Page 2
Dziedzictwo_kulturowo-historyczne_regionu-III-STRONY_1-2-3:PEDAGOGIKA
(

11/2/14

Pedagogika

Dziedzictwo

kulturowo-historyczne
regionu
Pedagogika międzykulturowa
i regionalna – aspekty dydaktyczne
Redakcja naukowa Marzena Chrost

Akademia Ignatianum
Wydawnictwo WAM
Kraków 2013
2014
Kraków

02:14

Page 3

Dziedzictwo_kulturowo-historyczne_regionu-III-STRONY_1-2-3:PEDAGOGIKA

11/2/14

Pedagogika | Logopedia | Glottodydaktyka
Seria pod redakcją Iwony Nowakowskiej-Kempnej

02:14

Page 2

© Akademia Ignatianum, 2013
ul. Kopernika 26 • 31-501 Kraków • tel. 12 39 99 620 • faks 12 39 99 501
wydawnictwo@ignatianum.edu.pl • http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl
Publikacja dofinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową
Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum
Recenzenci tomu
prof. zw. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder
prof. dr hab. Adam Solak
Rada Naukowa
ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak (pedagogika, Słowacja)
prof. dr hab. Božidar Angelov (pedagogika, Bułgaria)
doc. Paed.Dr. Stanislav Benčič PhD. (glottodydaktyka, Słowacja)
prof. dr hab. Ján Daňek (pedagogika, Słowacja)
prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder (pedagogika, Polska)
prof. dr hab. Bożena Grochmal-Bach (medycyna, pedagogika specjalna, Polska)
prof. dr hab. Nelly Ivanova (pedagogika, Bułgaria)
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek (pedagogika, Polska)
prof. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska (pedagogika, Polska)
prof. dr hab. Aniela Korzon (pedagogika specjalna, logopedia, Polska)
doc. Paed.Dr. L’udmila Liptáková, CSc. (pedagogika, Słowacja)
prof. dr hab. Hana Lukašová (pedagogika, Czechy)
doc. Paed.Dr. Josef Malach PhD. (pedagogika, Czechy)
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (pedagogika, Polska)
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (pedagogika, Polska)
doc. Paed.Dr. Jelena Petručijová CSc. (pedagogika, Czechy)
prof. dr hab. Irena Popiołek-Rodzińska (pedagogika, Polska)
prof. dr hab. Alicja Rakowska (pedagogika, Polska)
doc. dr hab. Ludmila Mihajlovna Segeda (glottodydaktyka, Białoruś)
s. prof. dr hab. Czesława Margarita Sondej OSU (pedagogika, Polska)
prof. dr hab. Zuzana Stanislavová (pedagogika, Słowacja)
prof. dr hab. Viktor Petrovič Tarantej (pedagogika, logopedia, Białoruś)
doc. dr hab. Ivajlo Tepavičarov (pedagogika, Bułgaria)
Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Redakcja
Michał Zmuda
Projekt okładki i stron tytułowych
Lesław Sławiński – PHOTO DESIGN
ISBN 978-83-7614-130-5 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7767-873-2 (WAM)
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

Spis treści



7

Wprowadzenie

11

Ewa Adamczyk
Miejsce i rola kultury regionalnej
w edukacji polonistycznej w kształceniu
zintegrowanym

25

Kamila Szyszka
Elementy kulturowe i regionalne w nauczaniu
języka angielskiego w szkole podstawowej

33

Anna Józefowicz
Miejsce sztuki i literatury ludowej
w wybranych podręcznikach do klasy
pierwszej i drugiej szkoły podstawowej

53

Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska
Tradycje rodzinne, regionalne i narodowe
w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym

67

Izabela Kaczmarzyk
Dziedzictwo regionalne w świetle
podręczników wiedzy o kulturze
(ze szczególnym uwzględnieniem
Górnego Śląska)

93

Danuta Kocurek
Rola muzeum w kształtowaniu tożsamości
młodego pokolenia.
Na przykładzie Muzeum Prasy Śląskiej
w Pszczynie

6

Spis treści

111

Vlasta Juchniewiczová
Vyučovanie slovenčiny ako dôležitý prvok
formovania národného povedomia detí
a mládeže na Spiši a Orave v Poľsku

119

Renata Kucharzyk
Normy kulturowe odbite w leksyce gwarowej
(na przykładzie podhalańskiego słownictwa
związanego z mówieniem)

129

Małgorzata Pachowicz
O bogactwie kulturowo-językowym
Małopolski w kształceniu polonistów
(w PWSZ w Tarnowie)

141

Joanna Kozioł
„Czy my Polacy się rozumiemy?”.
Obecność informacji o zróżnicowaniu
regionalnym polszczyzny w podręcznikach
do nauczania języka polskiego cudzoziemców

149

Joanna Szady
Ośrodki kultury intelektualnej a księgozbiory
kościelne epoki przedrozbiorowej

159

Alicja Puszka
Galicja w podręcznikach autorstwa
nauczycieli historii i geografii galicyjskich
szkół średnich w II połowie XIX
i początkach XX wieku

183

Ilona Moravcová
Czeska Macierz Szkolna w Polsce,
na Wołyniu (1921-1939)

