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Panel dyskusyjny „Pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Kultura pamięci w społeczeństwie” z udziałem prezesa
IPN dr. Karola Nawrockiego – 9 września 2021

Zamiana stereotypów na fakty i kształtowanie opinii w oparciu o rzeczową
dyskusję to cele, jakie stawiają przed sobą uczestnicy XXX Forum
Ekonomicznego.

Pamięć wydarzeń historycznych, procesów oraz postaci nabiera coraz bardziej istotnego
znaczenia w dyskursie publicznym. Społeczeństwa w różny sposób zmagają się ze
zmianami ustrojowymi i postrzegają znaczenie przeszłości w procesie kształtowania
własnej przyszłości. O tym, jakie znaczenie dla kształtowania demokratycznego
społeczeństwa ma kultura pamięci i jakie wnioski można z niej wyciągnąć, dyskutowali
uczestnicy XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W panelu dyskusyjnym „Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Kultura pamięci w
społeczeństwie” wziął udział prezes IPN dr Karol Nawrocki, który mówił:

Nie ma patriotyzmu ekonomicznego bez miłości do
własnego narodu jako takiego. By czuć odpowiedzialność za
narodową ekonomię, trzeba pokochać Polskę. Nie da się
jednak jej pokochać bez poznania jej przeszłości.

Budowanie zdrowego patriotyzmu polega między innymi na znajomości dziejów własnego
kraju. Warto zauważyć też, że historia stała się w ostatnich latach niezwykle nośnym
tematem, coraz częściej powracającym nie tylko w dyskursie społecznym, ale także w
niektórych branżach biznesu, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się sektorze gier
wideo.

Dla dzisiejszej młodzieży świat rzeczywisty jest tylko
uzupełnieniem wirtualnego. Rynek gier w Polsce skupia
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kilkanaście milionów osób. Dlatego powołamy w IPN Biuro
Nowych Technologii

– powiedział dr Nawrocki.

Instytut Pamięci Narodowej zaczął już wykorzystywać dziedzinę gier wideo jako narzędzie
edukacyjne. W wersji cyfrowej udostępniliśmy 7 gier, funkcjonujących dotychczas w formie
planszowej.

W dyskusji udział wzięli:

Marek Mutor, Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
(Polska)

Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcim (Polska)

Eystein Markusson, Dyrektor Muzeum Wojny w Narwiku (Norwegia)

Miloš Řezník, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego (Słowacja)

Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (Polska)

Áron Máthé, Wiceprzewodniczący NEB Komisji Pamięci Narodowej (Węgry)

Moderatorem dyskusji był prof. Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.


