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„Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt 
z „mał� ojczyzn�” pozwala zbli�a� to co nasze i małe, 
ku temu, co wielkie.. .” 

(ks. Janusz St.  Pasierb) 
 

Termin „ojczyzna”,  w pisanej polszczy�nie,  pojawił si� ko�cem XIV stulecia i jak 
oceniaj� historycy,  przynajmniej do X VIII wieku,  oznaczał spu�cizn� po ojcach. Równie 
cz�sto u�yw ano okre�lenia „dziedzictwo”,  czyli spu�cizna po dziadach1.  Dzi� cz�sto 
u�yw amy poj��: „mała” i „du�a” ojczyzna. Dla nas Polaków , „du�� ojczyzn�” jest Polska, 
przypisane jej terytorium, na którym skupił si� cały nasz dorobek historyczny i kulturowy 
wielu pokole�. Ojczyzn� t� zamieszkuj� wszyscy członkowie narodu, a jej najbardziej 
widocznymi symbolami s� godło,  barw a i hymn. Ta „wielka ojczyzna” składa si� z szeregu 
„małych ojczyzn”; wsi,  miast,  osiedli, gmin, powiatów, regionów, inaczej mów i�c małych 
punktów  i wi�kszych plam na mapie,  miejsc,  z którymi człowiek jest szczególnie mocno 
emocjonalnie zwi�zany. Zamieszkuje je on sam, jego rodzina, s�siedzi,  znajomi, ludzie na 
których mo�e liczy� i w�ród których znajduje oparcie.  

W „małej ojczy�nie”, ci�gle �yje i niezmiennie jest obecna jej przeszło�� i tradycja.  
Zaw ieraj� si� one w  tym wszystkim, co zastali�my, a było dziełem naszych przodków, 
dziadów i ojców, a wi�c w budownictwie,  pami�tkach materialnych, muzyce,  obrz�dach 
i zw yczajach, a naw et w  czym� tak specyficznym, jak krajobraz, charakterystyczny wschód 
i zachód sło�ca,  szum potoku,  �piew  ptaka na starym d�bie, czy rechot �ab w pobliskim 
staw ie. 

Zadaniem nas, spadkobierców tego pi�knego dziedzictwa, jest nie tylko pochylenie 
si� nad nim w  celu ochrony i jego kultywow ania.  Powinni�my je tak�e m�drze rozwija�,  
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pomna�a� i kreowa� jego w ła�ciwy obraz Jednak�e, aby tak si� stało i by�my mogli te cele 
realizowa�, musimy si� do tego odpow iednio przygotowa�.  K onieczno�ci� wr�cz, staje si� 
dobre przyswojenie sobie regionalnej i lokalnej historii oraz kultury.  Jej przedmiotem jest,  
krótko ujmuj�c, okre�lona społeczno�� w si, miasteczka,  gminy,  pow iatu,  tworz�ca cało��, ze 
wzgl�du na silne zw i�zki ł�cz�ce j� pod w zgl�dem terytorium, wspólnej przeszło�ci,  j�zyka 
i kultury2.  

Wszystkie te elementy,  zawieraj� si� w regionali�mie – swoistej ideologii i ruchu 
społecznym, które za cel stawiaj� sobie poznanie i tw órcze wykorzystanie w arto�ci danego 
dziedzictwa. Czym zatem jest regionalizm? �ci�le w i��e si� on z poj�ciem „region”.  
Oznacza ono, najkrócej, umownie w ydzielony, mo�liwie jednorodny obszar,  odró�niaj�cy 
si� od terenów  przyległych, s�siedzkich okre�lonymi cechami naturalnymi lub nabytymi: 
geograficznymi, klimatycznymi,  glebowymi, gospodarczymi,  etnograficznymi,  kulturowymi 
itd3. Dosłow nie, poj�cie „region” pochodzi od łaci�skiego „regio”, czyli – okolica,  obszar,  
kraj.  

Jak wi�c wida�, w terminie „region” zawieraj� si� ró�norodne tre�ci. I tak, m.in.: za 
„region” uw a�a si� „terytorium powi�zane wydarzeniami przeszło�ci, legitymuj�ce si� jako 
okre�lona cało�� odr�bnymi dziejami.  Owe dzieje wytworzyły wspólne formy �ycia 
zawodowego, w spólne obyczaje, wspólny j�zyk”4.  Z daniem H. Samsonow icza,  te wła�nie 
dzieje „zorganizow ały przestrze�: ukształtowały sie� komunikacyjn�, powołały do �ycia 
o�rodki gospodarki, nauki,  kultury, stw orzyły sanktuaria religijne, ułatwiły powstanie 
skutecznej organizacji usług i – w  znacznym stopniu, przyspieszyły nawi�zyw anie relacji 
mi�dzyludzkich: krewniaczych,  s�siedzkich, zaw odowych.” Region,  to tak�e „obszar kraju 
wyró�niaj�cy si� charakterystycznymi cechami geograficznymi,  fizycznymi i kulturowymi, 
lub jako cz��� kraju i pa�stw a,  stanowi�ce zazwyczaj etnograficzn�,  geograficzn� 
i administracyjn� cało��”. Kolejna definicja „regionu” mówi, �e „to obszar i terytorium 
wyró�niaj�ce si� poło�eniem geograficznym i daj�ce si� wyodr�bni� jako pew na cało�� pod 
wzgl�dem typu ro�linno�ci, fauny itp .,  lub jako wyodr�bniony stosunkow o jednorodny 
obszar, odró�niaj�cy si� od terenów przyległych,  okre�lonymi cechami naturalnymi lub 
nabytymi.” Jeszcze inne znaczenie terminu „region”, zawiera si� w  okre�leniu,  �e jest to 
„cz��� terytorium narodow ego i pa�stwow ego, pod pewnymi wzgl�dami odr�bne od innych 
cz��ci (lub przynajmniej wyró�niaj�ce si� spo�ród nich), posiadaj�ce w  niektórych 
dziedzinach cechy własne lub,  �e region to obszar zró�nicow any pod wzgl�dem 
przyrodniczym i kulturowym od innych obszarów .” Wielo�� tych definicji i znacze� poj�cia 
„region”, sprowadza �ci�le zw i�zany z nim „regionalizm”, do ogólnego kontekstu 
zawieraj�cego si� w kilku hasłach, takich jak: „całokształt kultury duchow ej i materialnej”,  
„dziedzictw o kulturowe regionu”, „�ycie kulturalne i naukowe”,  „działalno�� ludzi 
rozmiłowanych we w łasnym regionie”5.  

Pocz�tki polskiego regionalizmu si�gaj� do XVIII stulecia, do doby działalno�ci 
Komisji Edukacji Narodowej. Szczególnego znaczenia nabrał w  czasie zaborów , a najszerzej 
rozwin�ł si� w drugiej połowie XIX w. Wów czas to,  kultura regionalna szlachty 
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i mieszcza�stwa oraz tradycyjna kultura ludowa, splotły  si� ze sob�,  co dało podstawy 
pow stania nowoczesnej kultury narodowej.  Regionalizm polski wyrósł tak�e z potrzeby 
obrony tego, co nasze,  rodzime i narodowe, i był wyrazem w alki z polityk� w ynaradawiania 
społecze�stw a,  upraw ian� przez zaborców . Wówczas bardzo wzrosła rola „małych ojczyzn”, 
które były ostoj� i fundamentem polsko�ci, i wiary oraz trwania na ziemi ojców , o�rodkiem 
wzrostu �w iadomo�ci narodow ej i bastionem stawiaj�cym odpór obcym �yw iołom6.  

Czym jest i czym w inien by� regionalizm współczesny? 
Interesuj�c� odpowied�,  na to pytanie,  daje Anatol Jan O melaniuk. U wa�a on, �e 
„regionalizm jest obecnie przede wszystkim szczególn� postaw � wobec własnej przestrzeni 
terytorialnej, „małej ojczyzny” czy regionu, jest ideologi�,  która w regionalnych 
wła�ciwo�ciach upatruje cennych warto�ci,  a jednocze�nie w arto�ci tych chce strzec 
i rozwija� je.” Według niego,  regionalizm dzisiejszy, d��y do piel�gnowania tradycji 
lokalnych i regionalnych warto�ci kulturowych, by były �ródłem zachowania dzi�ki kulturze 
dzieła ojczystego i wierno�ci ojczy�nie”7. 

Regionalizm przełomu X X i X XI w., powinien opiera� si� o program działa�, które 
z jednej strony, zmierza� b�d� w lokalnych warunkach do unowocze�nienia �ycia i kultury, 
z drugiej jednak,  zachowuj�c swoisto�� i warto�ci swoich tradycji i dziedzictw a.  
Niesłychanie wa�n� p łaszczyzn� i wyzwaniem „na dzi� i na jutro”, jest edukacja regionalna 
młodego pokolenia, na bazie własnego dziedzictwa. Jak tw ierdzi ks. Henryk Skorowski 
„dziedzictw o kulturow e regionu, umo�liwia w ychowanie dojrzałego człow ieka,  
zakorzenionego w  dziedzictw ie swych przodków ”. W zakresie szeroko rozumianego 
wychow ania i edukowania, zmierzaj�cego do ochrony dziedzictwa kulturow ego, szczególne 
miejsce widzi dla szkoły i K o�cioła8. 

N aturalnie,  w  tym dziele musz� je w spiera�: dom, lokalne �rodow isko, mass media,  
placów ki kulturalne,  harcerstw o, towarzystwa regionalne, władze ró�nego szczebla. Warto 
bow iem wzmóc w tym zakresie współprac�, zespoli� działania,  gdy� edukacja regionalna, to 
wykorzystywanie w nauczaniu dorobku kultury regionalnej i ludowej. Z jednej strony 
uatrakcyjnia ona prac� dydaktyczno-w ychowawcz�, z drugiej,  w zmacnia emocjonalnie wi�zi 
z miejscem urodzenia,  czy zamieszkania.  Do pracy edukacyjnej z uczniami, w celu 
„rejestrowania przeszło�ci”, obok tradycyjnych metod podaw czych, nale�y stosowa� metody 
aktywne oraz najnowsze techniki, „co zawsze przyci�gało młodzie� – a mo�e naw et 
wykorzysta� przy promocji regionu (w ydawnictwa regionalne,  strona w internecie), czy przy 
precyzowaniu produktu turystycznego okolicy”9. 

W tym miejscu, mo�na zada� sobie pytanie: jakie korzy�ci daje młodzie�y nauczanie 
regionalne? Zdaniem wielu nauczycieli,  regionalistów  i dydaktyków , zaj�cia z zakresu 
regionalizmu, stw arzaj� uczniom du�e mo�liwo�ci poznania w łasnego dziedzictwa kultury, 
o poszerzenie wiedzy o sw ych „korzeniach”,  rozbudzenia �w iadomo�ci regionalnej (tak 
historycznej jak i ogólnie rzecz ujmuj�c kulturowej), wzmocnienia szacunku wobec tradycji 
i dokona� swych przodków, u�w iadomienia ich lokalnej to�samo�ci oraz spot�gowania 
zw i�zków  emocjonalnych,  ze swoim �rodow iskiem lokalnym i regionem.  
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Edukacja i w ychowanie regionalne,  stwarzaj� te� szans� lepszego przygotow ania młodych 
ludzi,  do twórczego i aktyw nego uczestnictwa w �yciu społecznym. Im lepiej młode 
pokolenie,  zapozna si� z histori� i dniem dzisiejszym swej miejscowo�ci i okolicy, tym lepiej 
i dogł�bniej zrozumie jego problemy, poczuje si� bardziej z nim zwi�zane i mu potrzebne.  

