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Szkoła 
miejscem tworzenia 
tożsamości miasta 

i jego przysz łości
Adam Walicki
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Trzy pytaniaTrzy pytania
JakJakąą rolrolęę w tworzeniu tow tworzeniu tożżsamosamośści miasta i w jego ci miasta i w jego 

przyszprzyszłłoośści odgrywa dzici odgrywa dziśś system edukacji? system edukacji? 

Czy szkoCzy szkołęłę nalenależży traktoway traktowaćć jako najwajako najważżniejsze niejsze 
miejsce tworzenia kapitamiejsce tworzenia kapitałłu spou społłecznego miasta? ecznego miasta? 

Czy kapitaCzy kapitałł spospołłeczny to wyreczny to wyróóżżnik potencjanik potencjałłu u 
miasta i gwarancja jego rozwoju?miasta i gwarancja jego rozwoju?
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Punkt wyjPunkt wyjśścia cia 

zmiany cywilizacyjne negatywnie wpzmiany cywilizacyjne negatywnie wpłływajywająą
na postrzeganie historii i tradycji na postrzeganie historii i tradycji 

obniobniżża sia sięę poziom identyfikacji mieszkapoziom identyfikacji mieszkańńccóów w 
z miejscem ich z miejscem ich żżycia, pracy i naukiycia, pracy i nauki

redukcji ulega teredukcji ulega teżż poziom wipoziom więęzi spozi społłecznychecznych
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Potrzeba refleksji Potrzeba refleksji 
ToTożżsamosamośćść

NarNaróód, Spod, Społłecznoecznośćść, M, Młłodzieodzieżż
Dziedzictwo, Historia, Kultura Miasto Dziedzictwo, Historia, Kultura Miasto 

MMłłodzieodzieżż, Moda, Identyfikacja, Moda, Identyfikacja
SzkoSzkołła, Nauczyciel a, Nauczyciel 

Marka, Wizerunek, Symbole  Marka, Wizerunek, Symbole  
WspWspóólnota, Harmonia, Lojalnolnota, Harmonia, Lojalnośćść

Wzorce, Internet, PrzyszWzorce, Internet, Przyszłłoośćść

WartoWarto śścici
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SzkoSzko łła dzia dziśś
to nie tylko miejsce edukacjito nie tylko miejsce edukacji

to takto takżże najwae najważżniejsze miejsce niejsze miejsce wzorotwwzorotwóórczercze
w caw całłym procesie ksztaym procesie kształłtowania osobowotowania osobowośści ci 

i aspiracji mi aspiracji młłodych ludzi. odych ludzi. 

tto miejsce kreacji ambicji i przekonao miejsce kreacji ambicji i przekona ńń o tym, o tym, 
jaka bjaka b ęędzie przyszdzie przysz łłoośćść mmłłodego czodego cz łłowieka owieka 
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SzkoSzkołła a 
to takto takżże miejsce tworzenie dialogu e miejsce tworzenie dialogu 

z rodzicami i dziadkamiz rodzicami i dziadkami

SzkoSzkołłaa
to takto takżże miejsce dialogu nauczycielie miejsce dialogu nauczycieli

SzkoSzkołłaa
to miejsce spotkato miejsce spotkańń z wartoz wartośściamiciami

istotnymi dla rodziny i istotnymi dla rodziny i śśrodowiskarodowiska
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ToTożżsamosamo śćść –– mity i ikonymity i ikony
MMłłode pokolenie atakowane jest przez mity i ikony ode pokolenie atakowane jest przez mity i ikony 

wspwspóółłczesnego czesnego śświata mediwiata medióów, filmu, muzyki i sportu w, filmu, muzyki i sportu 

Ulega mitom kultury masowej Ulega mitom kultury masowej 
i zapomina o najcenniejszych wartoi zapomina o najcenniejszych wartośściach ciach 

Nie wytwarza wartoNie wytwarza wartośści alokowanych w mieci alokowanych w mieśście, cie, 
nie traktuje swojego miasta jako swoistego nie traktuje swojego miasta jako swoistego 

geniusgenius lociloci
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Potrzeba zmianyPotrzeba zmiany
Budowanie szacunku uczniBudowanie szacunku ucznióów  w  

do tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego  do tradycji narodowej i dziedzictwa kulturowego  
do wielokulturowodo wielokulturowośści i rci i róóżżnorodnonorodnośścici

wymaga dziwymaga dziśś

nowoczesnego podejnowoczesnego podej śściacia

internetinternet, , socialsocial media, moda, trendy, media, moda, trendy, eventyeventy, gry RPG , gry RPG 
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Dwa kluczowe pojDwa kluczowe poj ęęciacia
Tożsamo ść narodowa

- poczucie identyfikacji z własnym narodem 
kształtowane przez czynniki narodowotwórcze

Tożsamo ść kulturowa
- poczucie identyfikacji z określonym układem 

kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań, 
zwyczajów i obyczajów 

.