203

Anna Pachowicz
Małopolanie – bohaterowie nieznani.
O wzorcach osobowych w edukacji historycznej

213

Piotr Czech
Śląski charyzmat pracy – wspólna wartość
pracowników i klientów ośrodków
pomocy społecznej

231

Bibliografia

Wprowadzenie
Poznawanie i doświadczanie innych kultur stało się powszechnym, kognitywnym wymiarem życia dziecka, ucznia
i osoby dorosłej. W procesie rozumienia innych kultur, innych
ludzi uczestniczą rodzice, szkoła, środowisko lokalne (domy
kultury, ogniska, harcerstwo itp.). Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla INNEGO, uznania możliwości współistnienia i współdziałania z nim przypada rodzinie i szkole oraz instytucjom edukacyjnym. Obcowanie z odmienną kulturą, obcymi
społeczeństwami, niegdyś rzadkie i odległe, to obecnie normalny sposób życia wielu rodzin, które podczas wakacji wyjeżdżają
za granicę. Dziecko od wczesnych lat poznaje więc nowych ludzi, obce kraje i kultury. Szczególną pozycję zajmuje tutaj wizyta
w państwach sąsiednich – u Czechów, Słowaków czy Niemców.
Wizyty sąsiedzkie wpisują się w codzienne życie dziecka, które wyjeżdża z rodzicami na zakupy weekendowe do sąsiedniego państwa, uczestniczy w lokalnych polsko-czeskich, polsko-słowackich, polsko-niemieckich uroczystościach państwowych
i kościelnych, wysłuchuje koncertów kolęd, pieśni regionalnych
itp. sąsiadów zza Olzy lub zza Odry. Bierze udział w festiwalu
Na granicy, Gorolskim śwyińcie w Jabłonkowie i wielu festiwalach,
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festynach, jarmarkach, wycieczkach i pielgrzymkach, odpustach
w państwie sąsiedzkim. Powszechne są również zimowe wyjazdy Polaków do Tatralandii na Słowacji, wycieczki rowerowe po
Beskidach należących do Republiki Czeskiej, inne typy wycieczek i wypoczynku zimowego lub letniego w Tatrach, Karpatach,
Beskidach, Sudetach poza granicami państwa polskiego. Modne
stały się też spacery statkiem po Odrze.
Obok i oprócz wymiaru rodzinnego wycieczek, szczególnego
znaczenia nabiera omawianie tej problematyki w szkole, gdyż
zwykle towarzyszy jej refleksja nad poznawaniem i adaptacją innej kultury. Zadaniem więc współczesnej etnopedagogiki
jest ukazanie i uczestnictwo w procesie kształtowania się tożsamości człowieka w zróżnicowanych społecznościach kulturowych, w społeczności lokalnej, kultywującej rodzimą gwarę
danej ziemi, kontaktującego się globalnie za pomocą środków
masowego przekazu i człowieka pogranicza. Przypomnijmy, iż
dla Śląska jest to aż dwanaście zróżnicowanych gwar oraz cztery gwary małopolskie, których nosiciele mieszkają na terenie
województwa śląskiego. Są one zwykle pierwszym, ważnym
wyznacznikiem tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu. Kolejny wymiar kontaktów kulturowych i językowych stanowi polszczyzna ogólna – język mass
mediów, język Internetu, język domowy znaczącej liczby uczniów. Istotnym elementem pozostają również międzynarodowe
kontakty lokalne z sąsiadami – głównie Czechami i Niemcami,
które nadają mieszkańcom Śląska, po obu stronach granicy,
charakter ludzi pogranicza1. Kształtuje to specyficzną tożsamość2
człowieka pogranicza, który od dzieciństwa styka się z krajobrazem, kulturą i ludźmi mieszkającymi w innym państwie. Celowo
nie piszemy tutaj: za granicą, gdyż ta zniknęła po ratyfikowaniu
międzynarodowej umowy, otwierając wielką przestrzeń wspólnoty Unii Europejskiej.
1
Zob. Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, red. I. Nowakowska-Kempna, t. 3, Rodzina: język – tradycja – tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1997, s. 135-153, red. tejże, Górny Śląsk jako mała ojczyzna. Podstawowe wykładniki językowe, w: Śląsk jako region pogranicza językowo-kulturowego w edukacji, red. I. Nowakowska-Kempna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1997.
2

Zob. tamże.
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Te szczególne procesy integracji kulturowej nie mogą nie interesować szkoły. Stają się one – jako część etnopedagogiki – szczególnym przedmiotem refleksji dydaktycznej i wychowawczej,
ponieważ kształtują rozwój i procesy świadomości oraz tożsamości ucznia, wcześniej – przedszkolaka. J. Nikitorowicz3 zakłada
kreowanie kilku nurtów rozwoju człowieka i jego kultury, od
przedszkola i szkoły poczynając: nurt tradycji i kultury regionalnej, związany z nabywaniem tożsamości rodzinno-lokalno-parafialnej, nurt kultury narodowej materialnej i duchowej, bazujący
na wybitnych osobistościach historii i dziejach narodowych, jednoczących wydarzeniach i wspólnych losach, nurt kultury państwowej, oparty na historii i wkładzie Polski w historię państwa
i prawa oraz nurt międzykulturowy, nurt dialogu kulturowego
i cywilizacyjnego, kreujący właśnie tożsamość pogranicza – wielopłaszczyznową i wielopoziomową. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż wszystkie te nurty podejmowane są przez współczesną
szkołę w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech, a wymiary poszczególnych aspektów tych zagadnień podjęte zostały w niniejszym tomie. Mamy nadzieję, że pomogą one nauczycielom przy
tworzeniu rocznych programów edukacyjnych, a młodym badaczom wskażą nowe obszary zainteresowań i możliwości studiów.
Marzena Chrost