Poprzez ró�norodne formy i metody pracy dydaktyczno-w ychowawczej nauczyciela 
oraz poprzez blisk� współprac� szkoły z rodzicami i �rodowiskiem lokalnym, uczniow ie 
maj� tak�e mo�liw o��, porównania kultury własnego regionu z innymi kulturami,  przez co 
kształtuj� si� ich postawy otw arto�ci w obec innych regionów , narodów, �wiata. Obok postaw 
patriotycznych, kształtuj� si� równie� w  młodym człowieku postawy tolerancji 
i przynale�no�ci do wi�kszych grup: narodu i społecze�stw a mi�dzynarodowego10.  M o�na 
wi�c zreasumow a�,  �e zachow anie własnej kultury, historii oraz tradycji, polskiej 
i regionalnej, w cale nie oznacza zamkni�cia si�,  braku kontaktów i integrowania si� ze 
�w iatem zew n�trznym. Wr�cz przeciwnie.  

Wielk� uwag� do tego typu edukacji, przywi�zuj� regionali�ci polscy.  M .in. w „K arcie 
Regionalizmu Polskiego”, uchw alonej na V K ongresie Regionalnych Towarzystw K ultury 
we Wrocławiu w 1994 r. , czytamy, �e: „szczególna rola w  podtrzymywaniu i kształtowaniu 
�w iadomo�ci lokalnej i regionalnej, przypada systemowi edukacji.  Programy nauczania szkół 
wszystkich szczebli,  powinny szeroko uw zgl�dnia� tematyk� regionaln�”11. Tak�e 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1995 r.,  opublikow ało dokument pt.  „Dziedzictwo 
kulturow e w  regionie. Zało�enia programowe”, w którym poło�ono nacisk na przekaz 
dziedzictwa kulturow ego dzieciom i młodzie�y, „który odbyw a si� przede w szystkim 
poprzez przyj�cie w arto�ci tkwi�cych w bezpo�rednim, przyrodniczym i kulturow ym 
otoczeniu człow ieka.  Wpływ a to równie� na kształtowanie osobowo�ci”12.  
Tym zagadnieniom, sporo uw agi po�w i�cono tak�e i na kolejnym, VI K ongresie 
Regionalnych Tow arzystw Kultury w Radomiu w 1998 r.  Warto w tym miejscu zacytowa� 
fragment uchwały tego K ongresu mówi�cy,  �e: „wychow anie dla narodu musi by� 
wzmocnione edukacj� regionaln�, uznaj�c� „mał� ojczyzn�” za korzenie „du�ej 
ojczyzny””13.W podobnym tonie i w  pełnej zgodno�ci,  co do wagi nauczania regionalnego,  
utrzymanych było wiele konferencji regionalistów : ksi��y, nauczycieli i ludzi kultury.  

Zdecydow ana w i�kszo�� tych słusznych głosów i działa�, sporej cz��ci regionalistów 
i nauczycieli w terenie, którzy ju� w cze�niej wł�czali tematyk� regionaln� do nauczania 
i wychow ania,  znalazło odbicie w programie reformy o�w iatow ej, która weszła w  �ycie 
w roku szkolnym 1999/2000. 

W jej wyniku,  powstały programy nauczania,  zgodne z dokumentami M EN: 
Dziedzictw o kulturowe w regionie, Ustawa o Systemie O�wiaty i Podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zakładaj� one szerokie 
kształcenie i w ychowanie młodzie�y, w duchu miło�ci i szacunku do własnego dziedzictwa 
kulturow ego, wyw ołanie zainteresowania swym regionem, rozw ijanie jej tw órczych działa� 
i aktywno�ci,  na jego rzecz oraz rozbudzenie silniejszych wi�zi ze „swymi korzeniami” 
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i własnymi „małymi ojczyznami”,  przy jednoczesnym nastaw ieniu na szacunek i tolerancj� 
wobec ludzi o odmiennej kulturze14. 

Wyrazi� nale�y du�e zadowolenie,  �e nowe podstaw y programowe kształcenia 
ogólnego,  dla szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie edukacji regionalnej,  zi�ciły  
oczekiwania szerokich kr�gów społecze�stw a: uczniów, rodziców  i nauczycieli, którym brak 
było, w  dotychczasowych programach nauczania młodego pokolenia,  tak wielu tre�ci 
edukacji regionalnej. 

Z satysfakcj� te� nale�y odnie�� si� do faktu,  �e jasielscy regionali�ci i nauczyciele-
regionali�ci,  znacznie wyprzedzili te zmiany systemu kształcenia i we współpracy 
z miejscowymi szkołami,  ju� od kilku lat z pow odzeniem realizuj� program nauczania 
i wychow ania regionalnego. 

O  tym, jaki jest ich dorobek oraz jakie s� formy pracy regionalistów 
w stow arzyszeniach i w�ród nauczycieli,  mo�na zapozna� si� dzi�ki niniejszej publikacji. 

„M ateriały  z sesji popularnonaukowej « Szkoła a regionalizm »” (Jasło, maj 1999 r.), 
która była podsumow aniem kilkuletniej pracy edukacyjnej z młodzie��,  na naszym terenie, 
mog� by� interesuj�cym i pomocnym skryptem dla w szystkich nauczycieli,  a w  szczególno-
�ci dla Kole�anek i Kolegów z najmniejszym do�wiadczeniem w  tej trudnej,  acz pi�knej 
i potrzebnej dziedzinie nauczania i wychow ania dzieci i młodzie�y. 

Wyrazi� nale�y nadziej�,  �e z tre�ci tych materiałów i referatów  uwa�ny Czytelnik 
wyci�gnie własne wnioski, co do sensu,  potrzeby i form edukacji regionalnej. 

Wydaw ca tej skromnej publikacji, Stow arzyszenie Miło�ników Jasła i Regionu 
Jasielskiego,  składa serdeczne podzi�kowania wszystkim autorom referatów, za 
udost�pnienie tre�ci swych wyst�pie�,  a Zarz�dow i Województw a Podkarpackiego 
w Rzeszow ie i Starostwu Pow iatowemu w Ja�le,  za w sparcie finansowe w wydaniu tej 
pozycji. 
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EDUKACJA REGIONALNA W PLACÓWKACH 
O�WIATOWYCH JASIELSZCZYZNY. 

 
W ostatnim dziesi�cioleciu,  obok istniej�cych wcze�niej na naszym terenie: 

Towarzystwa Przyjaciół Biecza (TPB),  Stowarzyszenia M iło�ników  Jasła i Regionu 
Jasielskiego (SM JiRJ) oraz Stowarzyszenia Miło�ników Kołaczyc (SM K), w ramach 
projektu H enryka Zycha – ówczesnego prezesa SM JiRJ – pt.  „Integracja Społeczno�ci 
Lokalnej”,  zgłoszonego do konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Unii 
Europejskiej PHA RE, udało si� zorganizow a� kilka now ych stowarzysze� regionalnych.  
Znajduj� si� one w : D�bowcu, Krempnej, Now ym 	migrodzie, Lipinkach, Tarnowcu 
i Trzcinicy.  W 1997 r.,  jedena�cie działaj�cych tego typu tow arzystw kulturalnych,  skupiło 
si� w  Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury (JF RTK ).  T ak Federacja 
RTK, jak i wszystkie stow arzyszenia, na czele z najwi�kszym, najpr��niejszym i licz�cym 
si� w kraju Stow arzyszeniem Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego, prowadz� szerok� 
działalno��,  popularyzuj�c� histori� i dziedzictwo kulturowe oraz dzie� dzisiejszy Jasła 
i regionu,  organizuj� okoliczno�ciowe imprezy i spotkania z twórcami kultury, chroni� 
zabytki przeszło�ci i M iejsca Pami�ci Narodowej,  opiekuj� si� zespołami artystycznymi,  
wydaj� szereg publikacji regionalnych i kilka czasopism, w  tym najbardziej popularny 
dw umiesi�cznik kulturalno – społeczny, „Region Jasielski”. 

Wa�n� dziedzin� pracy JF RTK i stowarzysze�,  jest wprowadzanie tematyki 
regionalnej do programów nauczania w  szkołach, organizacja konkursów i turniejów 
regionalistycznych dla dzieci i młodzie�y, współpraca z placów kami kultury, o�w iaty,  
a przede w szystkim ze szkołami. W 1995 r. SM JiRJ, wyst�piło do jasielskich szkół 
podstawow ych i �rednich,  z propozycj� współpracy, w zakresie edukacji i w ychowania 
regionalnego młodego pokolenia, przy jednoczesnym otw arciu, na pozytywne w arto�ci 
kultury europejskiej. Oparciem dla tych działa�, były materiały  M inisterstw a Edukacji 
Narodowej z 1995 r.,  p t.  „D ziedzictwo kulturowe w regionie”,  „Karta Regionalizmu 
Polskiego”, uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 1994 r.,  
„Rekomendacja o Ochronie Folkloru i Sztuki Ludowej K onferencji Generalnej U NESCO” 
z 1989 r.,  „Dokumenty Ko�cowe Konferencji Narodów Zjednoczonych” z 1992 r.  
i „M i�dzynarodow a Karta Edukacji Geograficznej” z 1992 r. W porozumieniu z w ładzami 
o�wiatowymi i dyrekcjami szkół,  na terenie Jasła zało�ono w ówczas dziesi�� szkolnych kół 
Młodych Miło�ników Jasła i Regionu, które z pozytywnym skutkiem wł�czyły si� do 
realizacji programu „regionalnego”. Projekt Henryka Zycha pt. „Staw iamy na młodo��” – 
przyniósł efekty. 
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Jednym z pierwszych działa�, Jasielskiej Federacji RTK i jej prezesa Wiesława Hapa, 
było rozszerzenie sieci tych kół na placów ki wiejskie.  Do przeszło stu szkół rejonu 
jasielskiego,  skierow ano propozycj� zało�enia w nich szkolnych kół M łodych Miło�ników 
Regionu.  Było to zgodne z przyj�tym przez JF RTK programem, w prowadzania tematyki 
regionalnej do działalno�ci dydaktyczno-w ychowawczej szkół. Opracowano zakres 
i regulamin pracy tych kół.  Mocno zaakcentowano w  nim działania,  na rzecz regionu 
jasielskiego,  dokumentow anie i popularyzacj� jego historii,  ochron� zabytków , dbało�� 
o warunki ekologiczne i w szechstronny rozwój kulturalny. Zagadnienia te, w my�l 
wytycznych MEN , winny znale�� si� w centrum uwagi szkół,  których jednym z zada� jest 
te� przybli�anie młodemu pokoleniu �yw otnych spraw naszej „Małej O jczyzny”. 