Jak wzmacnia ć? Jak tworzy ć?
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ToTożżsamosamo śćść i ideai idea
JednJednąą z gz głłóównych form obrony przed grownych form obrony przed groźźba obba obłęłędu du 

powodowanego agresjpowodowanego agresjąą cywilizacji na czcywilizacji na człłowieka owieka 
jest posiadanie przez niego niepowtarzalnego jest posiadanie przez niego niepowtarzalnego 

i niezasti niezastąąpionego miejsca pionego miejsca 

miejscamiejsca powrotpowrot óóww

Winno ono zapewniaWinno ono zapewniaćć czczłłowiekowi owiekowi 
poczucie bezpieczepoczucie bezpieczeńństwa i identyfikacji stwa i identyfikacji 

oraz szczegoraz szczegóólne wartolne wartośści ci śświata wewnwiata wewnęętrznegotrznego
Karta BojarskaKarta Bojarska
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ToTożżsamosamo śćść –– prpr óóba definicji  ba definicji  
totożżsamosamośćść miejsca (ang. miejsca (ang. identityidentity))

ToTożżsamosamo śćść miasta miasta 
to zbito zbi óór elementr element óów, ktw, kt óóre identyfikujre identyfikuj ąą

miasto i miasto i łąłączcząą je emocjonalnie je emocjonalnie 
z mieszkaz mieszka ńńcamicami

Potrzeba: diagnozy Potrzeba: diagnozy -- kreacji kreacji -- obecnoobecnośści ci 
..
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ToTożżsamosamo śćść miastamiasta
symbole symbole –– zabytki zabytki –– ludzie ludzie 
historia historia –– tradycje tradycje –– kulturakultura

____________________________________________________________
hierarchia przestrzeni  hierarchia przestrzeni  

dom dom –– podwpodwóórze rze –– dzielnica dzielnica –– miasto miasto –– region region 
hierarchia wihierarchia wi ęęzi spozi spo łłecznych ecznych 

zwizwiąązki rodzinne zki rodzinne -- stosunki sstosunki sąąsiedzkiesiedzkie
poczucie przynalepoczucie przynależżnonośści do danej ulicy i dzielnicyci do danej ulicy i dzielnicy

przywiprzywi ąązanie do miastazanie do miasta

patriotyzmpatriotyzm
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ToTożżsamosamo śćść miastamiasta
rodow ód historyczny 

dziedzictwo kulturowe
lokalizacja miasta 

zasoby przyrodnicze
sytuacja rynkowa

idee 
potencjał intelektualny 
potencjał gospodarczy

sport, kultura 
bezpiecze ństwo
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Budowa toBudowa tożżsamosamośści miastaci miasta

jest konieczna, gdy chcemy wzmocnijest konieczna, gdy chcemy wzmocnićć
pozytywnpozytywnąą postawpostawęę mieszkamieszkańńccóów miasta w miasta 

lub oslub osóób przyjezdnych, b przyjezdnych, 
by stworzyby stworzyćć ppłłaszczyznaszczyznęę budowania budowania 

oczekiwanych zachowaoczekiwanych zachowańń
lublub

gdy chcemy ograniczygdy chcemy ograniczyćć ewentualnoewentualnośćść powstania powstania 

negatywnych skojarzenegatywnych skojarzeńń lub postaw  lub postaw  
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Model toModel tożżsamosamośści otwartejci otwartej

ToTożżsamosamośćść miasta bmiasta bęędzie efektywnie wzmacniana dzie efektywnie wzmacniana 
jedynie wjedynie wóówczas gdy przyjmiemy opcjwczas gdy przyjmiemy opcjęę totożżsamosamośści ci 

otwartej, czyli otwartej, czyli łąłączcząącej miasto z krajem, Europcej miasto z krajem, Europąą
i i śświatem wiatem 

UznaUznaćć przy tym naleprzy tym należży priorytet ksztay priorytet kształłtowania towania 
klimatklimatóów przyjaznych nowym zjawiskom spow przyjaznych nowym zjawiskom społłecznym ecznym 

i kulturowym i kulturowym 

AkceptujAkceptująąc c „„nowenowe”” dajemy szansdajemy szansęę na zaistnienie temu na zaistnienie temu 
co przeszco przeszłłe i wartoe i wartośściowe z historycznego ciowe z historycznego 

punktu widzeniapunktu widzenia
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Media i modaMedia i moda
Wzmacnianie toWzmacnianie tożżsamosamośści miasta to nie tylko proces ci miasta to nie tylko proces 

edukacyjny realizowany w szkoleedukacyjny realizowany w szkole

to takto tak żże oddziae oddzia łływania medialne na otoczenie ywania medialne na otoczenie 
to obecnoto obecno śćść miasta w miasta w internecieinternecie

____________________________________________________________________________
-- tworzenie mody na bycie mieszkatworzenie mody na bycie mieszkańńcem miasta cem miasta 