3
Zob. J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 53-81; tegoż, Próba określenia przedmiotu edukacji międzykulturowej, w: Region. Tożsamość. Edukacja, red.
J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobiecki, Wydawnictwo Trans Humana,
Białystok 2005, s. 15-34.

Ewa Adamczyk
Akademia Ignatianum
Kraków

Miejsce
i rola
kultury
regionalnej
w edukacji
polonistycznej
w kształceniu
zintegrowanym

The role and the place of regional culture in Polish language education in integrated teaching.
Regional culture is one of essential aspects of Polish
language education in each stage of education. It gains
importance during the first stage when the child enters
the world of science and starts to explore values of his
native language and use it. Therefore it is important to
introduce the culture of own region to the child from the
early years because the younger the child is the more
intensively absorbs the knowledge. The child from the
early years becomes the citizen of the world starting
from what is the smallest his family. It is therefore essential that the child should start his education about the
region by acquiring the tradition and habits in his own
family. The next stage is his school where the teacher
should become the propagator of the regional culture.
The student learns at home the specific language which
his parents use with many dialect expressions. The realization of regional culture in Polish language education must show the child how important is to keep and
develop the beauty of his own language and his dialect
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which shows tradition, history and cultural otherness
of different parts of Poland. Talking about own culture,
roots and tradition opens the children for Europe. The
regional culture in Polish language education has got the
prominent place because it is easier to teach basing on
what is concrete and the most essential for the child.

Pojęcie kultury regionalnej
Kultura regionalna jest jednym z istotnych aspektów edukacji
polonistycznej każdego etapu edukacyjnego. Znaczenia nabiera w trakcie pierwszego etapu, kiedy dziecko wchodzi dopiero
w świat nauki, zaczyna odkrywać walory języka ojczystego oraz
uczy się nim posługiwać. Kultura regionalna odnosi nas do obszaru zamieszkiwanego przez konkretną społeczność, posiadającą własny dorobek kulturowy, gwarę oraz krajobraz geokulturowy, który ukształtował mieszkających tam ludzi i połączył ich
w swoisty sposób. Kultura regionalna to zespół wytworów materialnych i niematerialnych powstałych na określonym obszarze,
pośród wyodrębnionej historycznie grupy ludzi. Poszczególne
kultury regionalne składają się na całość kultury narodowej (region jest tutaj rozumiany jako wydzielona terytorialnie część państwa). Można powiedzieć także, że kultura regionalna plasuje się
pomiędzy kulturą narodu jako całości, a kulturą lokalną danego
miejsca. Na kulturę regionalną składają się wierzenia, zwyczaje,
tradycje właściwe dla danego obszaru, jej istotnym elementem
jest także gwara, która może nawet znacznie odbiegać od urzędowego języka w danym państwie.

Miejsce i rola kultury regionalnej
Kultura regionalna jest bardzo istotna w kształceniu młodego pokolenia, gdyż staje się przedmiotem etnopedagogiki. Z. Jasiński i M. Bryzek twierdzą, że szczególna „rola przypada tu
edukacji regionalnej, ponieważ tożsamość regionalna wiąże się
z respektowaniem języka, tradycji, kultury, powiązanej z emo-
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cjonalnym stosunkiem do miejsca urodzenia, kultury grupy (…)
wymaga komponentu działaniowego na rzecz miejsca zamieszkania, regionu, niezależnie od miejsca swego urodzenia”1. Ważne
jest zatem, aby jak najwcześniej zaznajamiać dziecko ze światem
kultury własnego regionu, ponieważ im młodsze dziecko, tym
intensywniej chłonie przekazywaną wiedzę. Region, mała Ojczyzna daje poczucie wspomnianej wcześniej tożsamości, przynależności do konkretnego kręgu kulturowego, którego walory będzie
zgłębiać uczeń w trakcie wszystkich etapów edukacji. Dziecko
„zdając sobie sprawę ze swej tożsamości kulturowej”2, z biegiem
lat wnosi swój wkład w dorobek kulturowy całego kraju i narodu.