Efektem zabiegów Zarz�du JF RTK, przychylno�ci dyrekcji szkół oraz ucz�cych 
w nich nauczycieli ró�nych przedmiotów , pow stało dalszych dwadzie�cia dw a szkolnych 
kół, a tak�e trzy skupiaj�ce najmłodszych, uczniów klas nauczania pocz�tkowego oraz 
przedszkolaków . D ziałalno�� i forma pracy tych kół, uzyskały aprobat� ów czesnych 
kuratoryjnych władz o�wiatowych, tudzie� miejscowych doradców metodycznych WO M, 
którzy wł�czyli si� do działa�,  b�d� co najmniej nawi�zali w  tym zakresie w spółprac� z JF 
RTK. Pod koniec roku szkolnego 1998/99,  u progu reformy szkolnej, Młodzie�owe Koła 
Miło�ników Regionu działały  w nast�puj�cych placówkach o�w iatow ych: 
- w szkołach podstaw ow ych – we Wrocance,  Kołaczycach, Kunowej,  �wi�canach,  

Warzycach, Trzcinicy, Osobnicy (N r 1), M akowiskach,  O paciu,  Bła�kow ej, Korczynie, 
Nowym 	migrodzie, D�bow cu, D obryni,  Krempnej, Zawadce O sieckiej, Bieczu (SP 1 
i SP 2),  Ja�le (SP 1, 2,  4,  6,  7, 8; 9 – dw ie grupy,  SP 10,  11),  

- w szkołach �rednich – w Ja�le (I i II LO),  
- oraz w  przedszkolach – w  Ja�le; Przedszkola M iejskie – N r 10 i 9 (w  trakcie 

organizacji).  Szkolne koła i grupy młodych regionalistów skupiały blisko sze�ciuset 
pi��dziesi�cioro uczniów . 

W kolejnym roku szkolnym (1999/2000) powstały dalsze koła: 
- w szkołach podstaw ow ych – w Zał��u, Osieku Jasielskim, Ł��ynach i Brzyskach,  
- w gimnazjach – w Ł��ynach,  Brzyskach,  Roztokach,  �w i�canach i Ja�le (Nr 2),  
- w szkole �redniej – w  Katolickim Liceum Ogólnokształc�cym w Ja�le. 
W wyniku zorganizowania nowych kół, ich liczba w zrosła do ponad czterdziestu,  a ich 
członków do blisko tysi�ca.  

W ramach działa� wprow adzania do szkół zaj�� o tematyce regionalnej,  SM JiRJ oraz 
Federacja, zaopatruj� je w  ró�norodne materiały: czasopismo „Region Jasielski”,  biuletyny 
SM JiRJ,  Kalendarze Jasielskie,  broszury z serii „A -B-C Regionu Jasielskiego”, tomik poezji 
„M oja Mała Ojczyzna” i inne.  N a potrzeby kół opracowano i wydano ksi��k� „Ziemia 
Jasielska N asz� M ał� O jczyzn�”. Znalazło si� w niej szereg zagadnie� na temat historii,  
przyrody,  geografii,  legend,  gw ary, nazw miejscowo�ci,  tradycji, obrz�dów, dziejów 
lokalnego szkolnictwa i ko�cioła, mniejszo�ci narodowych, zabytków, folkloru, zasłu�onych 
ludzi regionu,  etc.   
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Pod patronatem JF RTK , odbył si� finał konkursu twórczo�ci literackiej „Szukamy 
Młodych Talentów” pt.  „M oja Mała Ojczyzna”,  w którym wzi�ła udział ponad setka 
uczniów. Jego pokłosiem, było wydanie wspomnianego wcze�niej tomiku, z nagrodzonymi 
utworami młodych poetów. Dwukrotnie zorganizow ano trzyetapow e Turnieje Wiedzy 
o Regionie Jasielskim, w  których ł�cznie w zi�ło udział przeszło sze�ciuset uczniów, 
z przeszło trzydziestu szkół podstawow ych i gimnazjów z terenu ziemi jasielskiej.   

1 

Uczestnicy VIII Turnieju Wiedzy o Ja�le. (fot. F. Jałosi�ska) 

2 

II Turniej Wiedzy o Regionie Jasielskim . Wyst�p zespołu recytatorskiego 
JD K „Scena Słowa”. (fot.  F.  Jałosi�ska) 
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Przy okazji tych turniejów , ich uczestnicy wraz z opiekunami i rodzicami,  mogli obejrze� 
interesuj�ce programy artystyczne, na które zło�yły si� recytacje wierszy poetów z regionu 
oraz klasyczna muzyka polska i regionalna.  

Wielkim powodzeniem ciesz� si� w ielkanocne konkursy na palm�,  p isank� i kartk� 
�w i�teczn� oraz bo�onarodzeniowe konkursy na szopk� i kartk�,  na które wpłyn�ło ł�cznie 
około tysi�ca ciekaw ych prac.  Wszystkie prace z tych konkursów, przekazano na cel 
charytatywny, na aukcje,  z których dochód przeznaczony jest na operacj� niepełnosprawnej 
Darii ze �wi�can.  Zorganizow ano równie� wyst�p dzieci�cego zespołu folklorystycznego 
„Lipowy K wiat” z Lipinek oraz spotkanie autorskie z poetk� i �piewaczk� ludow�, Barbar� 
Brach.  Rokrocznie SM JiRJ,  współorganizuje Turniej Wiedzy o Ja�le. Cz��� szkolnych grup 
uczestniczyła w  organizowanych w Jasielskim D omu K ultury w idowiskach obrz�dowych 
z �ycia w si pogórza�skiej, prezentowanych przez zespół ludow y „Lipiniacy” z Lipinek.  
Podsumowaniem kilkumiesi�cznej pracy szkolnych kół regionalnych,  przebiegaj�cej pod 
hasłem „Cudze chwalicie.. .”,  było wykonanie pi�knych albumów pt.  „M oja miejscow o�� 
i okolica”.  Laureaci tego konkursu, zostali w yró�nieni w trakcie sesji popularnonaukow ej 
„D ziedzictwo kulturowe regionu jasielskiego”, w maju 2000 r.  Wówczas te�, uczestnicy 
i go�cie sesji,  mieli mo�liwo�� obejrzenia tych prac, na specjalnie zorganizow anej wystawie. 

Regularnie odbyw aj� si� spotkania,  opiekunów szkolnych grup regionalnych, które 
dotycz� zagadnie� organizacyjnych,  metodycznych,  dzielenia si� materiałami i do�wiadcze-
niami.  N auczyciele – regionali�ci,  byli i s� reprezentow ani na specjalistycznych i ogólnych 
konferencjach, w tym w presti�owych, I i II Ogólnopolskich Konferencjach Nauczycieli 
Regionalistów (w  Łowiczu w 1996 i w  Nał�czowie w 1999 r.). Przedstaw iciele nauczycieli 
bior� udział w cyklicznych Spotkaniach Regionalistów Ziemi Jasielskiej (m.in.  w  D�bowcu 
i Trzcinicy), podczas których bli�ej poznaj� dzieje i zabytki tych okolic oraz w ymieniaj� si� 
do�wiadczeniami.  

3 

Spotkanie Regionalistów Ziemi Jasielskiej w D�bowcu. (fot.  F.  Jałosi�ska) 
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Kilkakrotnie nauczyciele i regionali�ci,  uczestniczyli w lekcjach pokazowych, po�wi�conych 
tematyce regionalnej,  na ró�nych przedmiotach (m.in.  w Dobryni,  �w i�canach,  Kunowej,  
Ja�le).  

W ramach zaj�� z edukacji regionalnej, opiekunowie szkolnych kół, poprzez aktywne 
metody nauczania, realizuj� szereg zagadnie� dotycz�cych dziedzictw a kulturow ego 
i historycznego Jasielszczyzny, przeprow adzaj� lekcje w terenie,  organizuj� wycieczki do 
muzeów, w spólnie z młodzie�� opiekuj� si� miejscowymi cmentarzami i Miejscami Pami�ci 
Narodowej.  Sporz�dzaj� ró�nego typu albumy i zbieraj� informacje o swoich „korzeniach”.  

N a łamach czasopisma „Region Jasielski”,  promuje si� młodzie�ow e koła oraz ich 
po�yteczne działania,  poszerza si� tematyk� edukacji regionalnej,  prezentuje si� twórczo�� 
regionaln� dzieci i młodzie�y.  

Przykładem otw arto�ci na współprac� z młodzie��, mo�e by� niedawna publikacja 
SM JiRJ pt.  „Jasielskie tablice,  pomniki,  obeliski”, w du�ej mierze oparta na opracowaniu 
dw u kilkunastoletnich ja�lanek,  uczennic miejscowego I Liceum O gólnokształc�cego. 
Obecnie,  zaj�cia kół koncentruj� si� na opracowywaniu cz��ci zbioru ankiet „Dziedzictwo 
kulturow e regionu”,  dotycz�cej dawnych i obecnych twórców  ludowych. W formie 
wycieczek i spotka�, uczniowie wspólnie z nauczycielami, przeprow adzaj� z nimi wywiady, 
fotografuj� prace, poznaj� ich tw órczo��. 

W zwi�zku z wprowadzaniem reformy o�wiatowej,  jasielskie �rodowisko 
regionalistów , dostrzegło w  jej programie wa�ne miejsce,  na szerokie zagadnienia z zakresu 
geografii,  przyrody, historii,  muzyki, kultury i tradycji własnego regionu.  Z  zadow oleniem 
zauwa�yło,  �e w my�l nowych programów  nauczania, szkoła ma stwarza� znacznie wi�ksze 
ni� dotychczas, w arunki do odnajdyw ania w rodzimej,  regionalnej kulturze �ródeł 
uniwersalnych warto�ci i upowszechniania wiedzy młodego pokolenia na temat ich 
najbli�szego �rodow iska,  rodziny,  s�siedztwa, wioski, miasta,  regionu,  kultury, tradycji 
i obrz�dów, elementów  lokalnego �ycia codziennego, w  ró�nych epokach i obecnie.  