-- tworzenie mody na pokazywanie tego faktutworzenie mody na pokazywanie tego faktu
-- promocja promocja „„produktproduktóóww”” wyrwyróóżżniajniająących miastocych miasto
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OsobowoOsobowo śści i wzorceci i wzorce
ToTożżsamosamośćść miasta buduje takmiasta buduje takżże wiedza o wybitnych e wiedza o wybitnych 

postaciach identyfikowanych z miastempostaciach identyfikowanych z miastem

SzkoSzko łła moa możże z powodzeniem e z powodzeniem 
bybyćć miejscem tworzenia szacunku dla tych osmiejscem tworzenia szacunku dla tych os óóbb

MoMożże tee teżż bybyćć miejscem promocji ich osimiejscem promocji ich osiąągnignięćęć
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Sama historia nie podtrzyma Sama historia nie podtrzyma 
i nie zbuduje toi nie zbuduje to żżsamosamo śści ci 

NiezbNiezbęędne sdne sąą dziadziałłania pozytywnie ania pozytywnie 
stygmatyzujstygmatyzująące miasto ce miasto –– nie tyle w kategoriach pozycji nie tyle w kategoriach pozycji 

gospodarczej, ale tegospodarczej, ale teżż w kategoriach kulturalnych w kategoriach kulturalnych 
i sportowychi sportowych

MMłłodzieodzie żż pragnie identyfikacji z czympragnie identyfikacji z czym śś

co jest jednoznaczne, oryginalne i modneco jest jednoznaczne, oryginalne i modne
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Kreowanie toKreowanie to żżsamosamo śści miastaci miasta
i budowanie jego przyszi budowanie jego przyszłłoośści to operacja na emocjach, ci to operacja na emocjach, 

na umysna umysłłach mach młłodych ludzi. odych ludzi. 

Naznaczenie miasta Naznaczenie miasta 

wyrwyr óóżżnikami akceptowanyminikami akceptowanymi
przez mprzez młłodych mieszkaodych mieszkańńccóów w 

to tworzenie trwato tworzenie trwałłych wzajemnych relacji ych wzajemnych relacji 
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Na zakoNa zakońńczenieczenie
To czTo człłowiek, to spoowiek, to społłecznoecznośćść lokalna tworzy lokalna tworzy 

totożżsamosamo śćść miastamiasta
a nie tylko budynki czy fakty historyczne a nie tylko budynki czy fakty historyczne 

ToTożżsamosamo śćść miastamiasta
nalenależży traktoway traktowaćć jako wielki potencjajako wielki potencjałł
alokowany w myalokowany w myśśleniu mieszkaleniu mieszkańńccóów w 

..



Adam Walicki Adam Walicki 2121

PropozycjaPropozycja

SzkoSzkołła powinna bya powinna byćć miejscem miejscem 
nadawania znaczenadawania znaczeńń faktom i osobom,faktom i osobom,

podkrepodkreśślania wartolania wartośści patriotycznych i rodzinnych ci patriotycznych i rodzinnych 

MMłłodzieodzieżż wwłłaaśśnie przez szkonie przez szkołęłę
powinna odnajdywapowinna odnajdywaćć swoje korzenie swoje korzenie 

i budowai budowaćć znaczenia dla tego znaczenia dla tego 

co dzico dziśś, co teraz jest tworzone, co teraz jest tworzone
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Idea na pokolenia Idea na pokolenia 
Naszym celem jest planowe gospodarowanie Naszym celem jest planowe gospodarowanie 

wartowartośściami i informacjami tak, ciami i informacjami tak, 
aby podejmowane dziaaby podejmowane działłania wzmacniaania wzmacniałły relacje y relacje 

mimięędzy miastem a jego mieszkadzy miastem a jego mieszkańńcami cami 
a w szczega w szczegóólnolnośści by tworzyci by tworzyłły y 

silne relacje z msilne relacje z młłodym pokoleniem odym pokoleniem 
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ToTożżsamosamo śćść miastamiasta
to najwyto najwyżższa i niezbywalna wartosza i niezbywalna wartośćść

to podstawa budowy to podstawa budowy 
godnego domu godnego domu 

dla obecnych i przyszdla obecnych i przyszłłych pokoleych pokoleńń
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JakJakżże to wyte to wytłłumaczyumaczyćć architektowi, architektowi, żżeby eby 
zaprojektowazaprojektowałł szklarniszklarnięę z paru nadbitymi szybkami, z paru nadbitymi szybkami, 

drzewa od razu stuletnie, kanapdrzewa od razu stuletnie, kanapęę z z wysiedziawysiedziałłymiymi
poduszkami, dach z poduszkami, dach z łłatkatkąą, , zazaśśniedzionyniedziony basen, pbasen, płłot ot 
opeopełłzzłły, przerosy, przerosłły zapachami ty zapachami tłłoczocząących sicych sięę zielsk, zielsk, 

klamki wyklamki wyśślizgane od dotyku rlizgane od dotyku rąąk pokolek pokoleńń, klucze do , klucze do 
szaf o zgliwiaszaf o zgliwiałłych brych bróódkach, deskdkach, deskęę jedna jedna 

w podw podłłodze, ktodze, któóra przy nastra przy nastąąpieniu skrzypi pieniu skrzypi 

Melchior WaMelchior Wańńkowicz kowicz „„Ziele na kraterze"Ziele na kraterze"
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę
Adam Walicki


