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Pamięć i tożsamość.
„Jaki znak Twój”



Odnajdywanie siebie w relacji z miejscem (miejscami).

Odnajdywanie (odkrywanie) miejsca (miejsc).

Skąd  pochodzę?

Dokąd zmierzam?

Kim       jestem?





Źródło: http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/etnografia.html
Mapa regionów etnograficznych 1850-1950, oprac. Teresa Okoniewska i Artur Trapszyc, wyk. Katarzyna Rosik (z wykorzystaniem Cyfrowej Mapy Polski PKiSIG IGiPZ PAN). Mapa stworzona do 

wystawy Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. 
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Piotr Lachmann:

„Pozostałem w tym samym miejscu, ale miejsce zmieniło swój
kształt. A ten zmieniony kształt nacechował z kolei mnie samego.”



Ks. Józef Tischner:

„Łączy nas krajobraz, łączy nas ciało i krew – łączy praca i mowa.”



Tadeusz Frąckowiak:

„Dla dziecka mała ojczyzna jest początkiem drogi, dla
młodości wiekiem walki, sławy i przyszłością bez końca, dla
starego ukrytym wspomnieniem chwil, niezmiernie krótką
przeszłością.”



Helena Radlińska:

Szkoła jest „ogniwem w łańcuchu różnych poczynań
społecznych”, dzięki którym „uzyskuje moc”. Powołana do
współpracy z innymi instytucjami „ukazuje uczniom możliwość
rozwoju duchowego i pogłębienia wiedzy po szkole”.
Zasadniczym elementem tej współpracy jest dziedzictwo
kulturowe. Jednak „strzec się wypadnie apoteozy przeżytków,
lecz również pochopnego obniżania ich tradycji. (...) Z
przeszłości ma brać spuścizną to, co służy ku tworzeniu jutra.”



Marcin Kula:

„Nośniki pamięci” – ślady przeszłości (teksty,

obrzędy, pomniki), które „odgrywały i odgrywają

istotną rolę w kształtowaniu tożsamości grupy,

umacnianiu jej zwartości oraz poczucia wartości.

Taka była i jest rola symboliki narodowej,

najczęściej wywodzącej się z historii. Taka jest rola

pamiątek pozostałych po wydarzeniach ważnych w

życiu narodów, miast czy grup różnego typu”.

„Figury wspomnień”, czyli stałe (niezmienne)

wydarzenia (punkty), ważne dla społeczności,

rozstrzygające o ich losie nie tylko w przeszłości,

ale również teraźniejszości.





Skąd pochodzę?



Działania, czyli w 
poszukiwaniu tożsamości 
własnej i miejsca







Świadectwa pamięci: Gawęda o Niepodległej 







Cykliczność i wielozadaniowość działań:
„Lato w teatrze”



Marsz szlakiem walk żołnierzy września 1939 r.z





Nośniki pamięci oraz figury wspomnień,

charakteryzujące daną społeczność, ukazują jej

specyfikę, indywidualność, niepowtarzalność.

Jednocześnie zawierają wartości uniwersalne, takie

jak znaczenie rodziny i domu rodzinnego,

środowiskowa rola instytucji (np. szkoły, parafii),

trauma wojny, tradycje aktywności społecznej,

gospodarczej oraz kulturalnej mieszkańców, wpływ

sacrum na życie jednostek i zbiorowości.



Dziedzictwo kulturowe

Podmiotowość:
jednostki, społeczności

Skąd pochodzę? Kim jestem? Dokąd zmierzam?

Tożsamość Współdziałanie Wspólnota Otwartość-tolerancja Rozwój



Jan Paweł II:

„Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień 

ludzkich, zarówno w płaszczyźnie osobowej jak i 

zbiorowej. Przez pamięć (…) tworzy się poniekąd i 

krystalizuje poczucie tożsamości.”



Dziękuję za uwagę