Bior�c pod uwag� skal� i istot� tego zagadnienia oraz z racji działa�,  jakie w  tej 
dziedzinie realizuje, Jasielska Federacja RTK wspólnie ze Stowarzyszeniem M iło�ników 
Jasła i Regionu Jasielskiego, Muzeum Regionalnym w Ja�le i Jasielskim Domem Kultury,  
21 maja 1999 r.  zorganizowała sesj� popularnonaukow� „Szkoła a regionalizm”. W obliczu 
nadchodz�cej w ów czas kolejnej w izyty Ojca �wi�tego Jana Pawła II, sesji przy�wiecało 
hasło pragnienia potw ierdzenia dalszej realizacji zadania,  jakie postaw ił przed swymi 
rodakami N ajwi�kszy z Polaków, podczas swej pierwszej pielgrzymki do Polski. Apelował 
wtedy o wierno�� naszemu dziedzictwu kulturow emu słowami: „. ..Prosz� was, pozosta�cie 
wierni temu dziedzictwu! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnó�cie to dziedzictw o! 
Przeka�cie je nast�pnym pokoleniom!”.  H onorow y Patronat nad sesj� obj�li: wicemarszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Stanisław Z aj�c,  marszałek w ojewództwa podkarpackiego, 
Bogdan Rzo�ca i starosta powiatu jasielskiego, M arian G ancarz. Wsparcia finansow ego na 
jej wła�ciw� organizacj�, udzielił Zarz�d Wojew ództwa Podkarpackiego. 
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Sesj� poprzedziła uroczysta msza �w i�ta,  w ko�ciele pw. �w. Stanisław a, koncelebro-
wana przez ks.  dziekana Tadeusza Paszka,  ks. dziekana Józefa Łasic� i ks. proboszcza Jana 
Cebulaka. W pi�knej, w sw ym stylu i w ymowie homilii, ks.  dziekan Paszek ukazał, jak silne 
zw i�zki wi��� nasz� w iar� z rodzim� kultur� i tradycj�.  

Po mszy,  w szyscy jej uczestnicy,  udali si� do go�cinnego Jasielskiego Domu Kultury, 
gdzie w sali w idowiskowej,  rozpocz�ła si� zasadnicza cz��� sesji.  W imieniu organizatorów 
zebranych go�ci i uczestników powitał prezes JF RTK i wiceprezes SMJiRJ,  Wiesław Hap. 
W sw ym wyst�pieniu,  podkre�lił celowo�� i gł�boki sens tej sesji oraz wyraził nadziej�: 
„. ..Oczekujemy, �e wyst�pienia go�ci oraz uczestników  sesji wyka�� potrzeb�, celow o�� 
i znaczenie nauczania i w ychowania regionalnego, tak istotnych elementów kształtowania 
postaw  Polaka i obywatela Europy.. .”. 

Imprez� zaszczycili sw� obecno�ci� m.in. : przedstawiciel w ojewody podkarpackiego 
– A ugustyn Walczak, przedstawiciel Urz�du Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszow ie, dyrektor oddziału kultury – A ndrzej Szypuła, przewodnicz�ca 
Rady Powiatu Jasielskiego – Maria K urowska,  zast�pca przewodnicz�cego Rady M iasta 
Jasła – Zdzisław Dziedzic, przedstaw iciel burmistrza Miasta Jasła,  członek Zarz�du Miasta – 
Adam O wi�ski,  członek Rady K rajowej Regionalnych Towarzystw  Kultury – A leksander 
K�dzior,  wspomniani wcze�niej duchow ni, dyrektorzy jasielskich placówek kultury,  prezesi 
regionalnych towarzystw  kultury i dyrektorzy szkół,  z terenu powiatu jasielskiego.  Licznie 
reprezentowani byli nauczyciele, opiekunowie szkolnych kół M łodych M iło�ników Regionu 
i ich członkow ie, uczniow ie szkół podstawow ych i �rednich.  

Z wymienionych uprzednio go�ci,  jako pierwszy, głos zabrał przedstawiciel 
wojewody podkarpackiego, Augustyn Walczak. Oto fragment jego w ypow iedzi: „.. .W imie-
niu Pana Wojewody i Pana Kuratora, �ycz� uczestnikom tej sesji ow ocnej i inspiruj�cej 
wymiany do�w iadcze�, trafnych spostrze�e� i satysfakcji płyn�cej z ich szlachetnej pasji 
popularyzowania jak�e pi�knej i bogatej Ziemi Jasielskiej.  Ale mam w ra�enie,  
udokumentowane osobistymi do�w iadczeniami, bo sporo w oja�ow ałem, b�d�c 
wicekuratorem kro�nie�skim, po Ziemi Jasielskiej, �e najwi�kszym jej bogactwem s� ludzie, 
ich pracowito��,  ich gospodarno��, ich m�dro��. My�l� te�, �e z miło�ci tej Małej Ojczyzny, 
tej,  któr� nazyw amy Ziemi� Jasielsk� b�d� Regionem, dobrze poj�tym, nowocze�nie 
poj�tym, zrodzi si� miło�� do tej wi�kszej, do Polski. A z t� miło�ci� nie zginiemy jako 
naród w tej wielkiej,  zjednoczonej Europie.. .”.  

N ast�pnie list,  skierow any do uczestników sesji, przez marszałka w ojewództwa 
podkarpackiego Bogdana Rzo�cy, odczytał dyrektor oddziału kultury Urz�du 
Marszałkowskiego w  Rzeszowie,  Andrzej Szypuła.  M arszałek serdecznie pozdrowił 
wszystkich organizatorów, uczestników i go�ci sesji,  w yraził słowa zadowolenia i uznania, 
�e na jego rodzimej ziemi, tak du�y nacisk kładzie si� na edukacj� regionaln� oraz �yczył 
ow ocnych obrad. 

Wiele ciepłych słów , pod adresem �rodow iska jasielskich regionalistów, padło z ust 
przewodnicz�cej Rady Powiatu Jasielskiego, M arii K urowskiej,  która m.in. stwierdziła:  
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„. ..Praca,  któr� Pa�stwo w ykonujecie,  jest pi�kna i dobra. Na pewno kosztuje ona Was wiele 
wysiłku i nie w iem, czy zawsze jest w ła�ciwie doceniana.  A le my�l�,  �e to w ła�nie dzi�ki 
Wam, dzisiaj, ta du�a grupa młodzie�y, która jest na sali,  nie b�dzie ju� młodzie��,  która nie 
wie,  co to jest patriotyzm. Bo chyba trudno jest kocha� Wielk� Ojczyzn�,  Polsk�, gdy nie 
kocha si� własnego regionu,  w łasnej w ioski, własnego miasta! Wy, t� młodzie� Pa�stw o, 
uczycie miło�ci Ojczyzny i gdy s� pytania stawiane o patriotyzm, to chyba tu jest odpowied� 
jak uczy� młodzie� patriotyzmu.. .”.  

Wyrazy uznania,  pod k�tem organizatorów sesji,  zawierało tak�e wyst�pienie 
przedstaw iciela burmistrza M iasta Jasła, członka Zarz�du M iasta, Adama O wi�skiego.  

Po tych oficjalnych wyst�pieniach, wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosi�ska, odczytała 
listy  i pozdrowienia, które nadeszły od go�ci,  nie mog�cych przyby� na jasielsk� sesj�, od: 
przewodnicz�cego Rady Krajow ej Regionalnych Towarzystw Kultury – Anatola Jana 
Omelaniuka, sekretarza Rady K rajow ej RTK  – ks. Władysława Pilarczyka i od 
przewodnicz�cego Rady RTK Wojew ództwa Podkarpackiego – A dama Kluski.  

Sesj� rozpocz�ł interesuj�cy i bardzo aktualny wykład prof.  dr. hab.  Alojzego 
Zieleckiego,  pracownika naukowego Wy�szej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszow ie 
i cenionego regionalisty ,  nt. „Regionalizm w  reformow anej szkole polskiej”. W przejrzysty, 
a jednocze�nie bogaty w formie i tre�ci sposób, przedstawił histori� i istot� polskiego 
i lokalnego regionalizmu oraz nakre�lił cele, jakie stawia on sobie w  dobie reformy o�wiaty. 

N ast�pnie z referatami,  na temat w ł�czania zagadnie� regionalizmu do 
poszczególnych przedmiotów, dyscyplin naukowych i zaj�� pozalekcyjnych oraz w łasnych 
do�wiadcze� w tej dziedzinie, dzielili si� nauczyciele regionali�ci.  Jako pierw szy wyst�pił 
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 9 w Ja�le,  Wiesław Hap. Podzielił si� on 
z zebranymi swymi do�wiadczeniami, z realizacji programu autorsko–innowacyjnego 
pt.  „Historia i kultura regionu”.  Pó�niej zabrał głos Piotr Dziedzic, nauczyciel regionalista ze 
Szkoły Podstaw ow ej w  Kunowej,  który skoncentrował si� na zw i�zkach mi�dzy 
regionalizmem a przedmiotem wiedza o społecze�stwie.  N ast�pnie na temat do�wiadcze�,  
pracy z zakresu regionalizmu na lekcjach j�zyka polskiego,  z uczestnikami sesji dzieliła si� 
Lidia Witkowska,  polonistka ze Szkoły Podstawowej w Warzycach.  

W dalszej kolejno�ci,  o wł�czaniu tematyki regionalnej do programu nauczania 
geografii,  w imieniu nieobecnego autora tego programu, Lecha Polaka, zapoznała w szystkich 
jego szkolna kole�anka,  nauczycielka ze Szkoły Podstawow ej N r 4 w Ja�le, Ewa Pietraszek. 
Podzieliła si� równie� w łasnymi odczuciami,  w  zakresie pracy regionalistycznej na zaj�ciach 
historii i w bibliotece. Z kolei na temat biologii i ekologii oraz ich zwi�zków 
z zagadnieniami regionalizmu, głos zabrał Henryk K oerner, prezes Tarnow ieckiego 
Towarzystwa Ekologicznego i nauczyciel biologii w Szkole Podstaw owej w T arnow cu. 

Przedmioty artystyczne, nale�� do wa�nych dyscyplin kształcenia i w ychowania 
regionalnego. O  swych do�wiadczeniach w pracy z młodzie�� na lekcjach plastyki,  
zapoznała zebranych Bo�ena Jurkow ska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Dobryni. 
O tym, �e lekcje z zakresu regionalizmu, z pow odzeniem mo�na realizow a� w  nauczaniu 
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pocz�tkowym, w  klasach I – III szkoły podstawowej,  w  swym wyst�pieniu przekonywała 
słuchaczy i tłumaczyła istot� takich zaj�� Bo�ena Anna Jureczko, nauczycielka ze Szkoły 
Podstawow ej Nr 9 w Ja�le. Wyst�puj�ca po niej M ałgorzata Hanusz, nauczycielka 
Przedszkola Nr 10 w Ja�le,  poszła w sw ych rozwa�aniach jeszcze dalej,  dowodz�c,  �e 
zaj�cia z zakresu regionalizmu, s� bardzo pozytywnie odbierane i z przyjemno�ci� 
realizowane przez jeszcze młodszych,  przez przedszkolaków . 

Po głosach nauczycieli regionalistów , o w spółpracy M uzeum Regionalnego w Ja�le 
ze szkołami, zapoznał zebranych jego dyrektor,  Alfred Sepioł. Na zako�czenie tej cz��ci 
sesji, zabrała głos przedstawicielka uczniów, członkini M łodzie�owego Koła M iło�ników 
Regionu przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ja�le, Karolina Rzo�ca,  która skoncentrowała si� 
na zagadnieniu: jakie korzy�ci płyn� z nauczania regionalnego? 

W przerwie sesji w szyscy jej go�cie i uczestnicy, na specjalnej w ystaw ie, mogli 
podziwia� prace i dorobek działalno�ci niektórych z kół szkolnych oraz naby� wydawnictwa 
regionalne,  na kiermaszu zorganizowanym w hallu Jasielskiego Domu Kultury.  