Kultura regionalna w edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym
Czołowym celem zreformowanego szkolnictwa jest wychowanie człowieka, który będzie twórczy, otwarty na świat i otaczających go ludzi. Musi umieć świadomie i pewnie poruszać się
w świecie i dokonywać właściwych wyborów. Cel ten można
osiągnąć tylko wtedy, gdy ukształtuje się w uczniach poczucie
własnej tożsamości i zachęci do zaangażowania w działalność
na rzecz własnego środowiska, następnie regionu, kolejno ojczyzny i innych krajów. Karta Regionalizmu Polskiego z 1994
roku, w której czytamy, że „szczególna rola w podtrzymywaniu
i kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej przypada systemowi edukacji”3, wyraża całą istotę regionalizmu i jego znaczenie dla życia publicznego, w tym małej i wielkiej ojczyzny.
Dziecko od najmłodszych lat staje się obywatelem świata, zaczynając od tego najmniejszego, jakie stanowi środowisko rodzinne. Istotne zatem jest, aby to właśnie w rodzinie rozpoczynało
swoją edukację regionalną, przez przyswajanie tradycji i zwycza1
Z. Jasiński, M. Bryzek, Rola edukacji regionalnej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych jednoczącej się Europie,
red. Z. Jasiński i T. Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
2007, s. 59.

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 23.
2

3

Karta Regionalizmu Polskiego, Wrocław 1994, s. 8.
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jów. Kolejny etap stanowi szkoła, w której krzewicielem kultury
regionalnej powinien stać się nauczyciel. Programy nauczania,
w szczególności edukacji polonistycznej, zawierają stosowne zapisy, zarówno dotyczące treści, jak i ścieżki międzyprzedmiotowej. Programy edukacji regionalnej dają swobodę ich realizacji.
W celach edukacyjnych jasno określone są między innymi sposoby realizacji zagadnień poznawczych najbliższej okolicy i swojego regionu oraz rozwijanie rodzinnych wartości i postaw patriotycznych. Nauczyciele doskonale wiedzą, jak ogromną rolę
odgrywa edukacja regionalna, dlatego wielu z nich samodzielnie
opracowuje własne programy autorskie, które dają możliwość
dostosowania ich do potrzeb wieku i środowiska kulturowego
ucznia. Taki właśnie autorski program powstał w Szkole Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej, opracowała go nauczycielka nauczania zintegrowanego, mgr Dorota Rolińska-Czerniak przy konsultacji mgr Ewy Adamczyk – polonisty. Pani Rolińska-Czerniak,
tworząc Program Edukacji Regionalnej edukacji wczesnoszkolnej klas
I-III, miała na uwadze to, iż od kl. IV realizowana jest ścieżka międzyprzedmiotowa – edukacja regionalna, przede wszystkim na
języku polskim oraz plastyce i muzyce. W charakterystyce programu czytamy: „Program stwarza możliwość poznania przez
uczniów własnego dziedzictwa kultury, tradycji i ważniejszych
elementów kultury miejscowości, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym i kształtowania postawy otwartości wobec świata”4.
Łącząc różnorodne metody nauczania, program realizowany
jest w znaczącej części w trakcie kształcenia edukacji polonistycznej, ponieważ zawiera następujące treści i formy:
• dzieje mojej miejscowości w historii i legendzie (legendy i podania o miejscowości i regionie, słuchanie, odtwórcze opowiadanie, korzystanie z przewodników i publikacji dotyczących
historii miasta);
• moja rodzina – historia, tradycje własnej rodziny (album rodzinny, wykonanie drzewa genealogicznego, samodzielne
opisywanie);
• o czym dowiedziałem się, wędrując przez miasto (wycieczka,
opowiadanie historii wybranego zabytku);
4
D. Rolińska-Czerniak, Program Edukacji Regionalnej edukacji wczesnoszkolnej klas I-III, Bielsko-Biała 2005, s. 2.
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• nasze europejskie tradycje kulturowe. Specyfika regionu (słuchanie i porównywanie piosenek ludowych różnych krajów);
• stroje ludowe, folklor (spotkanie z członkami zespołu ludowego, oglądanie i opisywanie stroju);
• zachowane tradycje związane z porami roku (Sobótka: opracowanie baśni Kwiat paproci, opowiadanie twórcze Znalazłem
kwiat paproci)5.
Program jest – jak wspomniano wcześniej – kontynuowany na
dalszym etapie kształcenia. Wiele form ustnych i pisemnych stosowanych w trakcie realizacji programu, kształci oprócz wiedzy
o kulturze regionu także to, co najważniejsze w edukacji polonistycznej: czytanie, słuchanie, opowiadanie, opis itd.
Po sześciu latach jego realizacji przynosi on wymierne efekty,
ponieważ uczniowie nie mają problemu z kształtowaniem własnej tożsamości, przynależności kulturowej i poszukiwania wiadomości o swoich korzeniach. Zwrócenie szczególnej uwagi na
przeszłość historyczną i legendarną małej ojczyzny oraz przybliżenie wiedzy o tradycjach, obrzędach miejscowych i rodzinnych,
a także uświadomienie roli regionu w Polsce i Europie, pozwala
na kształcenie od najmłodszych lat przynależności do własnego
kraju. Szczególnie ważna jest tu aktywność uczniów, która jest
jednym z istotnych aspektów edukacji polonistycznej.
Jak wspomniałam, z kulturą regionalną dziecko powinno
spotkać się jak najwcześniej, dlatego to właśnie kształcenie zintegrowane musi wprowadzić dziecko w świat kulturowego
dziedzictwa. Na nauczycielach pierwszego etapu edukacyjnego
spoczywa więc obowiązek wdrożenia podstaw miłości do stron
rodzinnych – małej ojczyzny i zachęcenie do pogłębiania go na
dalszych etapach kształcenia. Warunkiem realizacji tego zagadnienia jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Jest ono
jednak niewystarczające, gdyż realizowane w procesie studiów
tylko przy okazji metodyki danego przedmiotu. Tu warto jednak
zaznaczyć, iż „najwięcej w tym zakresie robi się na etapie przygotowania nauczycieli klas początkowych”6.
Kształcenie zintegrowane wprowadza dziecko w nowy świat,
świat nauki. Dzieje się to przede wszystkim przez uczenie języka
5

Tamże, s. 5.

