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Ożywienie ruchu regionalnego, jakie nastąpiło w Polsce po 1989 r., 
a także przeprowadzone w 1999 r. reformy, strukturalna i progra-
mowa systemu oświaty oraz podziału administracyjnego, postawiły 
przed różnymi środowiskami w regionach wiele problemów do per-
spektywicznej realizacji. Sformułowane ćwierć wieku temu wyzwania 
z biegiem lat nie tracą nic na swojej aktualności. Współcześnie ciągle 
wzrasta zapotrzebowanie zarówno na poznanie dziejów lokalnych 
i popularyzowanie wiedzy o przeszłości własnego regionu, który 
w przypadku Kujawsko-Pomorskiego ma niełatwą do zrozumienia 
specyfikę, gdyż w swoich administracyjnych granicach połączył 
obszary kilku różnych krain historycznych – ziemi chełmińskiej 
i dobrzyńskiej, Krajny, Kujaw, Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski, 
jak i na animowanie zajęć edukacyjnych przez rozmaite instytucje 
oświatowo-kulturalne, a także prowadzenie atrakcyjnych lekcji hi-
storii poświęconych problematyce regionalnej na wszystkich etapach 
kształcenia szkolnego. Poszukiwanie i upowszechnianie śladów dzie-
dzictwa materialnego i intelektualnego regionu pozostaje dla wielu 
środowisk, historyków, metodyków oraz nauczycieli, ciągle ważnym 
wyzwaniem merytorycznym, dydaktycznym, a przede wszystkim 
wychowawczym. Ślady te zaprowadzić nas muszą niewątpliwie do 
miejsc, w których współcześnie w różnej formie upamiętniamy 
osoby lub ważne wydarzenia z przeszłości.
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Ochrona i ratowanie od zapomnienia pamiątek dziedzictwa kul-
turowego regionu kujawsko-pomorskiego, ale także poszukiwa-
nie nowych atrakcyjnych form upamiętniania śladów z przeszłości 
stały się pretekstem do kolejnego spotkania historyków, dydaktyków 
historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli i pasjonatów, którego 
pokłosiem jest niniejsza publikacja. 

Problematykę nowego spojrzenia na rolę, jaką obecnie mogą 
odgrywać miejsca pamięci, rozpatrywano w szerokim międzyna-
rodowym kontekście. W latach 80. XX w. stała się ona bowiem 
zagadnieniem niezwykle popularnym wśród przedstawicieli róż-
nych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza wśród historyków 
i socjologów. Potocznie „miejscem pamięci” określano wówczas 
niemal wszelkie formy obecności przeszłości we współczesności. 
Pod pojęciem tym rozumiano także wspomnienia obecne w danej 
zbiorowości stanowiące składnik niezbędny dla własnej identyfikacji 
oraz do określania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Francuski 
socjolog i historyk Pierre Nora już na początku lat 70. postulował 
konieczność badań nad „miejscami pamięci”, które rozumiał jako 
zinstytucjonalizowane formy zbiorowych wspomnień o przeszłości. 
W jego przekonaniu „miejscem pamięci” mogło być: archiwum, 
muzeum, cmentarz czy pomnik bohatera, jak i mieszkanie prywatne, 
w którym spotykali się ludzie, by obchodzić rocznice ważnych dla 
siebie wydarzeń z przeszłości; miejsce w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, w którym różne społeczności – naród, grupa etniczna, 
partia – wyrażały swoje wspomnienia lub uważały je za nieodłączną 
część swojej osobowości. P. Nora daleki był od formułowania pre-
cyzyjnych definicji, gdyż to, co nazywał „miejscem pamięci”, traf-
niej można byłoby określić miejscem wspomnień lub miejscem, 
w którym wspomina się ludzi i przeszłość. W jego spostrzeżeniach 
chodziło jemu raczej o uświadomienie bogactwa strategii badaw-
czych, które mogą być zastosowane przy zagłębianiu różnych form 
obecności przeszłości w teraźniejszości.