W cz��ci artystycznej,  prowadzonej przez wiceprezesa JF RTK, Henryka Zycha,  
wyst�piła kapela ludowa Regionalnego Zespołu Pie�ni i Ta�ca ZPOW „Pektowin”,  
kierowanego przez Wand� Ry�, choreografa zespołu.  Nast�pnie w  programie poetyckim 
„M oja M ała O jczyzna”, prezentowała si� młodzie�, w oryginalnych pogórza�skich strojach 
ludowych. 

Po tych wyst�pach,  du�a cz��� go�ci i uczestników  sesji, udała si� do Muzeum 
Regionalnego w  Ja�le, gdzie zwiedzono interesuj�c� wystaw� rze�by ludowej artysty ze 
�w i�can,  Stanisława Ryznarskiego oraz w ramach spotkania autorskiego, uzyskano szereg 
ciekawych informacji,  tak o samym twórcy,  jak i o jego dziełach. 

 
 

4 

Wystawa pt.  „Rze�by ludowe Stanisława Ryznarskiego ze �wi�can” towarzysz�ca 
sesji popularnonaukowej „Szkoła a regionalizm”. (fot. J.  Rom anow) 
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W kuluarow ych rozmow ach, po zako�czeniu sesji i spotkaniu w  muzeum, słycha� 
było głosy,  �e gros z go�ci i uczestników, wyniosło z niej w mniejszym lub wi�kszym 
stopniu przekonanie, �e wprow adzanie do programów nauczania i wychow ania szkolnego,  
zagadnie� regionalizmu, jest potrzebne i warto tego typu działania propagowa�, wspiera� 
i rozwija�.  N ale�y wierzy�,  �e nauczyciele i społecznicy z towarzystw regionalnych, b�d� 
nadal anga�ow a� si� w prac� z młodzie��,  a na tej trudnej drodze zyskaj� na�ladowców 
(tak�e dzi�ki nowym programom nauczania) oraz b�d� �yczliwie wspierani przez dyrekcje 
szkół i władze samorz�dow e, które wespr� i doceni� ich tak potrzebn� i niełatw� prac�. 

Tak sesja, jak i wiele wspomnianych poczyna� nauczycieli i regionalistów z terenu 
ziemi jasielskiej,  zostało z uznaniem przyj�te na szerokim forum II O gólnopolskiej 
Konferencji Nauczycieli Regionalistów  w  N ał�czowie,  w  czerwcu 1999 r.,  w  której autor 
tego artykułu reprezentow ał Podkarpacie. Szczególne zainteresow anie i bardzo pozytywne 
opinie, wyrazili jej uczestnicy i go�cie na temat sieci i działalno�ci M łodzie�owych K ół 
Miło�ników Regionu Jasielskiego oraz podr�cznika nauczania regionalnego pt.  „Ziemia 
Jasielska Nasz� Mał� Ojczyzn�”. Jest to tylko jeden z przykładów , �w iadcz�cych wymownie 
o tym, �e w zakresie edukacji regionalnej i wydawniczej,  �rodowisko jasielskie znajduje si� 
w czołówce krajowej.  

Wykonanie tego ogromu zada�, programów  i projektów, nie byłoby mo�liwe bez 
udziału ludzi, którzy z po�wi�ceniem czasu i energii, podj�li z zapałem trud ich realizacji.  
Nale�� do nich: pp.  Felicja Jałosi�ska,  El�bieta Cieniek, wspomniany wcze�niej Henryk 
Zych,  Zbigniew Budziak, Bogusław M astej, a tak�e liczne grono nauczycieli,  którzy 
realizuj� program regionalny w  szkołach oraz regionali�ci w  gminach.  Od 1997 r.,  
kontynuatorem tych programów jest Zarz�d JF RTK , z jego prezesem i koordynatorem pracy 
szkolnych kół regionalnych, Wiesław em Hapem na czele.  N ie mniej wa�ne,  dla 
pozytywnych w yników podj�tych przez „grup� zapale�ców” działa�,  było przychylne 
nastawienie,  pomoc i poparcie ich przez placów ki kultury w Ja�le i w terenie, społeczno�ci 
poszczególnych �rodowisk: szkół, gmin,  wiosek, a tak�e instytucje i władze lokalne,  
wspieraj�ce dotacjami niektóre zadania. 

Całokształt tych czynników i poczyna� powoduje to, �e aktywno�� stowarzysze� 
regionalnych,  skupionych w  Jasielskiej Federacji Regionalnych Tow arzystw Kultury,  na 
polu kultury i edukacji regionalnej,  owocuje kolejnymi działaniami, jak cho�by organizacj� 
sesji popularnonaukowej pt. „D ziedzictwo kulturow e regionu jasielskiego” – Jasło-Trzcinica, 
z maja 2000 r. Poł�czona ona była z otw arciem w  M uzeum Regionalnym w  Ja�le,  w ystawy 
pt.  „Pradzieje Jasła i okolic”, wystaw� dorobku szkolnych kół regionalnych, kiermaszem 
wydaw nictw  regionalnych, zwiedzaniem zabytków Trzcinicy i koncertem kapeli ludow ej 
„Trzcinicoki”. I znów, tak w sesji, jak i w imprezach jej towarzysz�cych,  bardzo licznie 
wzi�li udział nauczyciele i uczniowie,  dla których problematyka poznania spu�cizny po 
sw ych przodkach, jest jednym z w a�niejszych zada�.  

N ale�y zatem rozwija� tego typu działania, dbaj�c jednocze�nie o utrzymanie ich 
wysokiego poziomu, tak w zakresie organizacji, jak i pracy.  Realizuj�c ten ambitny program, 
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wszyscy jego uczestnicy musz� mie� �w iadomo��, �e cokolwiek tworzymy i reformujemy, 
kogokolwiek wychowujemy i edukujemy, musimy to czyni� w  oparciu o niewzruszone 
i nieprzemijaj�ce warto�ci oraz zasady �wiadomo�ci własnych korzeni kulturow ych. I tu 
uspokoi� trzeba – nielicznych na szcz��cie – nieufnych,  którzy obawiaj� si� powstania 
nietolerancyjnych dla obcych kultur „za�cianków Europy”, bo to nam zdecydow anie nie 
grozi. Wr�cz przeciwnie! Zachow amy dzi�ki temu w łasn� to�samo�� kulturow �,  
chrze�cija�sk� i narodow�, ł�cz�c je z innymi, podobnymi warto�ciami i wnosz�c jako 
fundamentalne składniki do jednocz�cej si� Europy.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAŁY Z SESJI POPULARNONAUKOWEJ 

„SZKOŁA A REGIONALIZM” 

(Jasło, 21 maja 1999 r.) 





Program sesji popularnonaukowej „Szkoła a regionalizm”. 
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Organizatorzy: Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury,
                        Stowarzyszenie Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego,
                        Muzeum Regionalne w Ja�le, Jasielski Dom Kultury.

*** * ***
WSPARCIE FINANSOWE NA ORGANIZACJ� SESJI ZAPEWNIŁ 

ZARZ�D WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Sesji towarzyszy� b�dzie kiermasz wydawnictw regionalnych
i prezentacja dorobku szkolnych Młodzie�owych Kół 
Miło�ników Regionu

Program sesji popularnonaukowej “Szkoła a regionalizm”:
  9  - msza �wi�ta w ko�ciele �w. Stanisława
11  - uroczyste rozpocz�cie sesji
11  - wyst�pienia go�ci sesji
11  - prelekcja prof. dr. hab. Alojzego Zieleckiego (WSP Rzeszów)
12  - prelekcje, referaty i komunikaty nauczycieli regionalistów, pracownika 

muzeum i przedstawiciela Młodzie�owych Kół Miło�ników Regionu

3 0

0 0

1 5

4 5

3 0

13  - przerwa
14  - cz��� artystyczna
15  - zako�czenie sesji
15 -17  - w Muzeum Regionalnym w Ja�le zwiedzanie wystawy rze�by 
Stanisława Ryznarskiego ze �wi�can oraz spotkanie autorskie z twórc�.

3 0

1 5

0 0

3 0 3 0
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REGIONALIZM W REFORMOWANEJ  
SZKOLE POLSKIEJ. 

 
1. Rola regionalizmu w edukacji historycznej. 

Regionalizm był dziedzin�, z której w yrosła nauka historyczna.  Przedmiotem 
antycznego i �redniowiecznego pisarstw a historycznego, były dzieje lokalnych 
i regionalnych społecze�stw. Wiele tych w �tków , obecnych jest w dziele H erodota,  
Tukidydesa, Liwiusza oraz w  kronikach Einharda,  Thietmara,  Helmolda, Widukinda,  
Kosmasa, Nestora, Galla Anonima, K adłubka, Janka z Czarnkowa1. 

H istorycy pozytywistyczni, starali si� nasyci� swe obrazy historyczne nadmiarem 
faktów, bardzo szczegółow ych, zatem odnosz�cych si� do konkretnych miejsc i w �skich 
przedziałów czasowych. Szczegółowo opisywali dzieje poszczególnych miejscowo�ci 
i niewielkich obszarów . Postmoderni�ci,  podnie�li opis dziejów  rodzin, ich gospodarstw 
i przedsi�biorstw oraz opis dziejów jednostek osadniczych, do podstawowych form narracji 
historycznej. Przyj�te przez nich reguły metodologiczne zalecaj�,  zaw ��enie badanej 
przestrzeni geograficznej i dominacj� czasu trw ania oraz uniwersalnego,  nad czasem 
historycznym, jak rów nie� dobieranie do obrazu przeszło�ci,  faktów  szczegółowych 
z przeszło�ci lokalnej społeczno�ci.  Według tej koncepcji metodologicznej, człowiek jest 
ukazywany jako spraw ca zdarze� historycznych, twórca kultury, uczestnik i nosiciel 
cyw ilizacji.  Postmoderni�ci uw a�aj�, �e obraz �ycia lokalnej społeczno�ci,  w  przeszło�ci 
i współcze�nie, pozw ala odkrywa� ponadczasowe i uniwersalne warto�ci kultywowane przez 
zbiorowo�ci, zamieszkuj�ce rozległe obszary2. 

Przywołane w y�ej pogl�dy, na teori� wiedzy historycznej,  przypisuj� historii 
regionalnej poczesne, je�li nie dominuj�ce,  miejsce w  historiografii. Historyk zachowuje 
wobec nich dystans, konieczny sceptycyzm. Szczególnie ostro�nymi musz� by� dydaktycy 
historii,  którzy ju� dawno temu zauw a�yli,  �e historia lokalna i regionalna, nie mo�e zast�pi� 
dziejów ojczystych i powszechnych.  Przypisano jej rol� uzupełniaj�c�,  w  odniesieniu do 
edukacyjnych narracji z zakresu historii Polski i powszechnej. 

