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III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Integralność osoby ludzkiej jest to wartość, która ma na celu poznanie prawdy o sobie 

samym a także rozwój duchowo – moralny. W toku poznawania tej wartości możemy dojść do 

wniosku, że każdy z nas jest niepowtarzalny a integracja międzyosobowa zajmuje bardzo ważną 

część naszego życia.  

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 148-149. 

Wstęp 

Pamięć i tożsamość to ostatnia książka Papieża Jana Pawła II, która została wydana 23 

lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. Jest to zbiór refleksji, osobistych przemyśleń i 

wspomnień Jana Pawła II na temat demokracji, wolność czy też praw człowieka. Końcowa część 

tej pozycji zawiera wspomnienia związane z zamachem na życie papieża 13 maja 1981 roku. 

Książka jest owocem rozmów Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim 

na temat XX wieku. 

Cytat 

„W roku 1994 odbyło się w Castel Gandolfo sympozjum na temat tożsamości europejskich 

społeczeństw (Identity in Change). Pytanie, wokół którego toczyła się debata, dotyczyło zmian, 

jakie wydarzenia XX wieku wprowadziły w świadomości tożsamości europejskiej i tożsamości 

narodowej w kontekście nowoczesnej cywilizacji. Na początku sympozjum Paul Ricoeur mówił o 

znaczeniu pamięci i zapominania, jako dwóch przeciwstawnych sil działających w historii 

człowieka i społeczeństw. Pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na 

płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się 

poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości.” 

Podsumowanie 

W przytoczonym cytacie możemy odnaleźć słowa o tożsamości narodów, ale też 

pojedynczych ludzkich jednostek. To właśnie poznanie prawdy o sobie pozwala na określenie 

tożsamości człowieka i narodu. To szczególnie ważne zagadnienie w dobie czasów w których 

obecnie żyjemy. 
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