Z. Jasiński, M. Bryzek, Rola edukacji regionalnej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, art. cyt., s. 63.
6
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polskiego, realizowanego w trakcie edukacji polonistycznej. Język jest wyróżnikiem, dzięki któremu zachowuje się tożsamość
narodową. „Kultura i edukacja służą także zachowaniu tradycji,
utrzymaniu dziedzictwa. Swoistość, oryginalność, specyfika narodowa, regionalna to istotne składniki tak określonej kultury
i edukacji. Podstawową ich wartością jest język, dlatego wzrasta zainteresowanie kultury i edukacji językiem jako środkiem
usprawniania komunikacji, a zarazem źródłem doskonalenia
procesów poznawczych w pracy dydaktyczno-wychowawczej”7.
Innymi słowy uczenie prawidłowego posługiwania się językiem
ojczystym jest jednym z wielu elementów kultury regionalnej,
postrzeganej w tym aspekcie jako tej o najszerszym znaczeniu
i zasięgu. Dziecko bardzo często wynosi z domu swoisty język,
którym posługują się rodzice, z wieloma zwrotami gwarowymi,
a w przypadku wielu regionów Polski, np. Kaszuby, Śląsk, Małopolska, mówi typową gwarą. Właśnie realizacja kultury regionalnej w edukacji polonistycznej ma pokazać dziecku, jak ważne jest,
aby zachować i kultywować zarówno piękno poprawnego języka
ogólnonarodowego, jak i gwarowego, który wskazuje na tradycję,
historię oraz odmienność kulturową poszczególnych regionów
Polski. Doskonale można to realizować przez kontakt z żywym
słowem, dobierając odpowiednią literaturę. Zamiast opowiadać
Legendę o śpiących rycerzach zwyczajnie, pięknym literackim językiem, wystarczy przekazać ją w oryginalnym brzmieniu gwarą
żywiecką lub śląską i pobawić się z uczniami przekładem poszczególnych słów i zwrotów na język ogólnonarodowy. Wprowadzenie takiego urozmaicenia, który stosujemy zarówno w czasie realizacji edukacji polonistycznej, jak i w późniejszym etapie
kształcenia na lekcjach języka polskiego, wprowadza dziecko
w świat kultury regionalnej i historycznej. Pozwala na ukształtowanie poczucia własnej wartości, wskazując, że właśnie ta odmienność gwarowa tworzy wspólnotę narodową. Obok pieśni
narodowych, które poznaje uczeń w kształceniu zintegrowanym,
warto pokazać pieśni regionu, chociażby przy okazji uroczystości
klasowych czy szkolnych, np. Szumi jawor, szumi jako „hymn” regionu Podbeskidzia, Gaiczek zielony, pięknie przystrojony, Przyszli
my tu z winszowaniem…
7
K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniowska, Dziecko w świecie wielkiej i małej
Ojczyzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 75.
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Kolejnym elementem kultury regionalnej jest krajobraz. Doskonale nadaje się on do wykorzystania w kształceniu zintegrowanym, bowiem poznawanie jego charakterystycznych cech, to nic
innego, jak opis ustny własnych obserwacji, tak istotnych właśnie w edukacji polonistycznej. Przyjemność wycieczki, ułatwia
uczenie się na konkrecie charakterystyki regionu, wyróżnienia go
na mapie kraju i wskazanie, że jest tak samo ważny, jak każdy
inny. S. Bednarek, omawiając program edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego w zreformowanej szkole, podkreśla rolę
krajobrazu historycznego, na który składają się „nie tylko dobra
kultury, ale i przyroda również kształtowana (…) od wielu pokoleń przez człowieka oraz historyczne parki, ogrody, cmentarze
i zabytkowe założenia krajobrazowe”8. Wykorzystanie każdego
z tych elementów krajobrazu przyrodniczo-historycznego w edukacji polonistycznej ma szczególne znaczenie i miejsce. Staje się
doskonałą bazą wyjściową do realizacji wszystkiego tego, co składa się na kulturę języka polskiego, np. Bystra z muzeum Fałata,
Górki Wielkie z muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej, Ośrodek Regionalny w Stryszawie czy Izba Regionalna w Bielsku-Białej, która
organizuje lekcje etnograficzne dostosowane do wieku uczniów.
W skład kultury regionalnej wchodzi także wychowanie patriotyczne i obywatelskie. To istotna składowa regionalizmu, ponieważ odnosi się do całości kultury i spuścizny narodowej. Poznanie historii regionu oraz postaci, które w tym procesie mają
znaczący udział, jest jednym z czynników wykorzystywanych
w procesie kształcenia polonistycznego. Uczeń, klas 1-3, poznając postaci historyczne czy artystyczne, uczy się, że to właśnie
człowiek tworzy historię mikro i makroregionu. Warto więc
wskazywać w trakcie opracowywania listy Wielkich Polaków,
również tych, którzy są znanymi postaciami dla konkretnego
regionu kulturowego. Wykorzystywanie ich sylwetek i dorobku w toku realizacji zagadnień polonistycznych, ułatwia pracę,
gdyż dziecko łatwiej przyswaja to, co jest mu najbliższe, a dla
dziecka w wieku między 6 a 10 rokiem życia jest to jego otoczenie. Spotkanie ze sztuką regionu, daje możliwość wykorzystania
na zajęciach polonistycznych jako inspiracji do opisu lub przekładu intersemiotycznego.
8
Edukacja Regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red.