H istoria regionalna (wiedza o przeszło�ci regionu),  nie stwarza mo�liwo�ci 
kształtowania u uczniów czasu linearnego, diachronicznego i synchronicznego, które 
upow szechnione zostały w historiografii europejskiej.  Brak umiej�tno�ci rozmieszczania 
wydarze� na osi chronologicznej, utrudniał rozw ój historiografii antycznej, gdy� 
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posługiwano si� wów czas czasem cyklicznym (cykl olimpiad,  cykl pełnienia funkcji 
archonta,  konsula). Czas punktowy, cykliczny,  oscyluj�cy, czas trwania, zastosowany do 
opisu narracji historycznej,  nie stwarza w arunków  do kształtow ania,  na jej podstawie,  
historycznego my�lenia linearnego,  w  którym odzw ierciedlane s� procesy rozw oju, relacje 
genetyczne, przyczynowe, skutkowe. Na narracji historycznej,  pozbaw ionej historycznego 
czasu linearnego,  synchronicznego,  mo�na jedynie kształtowa� historyczne my�lenie 
strukturalne,  któremu w ystarcza czas punktowy, ewentualnie cykliczny. 

Relacje czasu cyklicznego,  dominuj� w  narracji rocznikarskiej.  O pisywana jest ona 
zdaniami rocznikarskimi, w których trudno jest przedstaw ia� relacje genezy, nast�pstw a, 
przyczyny, skutku. Rocznikarski obraz przeszło�ci jest uproszczony. Strukturalne 
odniesienia czasu trw ania,  cechuj� narracj� kronikarsk�. Z asi�g czasu kronikarskiego,  
sprowadzony jest do trwania, panowania władcy.  Kronikarskie zdania s� bardziej 
rozbudowane, przez co mo�na nimi o�ywi� obraz przeszło�ci. N arracja kronikarska,  
umo�liw ia niekiedy wprow adzenie czasu retrospektywnego i prospektywnego, i zastosowa-
nie elementów  metaj�zyka. Kronikarze, cz�sto stosuj�c czas retrospektywny, przyw ołuj� 
zdarzenia przeszłe,  dla ostrzegania współczesnych przed działaniami zgubnymi, a przez 
wprow adzenie czasu prospektywistycznego, przywołuj� w narracji wydarzenia w ieszcze.  
Ten rodzaj odniesie� czasowych, umo�liwia tworzenie teoretycznego modelu obrazu 
przeszło�ci,  który steruje prac� historyka,  umieszczony jest w  ukrytej warstw ie narracji,  
zapisany metaj�zykiem. Tak uj�te s� w narracjach kronikarskich, elementy stereotypizacji,  
profetyzacji (wieszcze prognozy przyszło�ci),  deifikacji (nadawanie niektórym postaciom 
historycznym cech niemal�e nadprzyrodzonych)3. Przykładów takich zabiegów  pisarskich 
u kronikarzy wczesnego �redniow iecza jest w iele (Bolesław Chrobry,  za pych�, wyra�aj�c� 
si� w  akcie koronacji, pokarany został rychł� �mierci�, ksi��� Wi�lan, dotkni�ty  został 
proroczym ostrze�eniem, i� w  niewoli ochrzczonym zostanie,  nadzwyczajne czyny 
Bolesława Krzywoustego,  przewidziano w wieku pachol�cym).  

N arracje kronikarskie, s� tworzone z faktów historycznych, czerpanych z lokalnej 
i regionalnej tradycji. W edukacji historycznej,  mog� by� wykorzystyw ane jako elementy 
narracji historyczno-dydaktycznej i przez to,  wzbogacane relacjami czasu diachronicznego 
i synchronicznego. Wprowadzaj� one do j�zyka narracji, elementy j�zyka przedmiotow ego 
(konkretnego), przez co metaj�zyk tej narracji,  stanie si� bardziej przyst�pny dla uczniów . 

D rugim elementem, ograniczaj�cym walory historii regionalnej, s� relacje przestrzeni. 
Zauw a�y� nale�y, i� przestrze�,  podobnie jak czas,  jest kategori� ogóln�, filozoficzn�, nie 
jest postrzegaln�.  Postrzeganiu poddaje si� to, co wypełnia przestrze�,  czyli obiekty 
materialnej rzeczywisto�ci. S� one opisyw ane przez geografi� i jej subdyscypliny.  Przestrze� 
wypełniaj� geologiczne elementy l�dów i mórz,  zjawiska atmosferyczne,  w szystkie formy 
�ycia organicznego,  opisyw ane w  naukach przyrodniczych, wytwory cyw ilizacji ludzkiej.  
W czasie i przestrzeni zachodziły  i zachodz�, w szelkie działania ludzi,  zwane faktami 
historyczno-geograficznymi.  M aj� one posta� faktów indywidualnych i zbiorowych, 
jednorazowych i pow tarzaj�cych si�, w  czasie i przestrzeni.  Dzi�ki tym działaniom, 
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przestrze� ł�czy si� z czasem. Obiekty, wypełniaj�ce przestrze�, ulegaj� przemianom 
w czasie.  Atrybutami faktów historycznych, jest w i�c czas i przestrze�,  jako kategorie 
filozoficzne i jako desygnaty poj��, które poddaj� si� postrzeganiu, przetwarzaniu 
w w yobra�enia i w my�li o nich, czyli w poj�cia. Wiadomo�� historyczna, nie mo�e by� 
pozbawiona podstawowych cech narracji historycznej,  czyli relacji czasu i przestrzeni. 

H istoria lokalna i regionalna,  stw arza mo�liwo�ci w dra�ania uczniów , do obserw acji 
przestrzeni geograficznej,  rozmieszczonych w  niej obiektów , b�d�cych w ytworami ludzkiej 
pracy,  przekształconych przez ludzi elementów  �rodowiska naturalnego (uregulowane cieki 
wodne,  budowle in�ynieryjne,  hałdy,  krzy�ówki ro�lin,  zwierz�ta hodow lane i osw ojone,  
pola upraw ne). Umo�liwia rów nie�, kształtowanie relacji czasu punktowego, cyklicznego,  
trwania (co� wzniesiono w okre�lonym czasie,  pory roku, rok, czas rozwoju ro�lin, ich 
ow ocowania,  czas �ycia zwierz�t, czas upraw ).  W procesie obserwacji �rodow iska,  mo�na 
dokona� ogl�du zabytków historycznych, w ich naturalnym �rodow isku (drogi,  granice 
gospodarstw rolnych,  wsi, miast, jednostek podziału terytorialnego, granice pa�stw a,  
przestrze� urbanistyczna osiedli, obiekty sakralne i �wieckie, miejsca pochówków, miejsca 
zdarze� historycznych).  Obserwacja ta,  stw arza mo�liwo�ci ustalania relacji czasu 
retrospektyw nego i prospektywnego oraz relacji synchronizacji (obiekt pow stał po 
okre�lonym wydarzeniu i przed okre�lonym wydarzeniem, równocze�nie z innymi 
wydarzeniami). Spostrze�enia i wyobra�enia lokalnej przestrzeni geograficznej 
i rozmieszczonych w niej obiektów  zabytkowych, umo�liw iaj� kształtowanie w yobra�e� 
przestrzeni historyczno-geograficznej, a w  konsekwencji kształtow anie poj�cia przestrzeni 
i czasu historycznego. 

Jako�� tre�ci, wypełniaj�cych czas i przestrze�,  umo�liwia wyodr�bnienie 
przestrzennych jednostek geograficznych (kontynentów , mórz,  gór, nizin, rzek, jezior),  
geograficzno-historycznych (pa�stw, jednostek podziału administracyjnego pa�stw a,  
jednostek osadniczych, zjawisk demograficznych, etnicznych,  gospodarczych). Tre�ci te, s� 
wyra�ane zdaniami historyczno-geograficznymi. 

H istoryk,  organizuje przestrze� w  swej narracji.  Wyodr�bnia w  swym przekazie 
regiony historyczne,  ustala w nich relacje,  mi�dzy centrum regionu i jego peryferiami oraz 
odw rotnie (wyodr�bnianie prow incji).  Historyczny opis regionu,  mo�e pokryw a� si� 
z geograficznym jego opisem, gdy opis regionu geograficznego, b�dzie zawierał wiadomo�ci 
o działaniach ludzi,  zamieszkuj�cych ten geograficzny region,  o skutkach tej działalno�ci 
uporz�dkowanych w czasie. Zauwa�my, �e region, nie jest w ła�ciwo�ci� przestrzeni,  lecz 
poj�ciem ujmuj�cym charakter działa� ludzi w przestrzeni.  

Region historyczny, jest w i�c poj�ciem, które obejmuje terytorium, zamieszkałe przez 
ludzi okre�lonej liczebno�ci,  maj�cych w spóln� tradycj� swych działa�,  w dziedzinie 
gospodarczej,  politycznej,  kulturowej,  która w yodr�bnia ich od społeczno�ci s�siednich,  a ta 
odr�bno�� jest u nich u�w iadomiona i utrw alona.  Region, jest zatem struktur�, która nadaje 
społecze�stw u okre�lonego terytorium, specyficzne cechy4.  
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A ktualnie, nazw � t� oznaczane s� obszary i zamieszkuj�ce je społecze�stwa ró�nych 
wielko�ci,  zespolonych tradycj� historyczn�,  sieci� dro�n�,  w spólnym rynkiem 
ekonomicznym, ide� w spółpracy i współistnienia, budow ania lepszej przyszło�ci. Odnosi si� 
j� równie�,  do mniejszych terytoriów , gdy zachodzi potrzeba opisania ich przeszło�ci.  
Wł�cza si� w jej zakres obszary obecnych gmin,  powiatów, w ojewództw, historycznych 
ziem, jednostek fizjograficznych. Jest to termin bardzo w ygodny, powszechnie rozumiany,  
poddaj�cy si� dookre�leniu znaczenia,  przez dodanie nazw y obszaru (region jasielski,  
sanocki, ale te� karpacki, lasow iacki, �wi�tokrzyski).  T ak te� rozumiany jest w  edukacji 
historycznej. 

Powy�sze uw agi o rolach i funkcjach regionów , j�zykach przekazu wiadomo�ci 
o regionach,  historycznej narracji regionalnej,  zaw artych w niej relacjach przestrzennych 
i czasow ych (rodzajach przestrzeni, tre�ciach w ypełniaj�cych przestrze�, rodzajach czasu,  
w tym czasu historycznego), ułomno�ciach takiej narracji,  mo�liw o�ciach jej deformowania, 
przez zniekształcanie teoretycznego jej modelu,  posłu�yły do zwrócenia uw agi edukatorów 
i popularyzatorów historii,  na wielokształtno�� historii, jej walory kształc�ce 
i wychow aw cze. Historyczne narracje edukacyjne,  s� uogólnionymi obrazami przeszło�ci 
narodów, krajów, kontynentów, opisanymi w j�zyku uogólnionym, metaj�zyku. Historyczne 
narracje regionalistyczne s� konkretne, szczegółowe, opisane j�zykiem przedmiotowym, 
zawieraj�ce fakty historyczne, w postaci wyobra�e�,  a niekiedy spostrze�e�. Znakomicie 
uzupełniaj� one narracje uogólnione, wypełniaj� je materiałem spostrze�eniow ym 
i wyobra�eniow ym. Natomiast narracje, sporz�dzone metaj�zykiem, nadaj� narracjom 
regionalnym, niezb�dne relacje czasu historycznego, przestrzeni historycznej,  genezy,  
nast�pstw, przyczyn,  skutków. St�d, uzasadnionym staje si� przesłanie dydaktyczne,  i� 
edukacja historyczna uczniów, nie mo�e by� oparta tylko o dzieje regionu, ani te� ty lko 
o dzieje narodowe i pow szechne, lecz na wiadomo�ciach ze wszystkich tych dziedzin.  