Współcześnie optymalne wykorzystanie „miejsc pamięci” daje 
nauczycielom różnych przedmiotów nowe szersze możliwości dydak-
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tyczne. W procesie edukacji szkolnej za „miejsca pamięci” przyjąć 
można także teksty kultury, pieśni, księgi i in. oraz poddawać je 
interpretacjom, uświadamiając uczniom zmienność odczytywania 
i komentowania analizowanych tekstów kultury w różnym czasie 
oraz w określonych warunkach historycznych. Kontakt z „miejscem 
pamięci” stwarza bowiem zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela, 
atrakcyjne okoliczności do odkrywania w środowisku naturalnym 
znaczenia i rozumienia kodów kulturowych czy językowych, cha-
rakterystycznych dla określonych społeczności lokalnych. 

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację bogatej polskiej trady-
cji, w której toruńscy historycy, badacze dziejów regionu kujawsko- 
-pomorskiego, popularyzując najnowsze wnioski ze swoich badań, 
podejmują dyskusję z praktykami, metodykami i nauczycielami 
w celu poszukiwania jak najlepszych sposobów upowszechniania 
dorobku naukowego w praktyce szkolnej oraz życiu codziennym 
społeczności lokalnej. W części pierwszej badacze epoki średniowie-
cza oraz XIX i XX w. skoncentrowali swoją uwagę na przedstawieniu 
problematyki „miejsc pamięci” z perspektywy obiektów średnio-
wiecznych regionu, toruńskich nekropolii oraz miejsc związanych 
z eksterminacją mieszkańców Pomorza Gdańskiego podczas II wojny 
światowej. Na część drugą złożyły się teksty napisane przez nauczy-
cieli, przyczynki badawcze autorstwa młodych historyków oraz 
wypowiedzi osób społecznie zaangażowanych w ochronę cmentarzy 
w regionie kujawsko-pomorskim. Poruszono w nich wiele aspektów 
związanych z rolą, jaką nekropolie mogą pełnić w edukacji historycz-
nej i obywatelskiej oraz w procesie wychowawczym we współczesnej 
szkole. autorzy wskazali też konkretne przykłady działań realizowa-
nych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem 
młodzieży szkolnej, których celem jest inwentaryzacja, konserwacja 
lub wręcz ocalenie lokalnych nekropolii i miejsc pamięci. Zwrócono 
również uwagę na formy upamiętniania osób i wydarzeń związanych 
z przeszłością regionu. Ważnym problemem, który przewija się we 
wszystkich wystąpieniach, była rola, jaką uczniowie wraz z opieku-
nami mogą odegrać w ochronie miejsc pamięci, a także znaczenie 
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tego rodzaju działań dla kształtowania postawy szacunku wobec 
przeszłości, w tym śladów pozostawionych w regionie przez ludzi 
różnych wyznań i narodowości.

Zainicjonowana dyskusja skończyła się konstatacją, że w polskiej 
rzeczywistości oświatowo-kulturalnej dominuje, niestety, tradycyjne 
rozumienie pojęcia „miejsc pamięci” jako miejsca martyrologii, 
walki i męczeństwa. Oficjalne instytucje państwa, czy też odpo-
wiednie organy władz samorządowych dbają o miejsca ważnych 
wydarzeń historycznych i obiekty związane z walką i męczeństwem; 
troszczą się także o upamiętnienie dorobku wybitnych ludzi regionu, 
ale problem wykorzystania tych miejsc, poprzez nadanie im nowych 
funkcji społecznych, dla zdobywania w nowatorski sposób wiedzy 
o przeszłości wymaga jeszcze wielu przewartościowań w świadomości 
Polaków oraz aktywnych działań różnych instytucji społecznych. 
Ochrona i ratowanie śladów przeszłości to jedno, a animowanie 
działań wokół tych miejsc to ciągle aktualne wyzwanie dla pracow-
ników wielu instytucji kulturalno-oświatowych, które pozostaje 
przestrzenią do zagospodarowania.

Inicjatywa popularyzowania wiedzy o przeszłości naszego re-
gionu oraz podejmowania kolejnych dyskusji w celu poszukiwania 
miejsca dla historii regionalnej we współczesnym systemie edukacji 
historycznej będzie przez nas kontynuowana. Mamy nadzieję, że 
znajdzie ona odzwierciedlenie w kolejnych publikacjach poświęco-
nych analizowanym zagadnieniom.

Waldemar Rozynkowski
Małgorzata Strzelecka

Michał Targowski
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