S. Bednarek, Wydawnictwo DTSK Silesia, Wrocław 2000, s. 11.
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Region kulturowy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego z Bielskiem-Białą daje ogromne możliwości, ponieważ znajduje się ono
na styku kultur. Terytorialnie należy, bowiem do Śląska, o którym należy mówić w zakresie historycznym, natomiast kulturowo przynależy do Podbeskidzia, którego krajobraz, kultura
i zwyczaje mają niezwykłą przeszłość. Nie da się realizować kultury regionalnej, traktując region Śląska i Podbeskidzia odrębnie,
ale całościowo w aspekcie historycznym, dlatego uświadamia się
od najmłodszych lat tę wielokulturowość regionu. Polega ona
na połączeniu wpływów śląskich, żywieckich oraz religijnych:
katolicyzmu i protestantyzmu. Region ten łączy w sobie folklor
Śląska, Żywiecczyzny, także religię katolicką, protestancką, judaistyczną. Właśnie to pozwala na pokazanie, że inność łączy,
a nie dzieli ludzi. Świadczą o tym zabytki kultury, zapiski kronikarskie, obrzędy i zwyczaje, które stanowią punkt wyjścia do
realizacji tematów w edukacji polonistycznej kształcenia zintegrowanego. Kształcenie zintegrowane, a w szczególności edukacja polonistyczna odwołuje się do wartości podstawowych i ponadczasowych, tj.: tolerancja, przyjaźń, prawda, rodzina. Dzięki
kulturze regionalnej wprowadzanej na zajęciach polonistycznych
dziecko poznaje te wartości i uczy się je kategoryzować. A. Bojanowicz-Pollak stwierdza: „miejscem, gdzie można było usłyszeć
różnojęzyczną ludność Bielska, były doroczne jarmarki”9. Świadczy to właśnie o różnorodności regionu, skupienie uwagi w edukacji polonistycznej właśnie na tym aspekcie nie tylko wykształci
wrażliwość językową, ale uczyć będzie tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur.
Jednym z najważniejszych elementów kształcenia jest język,
dlatego od najmłodszych lat dziecko musi nauczyć się prawidłowego komunikowania i posługiwania językiem ogólnonarodowym. Należy więc uświadamiać dzieciom, że język to ten składnik
naszej tożsamości narodowej, który wyróżnia nas wśród innych
narodów. K. Denek twierdzi, że „język ojczysty jest istotnym wyznacznikiem tożsamości narodowej, dlatego trzeba wzmacniać
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poczucie, że język jest naA. Bojanowicz-Pollak, Bielsko-Biała przykładem bogactwa kulturowego.
Ludność i rozwój kultury materialnej i duchowej do II wojny światowej, w: Barwy
beskidzkiej ziemi, red. A. Pola-Dymek, Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”, Bielsko-Biała 2007, s. 81.
9
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szym najstarszym dziedzictwem kulturowym”10. W klasach najmłodszych nie miałoby sensu tłumaczenie całej historii języka,
jako źródła narodotwórczego, skupić należy jednak uwagę na
jego poprawności, zarówno w mowie, jak i w piśmie, aby ułatwić dalsze kształcenie językowe w klasach starszych. W kształceniu zintegrowanym realizowane jest to przez: poznanie głosek
i liter; łączenie liter w wyrazy; poprawny zapis liter, wyrazów,
zdań; tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych; zapoznawanie z tekstami kultury, w tym regionalnej; twórcze i odtwórcze
opowiadanie.
Po lekcji w dziale regionalnym Książnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej, gdzie uczniowie klas III zaznajomili się ze słownictwem regionu, używając zwrotów gwarowych: groń, kwaśnica,
watra (górskie ognisko), koliba (szałas w górach), wajecznica,
podciep – podrzutek lub nieślubne dziecko, bebok – złośliwy
skrzat, który zabiera rzeczy należące do bałaganiarza i chowa je
tak, aby nie można było ich znaleźć, utopce – postaci, które straszą przy zbiornikach wodnych, można zabawić się w układanie
historyjki, która będzie tłumaczyła znaczenie tego słowa w języku ogólnonarodowym, budować zdania z użyciem zwrotów
gwarowych czy też konstruować krzyżówkę, w której stanowić
będą one hasło. Spotkanie z beskidzkim gawędziarzem i muzykiem Jacentym Ignatowiczem, które odbyło się w szkole wniosło
do edukacji polonistycznej ciekawy akcent, pokazało, jak można
łączyć to, co stanowi o tożsamości regionalnej i narodowej, czyli gwarę i język narodowy. W trakcie przygotowań do wigilijki
klasowej, rozmawiając z uczniami, wprowadzamy ich w świat
zwyczajów i obrzędów świątecznych. Wykorzystując wielokulturowość regionu, wzbogacamy wiedzę uczniów na temat ich
korzeni, ponieważ dowiedzą się, że kutia wigilijna, śledź i zupa
rybna jest daniem wschodnich regionów kraju, natomiast typowym daniem Żywiecczyzny jest fasola Jaś z kompotem z suszu
owocowego, kluski z makiem i postny bigos z kapusty kwaszonej
z grzybami. Do zwyczajów beskidzkich godów będzie należało
kolędowanie z turoniem (lekcja w dziale regionalnym Książnicy Beskidzkiej), lepienie światów – ozdób choinkowych z opłatków, wycinanki z kolorowej bibułki (Stryszawa) czy chodzenie
10
K. Denek, B. Dymara, W. Korzeniowska, Dziecko w świecie wielkiej i małej
Ojczyzny, dz. cyt., s. 61.