Po tych uwagach, przejd�my do rozpatrzenia znaczenia i zakresu poj�cia 
regionalizmu. Regionalizm, ma zakres znaczeniowy szerszy, od historii regionalnej.  W jego 
obr�b, w chodzi wiedza o regionie,  o wszelkich poczynaniach ludzi,  zamieszkuj�cych obszar, 
nazwany przez ni� własnym regionem, przede wszystkim opis przeszło�ci,  tera�niejszo�ci 
i przyszło�ci regionu i jego mieszka�ców , popularyzowanie w iedzy o regionie,  o wszystkich 
formach organizacyjnych społecze�stwa,  jego działaniach, aspiracjach w zakresie 
gospodarki, współ�ycia,  poczyna� politycznych i kulturow ych. Jest on równie� w a�kim 
elementem �wiadomo�ci społecze�stw a i jego postaw.  

Uprawianie regionalizmu w pracy szkolnej, to ukierunkow anie procesu edukacyjnego,  
na poznanie przez uczniów otaczaj�cej ich rzeczywisto�ci przyrodniczej i społecznej,  
zrozumienia jej, akceptowania,  opisyw ania,  to rów nie� przygotow ywanie uczniów do 
uczestniczenia w �yciu lokalnego społecze�stwa i społeczno�ci najbli�szych obszarów, które 
wi��e wspólna tradycja, wspólna pami�� przeszło�ci,  zwana te� �wiadomo�ci� historyczn�.  

Tak rozumiany regionalizm, mo�e sta� si� elementem zespalaj�cym proces nauczania 
przedmiotow ego, umo�liwiaj�cym szersze korelow anie procesu poznawczego, integrow anie 
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wiedzy przedmiotowej, w trakcie obserwacji rzeczyw isto�ci,  nasycenie jej spostrze�eniami 
i wyobra�eniami.  Szkolna regionalistyka, mo�e obejmowa� zagadnienia przyrodnicze,  
lokalnego �rodowiska, gospodarcze,  społeczne,  polityczne, kulturowe oraz historyczne.  
W podstawach programow ych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, problematyka 
regionalna,  została wyra�nie wyodr�bniona i uw ypuklona,  w  celach nauczania,  w eduka-
cyjnych formach i metodach pracy oraz przez stworzenie �cie�ek przedmiotowych, jak 
równie� cykli edukacyjnych, których hasła programowe, odnosz� si� do wielostronnej 
wiedzy o regionie, w którym poło�ona jest szkoła.  

W szkolnej edukacji historycznej, regionalizm zaj�ł pozycj� dominuj�c�. M a on 
umo�liw i� kontynuow anie uczenia si� przez spostrzeganie, które charakteryzuje edukacj� 
etapu pierwszego, czyli pocz�tkow� (w klasach od I do III). Zakłada si�, �e uczniow ie 
drugiego etapu edukacji podstawowej,  udoskonal� spostrze�eniowe schematy poznawcze,  
uogólni� je,  przez co b�d� zdolni do ł�czenia w iadomo�ci czerpanych z najbli�szego 
�rodow iska (przez postrzeganie rzeczyw isto�ci), z wiadomo�ciami o charakterze 
poj�ciowym, uzyskiw anymi ze �rodków  dydaktycznych, tekstowych, ikonograficznych,  
symbolicznych (w  tym kartograficznych) oraz słownych. Poszerz� przy tym umiej�tno�ci 
poszukiwania �ródeł wiadomo�ci, udoskonal� sposoby uczenia si�, w zbogac� formy 
komunikow ania si�, wypowiedzi. 

Regionalistyczna edukacja historyczna, mo�e stw orzy� bogat� i obszern� baz� 
spostrze�eniow�, dla dalszej edukacji historycznej, przez co ułatwione zostanie uczniom 
doskonalenie rozumow ania syntetyzuj�cego i analitycznego. A naliza pozwala uczniom 
dotrze� do desygnatów  poj�� historycznych. Tymi desygnatami,  s� spostrze�enia 
i wyobra�enia historyczne, uzyskane podczas uczenia si� spostrze�eniowego, w  edukacji 
regionalistycznej. Wyniesiony z tej edukacji materiał spostrze�eniow y, mo�e by� poddany 
syntezie i uogólnieniu, czyli procesowi dochodzenia do wiedzy poj�ciowej.  

W gimnazjum, dominuje w edukacji historycznej,  wiedza,  w postaci narracji 
tekstowych, z zakresu historii Polski i pow szechnej.  H istoria regionalna,  schodzi do roli 
uzupełniaj�cej ten materiał. Jednak,  w niektórych sytuacjach edukacyjnych,  mo�e zajmowa� 
pozycj� dominuj�c�.  
 
 
2.  C ele regionalistycznej edukacji historycznej. 

Cele kształcenia historycznego, s� rozumiane jako postulowane,  oczekiwane zmiany 
w osobow o�ci uczniów , dokonuj�ce si� pod w pływem oddziaływa� edukacyjnych. Zmiany 
te, mog� przybiera� posta� �w iadomo�ci historycznej i procesów emocjonalnych.  
W historycznej edukacji regionalistycznej, cele te mo�na skuteczniej urzeczywistnia�,  przez 
ukierunkow anie procesów poznaw czych, kształc�cych i emocjonalnych uczniów , na 
otaczaj�c� ich rzeczywisto��. 

�wiadomo�� historyczna,  umo�liw ia zrozumienie tera�niejszo�ci i przew idywanie 
przyszło�ci, postrzeganie rzeczywisto�ci w jej przemianach, cało�ciowe ujmowanie obrazów 
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�ycia ludzi w przeszło�ci, współcze�nie i w  przyszło�ci.  Jest ona podstaw� �wiadomo�ci 
społecznej, dostarcza ludziom przesłanki, do organizow ania �ycia w zmienionej 
rzeczywisto�ci, pozw ala dostosow a� si� do nowych warunków i do podejmowania prób ich 
zmiany, dla polepszenia bytu społecze�stwa.  Społecze�stwa, maj�ce �w iadomo�� 
historyczn�,  s� zdolne do projektowania przyszło�ci (tworz� ideologie) i drogi dochodzenia 
do nowej organizacji �ycia (polityki), s� odporne na zmieniaj�ce si� w arunki, zdolne do 
ekspansji (nie tylko trwania).  

O bserw acja najbli�szego �rodowiska,  mo�e dostarczy� uczniom licznych spostrze�e�, 
które umo�liw iaj� im zrozumienie uwarunkowa� �ycia społecznego, i� w arunki naturalne,  
wyznaczaj� lokalizacj� siedlisk ludzkich,  pól upraw nych, techniki upraw, hodowli,  
pozyskiw ania surowców  mineralnych, ich przetwórstw o. Poznanie �rodowiska naturalnego, 
mo�e dostarczy� informacji o koniecznym i szkodliwym przekształcaniu przyrody przez 
człow ieka,  podejmowanych przez ludzi próbach przywracania pierwotnych warunków 
(usuw anie zapór w odnych, oczyszczanie wód, powietrza, zalesienie terenów, rekultywacja 
wyrobisk). Uczniowie mog� dostrzec,  i� daw ne osady, lokowano na terenach nieprzydatnych 
do celów rolniczych (budow anie domów na stokach, w dolinach potoków, na najgorszych 
gruntach,  przeprowadzanie dróg korytami potoków ),  a w spółcze�nie,  pod zabudow �,  brane 
s� tereny najdogodniejsze do przeprowadzania dróg, posadowienia domów i obiektów 
gospodarczych, cz�sto na glebach najwy�szej jako�ci (now a zabudowa we wsiach,  lokowana 
jest wzdłu� dróg, które przez to,  staj� si� ulicami osiedlowymi).  Ka�dy ucze�, mo�e 
zaobserwowa� bezrozumne za�miecanie obszarów  le�nych; przydro�nych, dolin cieków 
wodnych, stawów , jezior, odprowadzanie nieoczyszczonych �cieków do w ód otw artych 
i nietrudno b�dzie mu w yprowadzi� wniosek,  �e ka�dy wytwarza odpady i �cieki, zatem 
ka�dy musi ponosi� koszty ich utylizacji, a skuteczna jest reguła, nakazuj�ca budow� uj�� 
wody pitnej poni�ej,  odprow adzanych przez poborców wody �cieków . Tylko ta reguła,  
wymusza ich całkowite oczyszczenie i przestrzeganie re�imów  technologii oczyszczania,  
w sposób ci�gły oraz bezawaryjny.  

H istoria dostarcza licznych przykładów , mo�liwo�ci bezkonfliktowego współistnienia 
ludzi i przyrody,  dochodzenia społecze�stw, do poczucia odpow iedzialno�ci za �rodowisko, 
które ma przekaza� nast�pnym pokoleniom. Uczy dostrzegania,  w zorganizowanej 
zbiorowo�ci ludzi, jednostek ponadprzeci�tnych, przywódczych, tw órczych,  wra�liwych na 
ochron� w spólnego dobra, czułych na potrzeby społeczne, krzywd�, gotowych do niesienia 
pomocy, swym post�powaniem, daj�cych przykład postaw patriotycznych, obyw atelskich, 
społecznych,  humanistycznych i humanitarnych, tolerancyjnych, wyrozumiałych. Wiedzy 
o tym, mo�e dostarczy� obserwacja �ycia własnego �rodow iska społecznego,  zbiorow o�ci,  
w której wyrasta ucze�.  St�d, celowym stało si� poł�czenie lekcji historii, z lekcjami wiedzy 
o społecze�stwie w szkole podstawowej, w jeden blok dydaktyczny i uzupełnienie go 
�cie�kami przedmiotowymi i cyklami przedmiotowymi,  na których uczniow ie, b�d� mogli 
dokonywa� obserwacji �rodow iska naturalnego oraz społecznego, w  którym w yrastaj�  
i ucz� si�. 
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Wiadomo�ci o regionie,  dziejach lokalnej ojczyzny, mog� ułatwi� ukształtowanie 
u uczniów  przekona� o potrzebie ochrony,  naturalnego docenienia �rodow iska,  w yrabianie 
poczucia pi�kna rodzinnego krajobrazu,  docenienia ekonomicznych,  zdrow otnych,  
rekreacyjnych i kulturow ych walorów  lokalnej ojczyzny.  

