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Temat: Jak myślisz, kim jesteś? – Tożsamość 
 

 
Część 2: Jak kształtuje się tożsamość i jak ją zachować? 
 
Co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy? Przede wszystkim nasza przeszłość, lub ściślej rzecz 
ujmując - to, co z niej pamiętamy. Nasze wspomnienia to główny element składowy naszej 
tożsamości. Faktycznie nie pamiętamy wszystkiego i bardzo często nie chcemy pamiętać 
wszystkiego! Ćwiczenia pomogą uczniom zrozumieć, że pamiętanie to ciągle trwający proces, a 
pamięć jest zdecydowanie subiektywna i wybiórcza. Ta część zajęć, począwszy od poziomu 
jednostkowego, prowadzi do wyzwań związanych z pamięcią zbiorową i zbiorowej tożsamości 
poprzez okulary historii. 
 
Uwaga! W tej części znajdują się łącza do stron internetowych, takich jak YouTube. Treści na 
stronach zewnętrznych mogą ulegać zmianie i należy sprawdzić, czy są one odpowiednie dla uczniów. 
 
 
Efekty nauczania w tej części 
 
Uczniowie będą w stanie: 

 Rozumieć, że pamięć jest najważniejsza w tworzeniu i utrzymywaniu poczucia tożsamości 

 Oceniać znaczenie sposobu, w jaki ludzie przedstawiają i zachowują przeszłość albo jej 
zaprzeczają lub nawet ją niszczą 

 Być świadomi obecności i wpływu przeszłości na teraźniejszość w sposób namacalny i 
nienamacalny 

 
 
Dostępne materiały 
 
Materiał 5 Zdjęcia pomników ofiar handlu niewolnikami 
Materiał 6 Cytaty z przemówień polityków upamiętniających I wojnę światową 
Materiał 7 Filmy pokazujące niszczenie dziedzictwa 
Materiał 8 Relacje osób, które przeżyły ludobójstwo  
 
 
Ćwiczenie 1 (dla całej klasy): Tworzenie tablicy pamięci (czas trwania 20 minut) 
 
To ćwiczenie pomaga uczniom przekształcić trudne pojęcie „pamięci” w coś realnego i namacalnego 
poprzez korzystanie z osobistych przedmiotów. Uczniowie omawiają potem to, co przechowała ich 
pamięć. Nauczyciel prosi uczniów, by wybrali jakiś przedmiot, miejsce lub moment związany ze 
wspomnieniem dzisiaj dla nich ważnym. Prosi ich o przyniesienie do szkoły przedmiotu lub zdjęcia 
związanego z tym wspomnieniem. 
 
Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki samoprzylepne w trzech różnych kolorach, na których 
uczniowie mają napisać krótkie odpowiedzi na następujące pytania:  
 

 Czy to jest moje osobiste wspomnienie? Czy inni ludzie także pamiętają to wydarzenie, i jeśli 
tak, to kim oni są?  
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 Czy ten przedmiot jest związany ze wspomnieniem radosnym czy smutnym? 

 Czy podzielę się opowieścią o tym wspomnieniu czy wolę zachować je dla siebie? 
 
 
Nauczyciel pisze następujące określenia na osobnych dużych płachtach papieru i umieszcza je na 
tablicy w klasie: 
Określenie A: osobiste/zbiorowe 
Określenie B: przyjemne/nieprzyjemne 
Określenie C: publiczne/prywatne 
 
Teraz nauczyciel prosi uczniów o umieszczenie przedmiotu lub zdjęcia wraz z odpowiedziami na 
odpowiedniej płachcie papieru pod określeniem najbardziej pasującym do wspomnienia. Zachęca 
uczniów do znajdowania powiązań - jeśli istnieją - między różnymi rodzajami wspomnień poprzez 
rysowanie linii między przedmiotami lub zdjęciami a karteczkami z odpowiedziami. Gdy to robią, 
nauczyciel zachęca ich do mówienia o tym, jak wspomnienia mogą przyczyniać się do tego, kim są 
oni dzisiaj i jak te wspomnienia ich ukształtowały. 
 
 
Praca w grupach 1: Wpisywanie wspomnień w krajobraz (czas trwania 20 minut) 
 
Wspomnienia (dobre i złe) często przybierają realny kształt w postaci pomników, które pozwalają na 
uchwycenie znaczenia danego zdarzenia i niosą ze sobą duże znaczenie symboliczne. 
 
Nauczyciel rozdaje uczniom materiał 5 i prosi ich o przeanalizowanie zdjęć pomników ofiar handlu 
niewolnikami oraz o odpowiedź na następujące pytania:  

 Jak myślisz, co próbuje wyrazić wizualnie i uczuciowo architekt/artysta za pomocą tego 
pomnika? 