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z gaikiem (Wielkanoc), a w Niedzielę Palmową wbijanie przez
kawalerów wielkich, kolorowych palm przed domem wybranej
dziewczyny (Laliki, Kamesznica, Milówka). Często do szkoły
przyjeżdżają twórcy ludowi, a w szczególności Panie prowadzące
zajęcia z bibułkarstwa, które uczą wykonywania pięknych bibułkowych bukietów, opowiadają przy okazji o tym, jak dawniej na
terenie naszego regionu spędzano wolny czas, co śpiewano, jakie
legendy przekazywano najmłodszym. Wtedy właśnie uczniowie
mają okazję usłyszeć opowiadanie o Klimczoku, Janosiku, co chciwą
przekupkę przechytrzył i inne. Zajęcia malowania na szkle prowadzone przez artystów, odwiedzających szkołę rozwijają zmysł
artystyczny, wyobraźnię oraz percepcję manualną. Tematy to postaci z legend regionu, takich jak: Biełka, Złotogłowiec, Proście a będzie wam dane, czyli o początkach Żebraczy. Takie zajęcia dają uczniom inspirację do rozmów z dziadkami, poszukiwania nowych
wiadomości i utrwalania poczucia przynależności do własnego
regionu. Czytanie na zajęciach edukacji polonistycznej baśni Kraszewskiego Kwiat paproci, stało się punktem wyjścia do tworzenia
opowiadania twórczego oraz pracy na materiale dotyczącym pochodzenia tradycji obchodów Nocy Świętojańskiej, np. szukanie
synonimów tego zwrotu: Kupałnocka, Sobótka, Noc wianków,
Święto ognia. Na Żywiecczyźnie do dnia dzisiejszego dziewczyny puszczają wianki na wodę w Noc Świętojańską, dlatego wato
powiedzieć o tym dzieciom.
Kolejnym elementem kultury regionalnej jest patriotyzm, na
etapie kształcenia zintegrowanego będzie to zapoznanie z sylwetkami wielkich Polaków, szczególnie tych, którzy mieli kontakt
z miejscowością bliską uczniom. Budzić będzie dumę z tego, że
należeli do wspólnoty małej ojczyzny, a znani są zarówno w całym kraju, jak i poza jego granicami. Wykorzystanie na zajęciach
edukacji polonistycznej piosenki Marii Koterbskiej czy Ireneusza
Dudka stanie się punktem wyjścia do wprowadzenia sylwetki
Józefa Wybickiego czy Jana Pawła II, wielkich Polaków, którzy
wywarli ogromny wpływ na szerzenie polskości na arenie światowej. Drugo czy trzecioklasista może samodzielnie po takiej inspiracji wyszukać krótkie informacje czy ciekawostki o ich życiu.
Tym bardziej że program i podręcznik kl. II i III zawiera tematy
i teksty o wielkich Polakach wspomnianych wcześniej, a przecież
z Białej pochodził ojciec Karola Wojtyły, natomiast jego brat Edmund Wojtyła, który był lekarzem, pracował w Bielsku.
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Ranga kultury regionalnej w edukacji polonistycznej klas
początkowych istotna jest także, dlatego że postrzegana powinna być przez pryzmat globalnego ujęcia jednostki ludzkiej jako
obywatela świata. Najmłodsze pokolenie musi być wychowywane i edukowane w aspekcie przynależności kraju do Unii Europejskiej, dlatego istotne jest, aby potrafiło postrzegać siebie nie
tylko jako człowieka jednego narodu, ale także współobywatela całej zjednoczonej Europy, a przez to całego świata. Należy
w tym miejscu podkreślić wartość i miejsce kultur regionalnych
i etnicznych, które stają się pierwszym etapem na drodze przyjmowania człowieka o konkretnych korzeniach narodowych do
swojej wspólnoty, a jednocześnie uczy tolerancji wobec odmienności zarówno etnicznej, jak i kulturowej. Z. Jasiński i M. Bryzek
twierdzą zgodnie, iż „współcześnie rozumiana edukacja regionalna powinna być związana z edukacją wielokulturową, musi
być także oparta na rozumieniu potrzeby funkcjonowania innych
kultur i związanych z nimi wartości”11. Innymi słowy szczególna
rola przypada tu edukacji, która nastawiona jest na wzmacnianie
więzi ucznia ze swoim regionem, następnie swoim narodem oraz
innymi narodami Unii Europejskiej. W dzisiejszych czasach nie
jest niczym niezwykłym to, że dziecko wychowuje się w rodzinie
mieszanej, czyli takiej, gdzie jedno z rodziców pochodzi z innego kręgu kulturowego niż Polska. Dzieci małżeństw mieszanych
mają poczucie tzw. podwójnej tożsamości, często powoduje to
zachwianie poczucia przynależności do danego obszaru kulturowego. Jest to trudne do zrozumienia dla małego dziecka, dlatego
należy kształtować postawę przynależności do regionu i wskazywać jego miejsce w zjednoczonej Europie. Jest ona wielokulturową, jak wspomniano wcześniej, tworzą ją także mniejszości narodowe, grupy etniczne, a także kulturowe, językowe i religijne.
Dziecko nie ma oporów przed akceptacją kolegi o innym,
egzotycznym imieniu, kolorze skóry czy religii, dlatego warto wykorzystać to w trakcie wprowadzania go w świat kultury
regionalnej. W kształceniu zintegrowanym, w trakcie realizacji
edukacji polonistycznej może to być celem, a także tematem zajęć.
Opowiadanie o własnej kulturze, korzeniach i tradycji jest żywą
lekcją historii, otwierającą dzieciom okno na globalną wioskę –
11
Z. Jasiński, M. Bryzek, Rola edukacji regionalnej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, art. cyt., s. 62.

