się nie marnował?

Pytania do dyskusji:

• Czy myślenie ma moc sprawczą?
• Czy można świadomie rozwijać swój umysł tak, by spełniały się nasze marzenia?
• Gdyby można było nabyć w sklepie jedną ponadprzeciętną zdolność umysłu, to co by-

śmy wybrali (np. niezwykłą pamięć, wpływ na ludzi, wpadanie na ciekawe pomysły)?