 Czy uważasz, że mu się to udało? 

 Który pomnik najlepiej obrazuje swoje przesłanie? Dlaczego? 
 
Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy i prosi ich o zaprojektowanie własnego pomnika ofiar 
handlu niewolnikami. Jaki ważny element dotyczący historii niewolnictwa chcieliby w nim zamieścić? 
Gdzie chcieliby postawić swój pomnik i dlaczego? 
 
Innym pomysłem na te zajęcia może być zachęcenie uczniów do refleksji, jaki rodzaj pomników lub 
wspomnień wpisaliby w swój lokalny krajobraz. W charakterze inspiracji można obejrzeć w klasie film 
„Memory Walk” wyprodukowany przez młodzież jako część inicjatywy Domu Anny Frank w 
Amsterdamie i porozmawiać o poruszanych w nim sprawach. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xTGtviX4Ces  
Źródło: You Tube Memory Walk | Anne Frank House © Anna Frank House 
 
Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy i prosi ich o przygotowanie scenariusza „memory walk” 
dotyczącego znanego im pomnika, najlepiej w okolicy. Można zadecydować za nich, jaki pomnik mają 
uwzględnić. Nauczyciel pilnuje, by uczniowie uwzględnili kryteria takie, jak rodzaj pomnika, pytania, 
jakie należy zadać, jakim ludziom zadawać pytania, miejsca, w których będzie kręcony film itd. 
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Praca z całą klasą 2: Tworzenie i zachowywanie tożsamości: rola muzeów i podręczników (czas 
trwania 20 minut) 
 

 
Źródło: Wikipedia 
 
Narody i społeczeństwa używają przeszłości do budowania pamięci zbiorowej lub nawet wspólnej 
tożsamości łączącej obywateli. W ciągu ostatnich mniej więcej dwustu lat jako narzędzi lub części 
składowych tworzenia narodowej zbiorowej tożsamości używano dwóch elementów całkiem dobrze 
nam znanych: muzeów historycznych i podręczników. 
 
Czy klasa była na wycieczce w muzeum historycznym? Czy taka wycieczka jest może planowana? A 
może uczniowie byli w takim muzeum z rodziną? Nauczyciel zachęca uczniów do zastanowienia się, 
jak obecnie i w przeszłości używano muzeów jako miejsc tworzenia narodowej tożsamości. Proszę 
obejrzeć z uczniami następujący film i omówić z nimi, jak to możliwe, że muzea stały się miejscami 
budowania i promowania tożsamości. 
 

 
http://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-museums-j-v-maranto  
Źródło: TEDEd 
 
Do rozważenia: 

 Muzea jako miejsca opowiadające o przeszłości 

 Muzea jako miejsca, w których przechowuje się i udostępnia okazy muzealne dotyczące 
narodów i ludów 

 Muzea jako miejsca zdobywania wiedzy 

 Muzea jako miejsca nauczania dzieci i dorosłych 
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Czy muzea narodowe (historyczne) rzeczywiście opowiadają historię widzianą oczami wszystkich? 
Czy reprezentują całe społeczeństwo? Kogo obejmują? Kto może czuć się pominięty?  
 
Podręczniki szkolne zawsze były ważnymi narzędziami tworzenia przez państwo „tożsamości 
zbiorowej”. Szczególnie podręczniki do historii są ważnym narzędziem kształtowania tożsamości 
narodowej i krajowej poprzez opowiadanie o narodowych bohaterach, wielkich bitwach i 
zmaganiach ludności. Nauczyciel prosi uczniów o przyjrzenie się podręcznikom i sprawdzenie, jak na 
stronach podręcznika określa się tożsamość zbiorową i jak się o niej mówi. O kim jest podręcznik? 
Kogo się pomija? Czy w Twoim kraju są ludzie i społeczności, które nie zostały w podręczniku 
uwzględnione? Jako element zajęć nauczyciel prosi uczniów o wykonanie kolażu na temat opowieści 
i postaci z podręczników ilustrującego to, jak naród pamięta i upamiętnia jednych, a często zapomina 
wspomnieć o innych.  
 
 
Praca w grupach 2: Polityka pamięci (czas trwania 10 minut) 
 
To, co pamiętamy, wraz z tym, jak i dlaczego pamiętamy, różni się w zależności od ludzi, miejsc i 
czasu. Sposób, w jaki przeszłość jest zapamiętywana i pamiętana służy określonym celom w 
teraźniejszości. Faktyczny akt pamiętania jest zatem często dyskusyjny i czasem zdecydowanie 
podważany wewnątrz społeczeństwa.  
 
Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy i rozdaje im materiał 6. Uczniowie czytają cytaty z 
wypowiedzi polityków i źródeł instytucjonalnych dotyczące setnej rocznicy wybuchu I wojny 
światowej w 2014 r. Uczniowie odpowiadają na następujące pytania, które pojawiają się także w 
materiale: 

 W jaki sposób wypowiedzi te łączą przeszłość z teraźniejszością?  

 Która z nich ma odmienne przesłanie od pozostałych?  

 Co powoduje, że przesłanie tej wypowiedzi jest inne niż pozostałych?  
 
Nauczyciel prosi uczniów, by wymyślili jedno lub dwa zdania, które można by dodać do 
poszczególnych cytatów jako wiarygodny dalszy ciąg przemówienia. Nauczyciel przeprowadza 
następnie dyskusję na forum klasy, by przedstawić opracowane pomysły.  
 
 
Ćwiczenie 3 (praca w grupach): Dlaczego niszczenie dziedzictwa stanowi atak na tożsamość?  
(czas trwania 15 minut) 
 
W materiale 7 znajdują się filmy o niszczeniu dziedzictwa kulturowego. Nauczyciel dzieli klasę na 
równe grupy, każdej grupie przydziela jeden przykład. Nauczyciel prosi uczniów o udzielenie w grupie 
odpowiedzi na następujące pytania, które pojawiają się także w materiale, a następnie o 
przedstawienie odpowiedzi w klasie i porównanie ich podczas dyskusji:  

 Jakie mogą mieć zamiary ludzie dopuszczający się takich zniszczeń?  

 Jakie są reakcje osób będących świadkami tych zniszczeń? 

 Jakie znaczenie dla grup o odmiennych poglądach mogą mieć niszczone przedmioty i 
budynki? 

 
 
 
 



 

5 

 

 
 
Ćwiczenie 3 (praca z całą klasą): Upamiętnianie czy zapominanie? (czas trwania 20 minut) 
 
Powiedzenie „nigdy nie zapomnimy” często można usłyszeć w odniesieniu do tragicznych zdarzeń 
historycznych różnej rangi, od ludobójstwa do ataków terrorystycznych. Jednak akt pamiętania 
bardzo się różni w zależności od tego, czy było się bezpośrednimi świadkami wydarzeń. Ludzie, 
którzy przechodzą taką fizyczną, emocjonalną i psychologiczną traumę potrzebują niekiedy 
aktywnego pamiętania, by nadać sens swoim przeżyciom i odbudować swoje życie. Inni jednak 
potrzebują aktywnego zapomnienia, by się wyleczyć, i niekiedy podejmują próbę odbudowy życia 
społeczności niegdyś pogrążonych w konflikcie.  
 
Nauczyciel rozdaje uczniom materiał 8 i klasa czyta osobiste wspomnienia dwóch osób, które 
przeżyły ludobójstwo w Srebrenicy w 1995 r. i w Rwandzie w 1994 r. Uczniowie odnoszą się do tego, 
w jak różny sposób ci ocaleńcy decydują się na pamiętanie o tych wydarzeniach oraz zastanawiają się 
nad przesłankami ich wyborów. 
 
Poza wyborami dokonywanymi przez ludzi, którzy przeżyli tragiczne wydarzenia, zachowanie pamięci 
o bolesnej przeszłości jest ważne dla ich potomków i dla całego społeczeństwa. Uczniowie 
przyglądają się zdjęciu z materiału 9, a nauczyciel wspomaga ich w refleksji nad znaczeniem tego 
obiektu pochodzącego ze stałej wystawy Domu Historii Europejskiej, używając następujących pytań, 
zawartych także w materiale: 
 

 Autorzy dzieła „Płaszcz Józefa” umieścili na tkaninie zdjęcia Józefa i spisane wspomnienia o 
nim i sami przyznają, że jest to „płaszcz, który stał się mapą biograficzną.” W jakim celu to 
zrobili?  
 

 Józef był jedyną osobą w rodzinie, która przeżyła Holokaust. Jak uważasz, dlaczego dla córki 
Józefa i jej męża tak ważne jest, by chronić i pielęgnować pamięć o nim?  
 

 Artyści stworzyli to dzieło, by było wystawiane w muzeach. Dlaczego twoim zdaniem tak 
osobista rzecz związana z historią rodzinną powinna zostać pokazana wielu ludziom? 
Dlaczego uważasz, że ważne jest zaprezentowanie jej na wystawie poświęconej historii 
Europy? 

 