22

Ewa Adamczyk

Europę. Moja uczennica o korzeniach polsko-kanadyjskich, posługująca się językiem francuskim jest najlepszym przykładem,
obrazującym takie nauczanie. Kiedy półkrwi Indianka z okolic
Ontario pojawiła się w III klasie szkoły podstawowej wzbudziła
fascynację i ciekawość uczniów. Bardzo szybko zaaklimatyzowała się w klasie, właśnie przez opowiadanie o swoich korzeniach,
kraju i przodkach. Dzieci szybko wymieniały się poglądami,
przybliżały jej swój region i wzajemnie się uczyły. Nawet przyswajanie wiadomości z edukacji polonistycznej uległo natężeniu,
ponieważ musiałam posługiwać się językiem polskim i francuskim w trakcie zajęć. To wydawało się trudne, okazało się jednak
możliwe do zrealizowania. Istotą było wskazanie podobieństw
między Kanadą i Polską, bo dla dziecka to, że mamy takie same
rośliny, krajobraz czy zwierzęta stało się łącznikiem między tymi
tak odległymi krajami. Basia wróciła do kraju, ale przyjaźnie rozstała się z Polską i kontakt pozostał do dziś, czyli edukacja regionalna w aspekcie europejskim dała rezultaty.
Mimo że wielokrotnie daje się słyszeć głosy, iż bycie we wspólnocie europejskiej to zachwianie tożsamości narodowej, należy
podkreślić fakt, mówiący o tym, że właśnie nastawienie na małą
ojczyznę, region, kraj, kontynent, glob pozwala być członkiem
zjednoczonej Europy bez poczucia zagrożenia własnej kultury
narodowej.

Podsumowanie
Reasumując analizę edukacji regionalnej w kształceniu zintegrowanym, można stwierdzić, że jej rola jest bardzo istotna
w procesie kształcenia. Natomiast szeroko pojęta kultura regionalna pełni szczególną rolę w edukacji polonistycznej, bowiem
przez tworzenie więzi z regionem łatwiej jest otwierać dziecko
na otaczający je świat, mówić o rodzinie, domu rodzinnym pojmowanym jako miejsce urodzenia, wychowania i dorastania oraz
o nim jako synonimie ojczyzny, która zbudowana jest ze wspólnot regionalnych, etnicznych czy religijnych. Przez umieszczanie siebie na tle rodzimego krajobrazu, buduje się sylwetkę tożsamości człowieka, który potrafi akceptować innych i doceniać
wartości, jakie są mu wpajane. Język jest dobrem narodowym,
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dlatego powinien być poznawany przez pryzmat przynależności
do danego kraju, znajduje się tu także miejsce na gwarę regionu
oraz języki mniejszości narodowych, jak Czesi i Słowacy, Niemcy
i Żydzi. Daje poczucie odrębności regionalnej, składającej się na
całość kraju, ponieważ właśnie kultury regionalne, włączone są
w ogólnonarodowy charakter całego obszaru Polski.
Kultura regionalna w edukacji polonistycznej ma zasłużone
miejsce, bo łatwiej uczyć się opierając się na tym, co najbliższe,
konkretne i najbardziej istotne dla dziecka. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę na to, aby nie przesadzić i wskazać dziecku nie
tylko to, co wokół niego, ale także przekazywać wiedzę, poszerzając jego świat od domu rodzinnego po cały kraj, a dalej – świat.