W podstawie programowej,  przedmiotu „H istoria i społecze�stwo” dla klas IV-VI 
szkoły podstawowej, zamieszczono hasła: „Stosunek do �rodow iska przyrodniczego 
i kulturow ego”, „M ój dom, moja rodzina i s�siedztwo. Elementy historii rodzinnej,  
regionalnej oraz �ycia codziennego w Polsce i ró�nych krajach i epokach”,  „Zró�nicowanie 
regionalne Polski, efektem warunków przyrodniczych i działalno�ci człowieka, zasoby 
�rodow iska przyrodniczego, ich ochrona i wykorzystanie”, „Zagospodarowanie terenu,  
miejsca zamieszkania ucznia,  uw arunkow ania �ycia ludzi danego obszaru, od czynników 
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych,  krajobraz najbli�szej okolicy”; które stanowi� punkt 
wyj�cia, do opracowania programu tego przedmiotu i uszczegółowienia w nim, tematyki 
regionalnej. 

A utorzy programów do historii i w iedzy o społecze�stwie, w  szkołach 
podstawow ych, uj�li tematyk� regionaln� ró�norako.  Ewa M arciniak i K rystyna 
Mierzejewska-Orzechow ska, dzieje rodziny ucznia,  poznanie rodzinnej miejscow o�ci,  
miejsca zamieszkania,  pobierania nauki oraz ich dziejów, umie�ciły  w programie klasy IV, 
poznanie regionu, w którym ucze� �yje,  umie�ciły  w programie klasy V. Hasła tego 
programu, zostały sformułow ane przy-st�pnie,  dostatecznie szczegółowo i dobrze 
skorelow ane z tre�ciami innych przedmiotów 5.  Anna Wołosik, tematyk� lokaln� i regionaln�, 
uj�ła w  swym programie w dwie jednostki metodyczne: „M oja w łasna historia. Ja i mój dom 
rodzinny” oraz „M oja własna historia. Ja i mój region”.  Zgromadzone w tych jednostkach 
hasła, zostały zrozumiale sformułowane,  dobrze uporz�dkowane i ustrukturyzow ane w 
obrazy rodziny i jej dziejów oraz obrazy �rodowiska i jego dziejów. Autorka potraktowała te 
jednostki metodyczne, jako wprow adzenie do poznania zarania naszej cyw ilizacji i jej 
rozwoju,  w  kolejnych epokach oraz do dziejów ojczystych6. 

Zgodnie z tymi programami, opracowane zostały podr�czniki historii (aktualnie dla 
klasy IV szkoły podstawowej) oraz zeszyty �w icze�.  Umo�liwiaj� one �wiczenie 
spraw no�ci,  w  okre�laniu stosunków pokrewie�stw a i powinowactw a, lokalizacj� miejsca 
zamieszkania rodziny ucznia w Polsce,  sporz�dzanie tablicy chronologicznej w ydarze� 
w miejscowo�ci i regionie, w którym ucze� zamieszkuje, jego lokalizacj� na mapie Polski,  
opis krajobrazu najbli�szej uczniow i okolicy,  okre�lenie zagospodarowania miejscow o�ci,  
w której ucze� zamieszkuje, sporz�dzenie rejestru miejsc i obiektów zabytkowych, 
kultowych, zapisanie legend, ba�ni,  opow ie�ci zw i�zanych z przeszło�ci� miejscowo�ci 
i regionu,  sporz�dzenie tablicy synchronistycznej,  w  której w ydarzenia lokalne i regionalne, 
odniesione zostan� do wydarze� ogólnonarodowych7.  

W podstawie programowej,  cele edukacji regionalistycznej, nie zostały dokładnie 
okre�lone. Z zapisu jednego z nich: „Rozwijanie poczucia przynale�no�ci do grupy 
rodzinnej, społeczno�ci lokalnej,  grupy etnicznej, narodu,  pa�stwa,  społeczno�ci europejskiej 
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i �w iatowej”,  mo�e nauczyciel wyprowadzi� dyrektyw�,  do formułowania ogólnych 
i szczegółowych celów edukacji regionalistycznej i historycznej8. 

Próby takie, zaprezentowały autorki pow ołanych wy�ej programów edukacji 
historyczno-społecznej,  w  szkołach podstaw owych. W programie wydanym przez WSiP, 
jego autorki, cele edukacyjne powi�zały z tre�ciami regionalistycznymi,  uw zgl�dnionymi 
w programach historii i wiedzy o społecze�stwie dla klasy IV i V. Osi�gni�cia te,  dla klasy 
IV, uj�ły  jako: „poznanie i rozumienie historii sw ojej rodziny oraz warto�ci i tradycji w niej 
przekazywanych”; ”poznanie elementów historii i współczesno�ci miejsca zamieszkania”; 
„poznanie i opisywanie sposobu zagospodarowywania miejsca zamieszkania dzi� 
i w przeszło�ci”; „poznanie i opisywanie składowych �rodowiska geograficznego”; 
„posługiw anie si� map� administracyjn� kraju, w skazywanie sw ojej miejscow o�ci na 
mapie”.  Dla klasy V, cele z tej dziedziny,  zostały sformułowane w  postaci: „budowanie 
poczucia przynale�no�ci do najbli�szego �rodowiska szkolnego i pozaszkolnego”; „poznanie 
historii szkoły i jej osi�gni��”; „kształcenie umiej�tno�ci charakteryzowania regionu pod 
wzgl�dem geograficznym”; „zrozumienie zjaw isk gospodarczych zachodz�cych w regionie 
dawniej i w spółcze�nie”; „ukazanie zwi�zku mi�dzy �rodowiskiem geograficznym 
a aktywno�ci� zawodow � mieszka�ców dzi� i w przeszło�ci” (cel ten mo�na skutecznie 
realizowa� na tre�ciach regionalistycznych); „poznanie sylwetek wybitnych mieszka�ców 
regionu w przeszło�ci i współcze�nie”; „poznanie historii regionu i specyficznych cech jego 
kultury (folklor,  zabytki, wydarzenia kulturalne, obrz�dow o��, gw ara)”; „poznanie historii 
regionu z ró�nych �ródeł (np. ze zbiorów muzeum regionalnego,  z przekazu �wiadków 
wydarze�,  pami�tników) i integrowanie w iedzy historycznej na podstaw ie tych informacji”; 
„dostrzeganie zwi�zku mi�dzy dziejami regionalnymi i ojczystymi”.9 

O dmiennie do problematyki regionalistycznej, w zakresie celów edukacji 
historyczno-społecznej,  podeszła Anna Wołosik. Projektowane zmiany,  w osobowo�ci 
uczniów, poł�czyła z poznawaniem dziejów  lokalnych, regionalnych, narodowych 
i pow szechnych. W klasie IV, uw zgl�dniła: „poznanie najbli�szego społecznego otoczenia 
(grupa, zjawiska w grupie,  społeczno�� szkolna, jej prawa i obowi�zki)”; „rozbudzenie 
zainteresow ania bli�sz� i dalsz� przeszło�ci�,  poprzez histori� rodziny widzian� w łasnymi 
oczami”; „budowanie poj�cia tradycji”; „wskazanie elementów składowych tradycji”; 
„poznanie ró�norodnych �wiadectw przeszło�ci”; „rozwijanie umiej�tno�ci w  zakresie 
poszukiwania i wykorzystyw ania informacji z ró�nych �ródeł”; „poznanie zró�nicowania 
regionalnego Polski”; „rozw ijanie poczucia przynale�no�ci do społeczno�ci lokalnej”.  
W tre�ciach nauczania historii w klasie V, autorka nie dostrzegła mo�liwo�ci rozwijania 
�w iadomo�ci historycznej i społecznej na materiale lokalnym i regionalnym, przez 
wykorzystanie znanych ze �ródeł faktów historycznych, istniej�cych zabytków 
historycznych,  lokalnej tradycji.  Uw zgl�dniła te mo�liwo�ci przy nauczaniu wiedzy 
o społecze�stwie w klasie VI,  formułuj�c nast�puj�ce cele: „poznanie społecznego 
otoczenia”; ”obserwacja i opis zjawisk społecznych”; „poznanie form uczestnictwa 
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obyw ateli w  �yciu publicznym”; „poznanie zada� samorz�du lokalnego”; „pobudzenie 
osobistego zaanga�owania w spraw y publiczne poprzez list, petycj�, kampani�”10. 

Wynika z tych propozycji,  �e autorzy programów  nauczania historii i wiedzy 
o społecze�stwie,  w  szkołach podstawowych, zakładaj� mo�liwo�� ukształtowania 
u młodzie�y elementów �w iadomo�ci historycznej i społecznej, przez poznanie i zrozumienie 
istoty rodziny,  grupy rów ie�niczej,  lokalnej społeczno�ci, wspólnoty terytorialnej, wspólnoty 
regionalnej, etnicznej i narodowej,  poznanie i zrozumienie struktury najbli�szego �rodowiska 
geograficznego,  gospodarczego, w zajemnych zale�no�ci mi�dzy nimi,  ukształtowanie 
umiej�tno�ci dostrzegania zmian w �rodow isku i roli w nich człowieka oraz społecze�stwa. 
Cele te zostały uporz�dkow ane, zgodnie z dydaktycznymi zasadami przyst�pno�ci 
i pogl�dowo�ci. 

W podstawie programowej, uw zgl�dniono cykle kształcenia mi�dzyprzedmiotowego, 
w postaci �cie�ek edukacyjnych. Jednym z takich cyklów jest „Edukacja regionalna - 
dziedzictwo kulturow e w regionie”.  T emu cyklowi edukacyjnemu postawiono cele: 

„1.  Poznanie najbli�szego �rodow iska i specyfiki sw ego regionu.  

2.  Rozwijanie w arto�ci rodzinnych,  zw i�zanych z warto�ciami kulturowymi w spólnoty 
lokalnej.  

3.  Rozw ijanie postaw  patriotycznych, zw i�zanych z to�samo�ci� kultury regionalnej”. 

Zestaw  haseł programow ych, eksponuje poznanie najbli�szego �rodow iska,  domu 
rodzinnego i szkoły,  �rodowiska geograficznego regionu,  jego kultury,  j�zyka, nazewnictwa, 
symboli,  historii,  etnografii,  folkloru, sylwetek osób zasłu�onych dla regionu11.  

Zapisy te, nie daj� pełnego obrazu mo�liwo�ci kształtowania, wzbogacania �wiadomo�ci 
historycznej i społecznej uczniów, na wiadomo�ciach uzyskiw anych z poznawania lokalnego 
i regionalnego �rodowiska geograficznego,  gospodarczego, społecznego, historycznego 
i kulturow ego. St�d zachodzi potrzeba,  bli�szego poznania w alorów edukacyjnych 
i wychow aw czych, wiadomo�ci regionalistycznych,  szczególnie historii regionu i lokalnej 
tradycji. 

Przypomnie� nale�y, �e na wiadomo�ciach z zakresu wiedzy o regionie, na 
historycznych przekazach,  odnosz�cych si� do historii lokalnej i regionalnej,  mo�na rozwija� 
wyobra�ni� historyczn�, spraw no�ci prowadzenia obserwacji, dokonywania analizy 
lokalnych �ródeł historycznych,  syntetyzowania pozyskanych z nich wiadomo�ci w przekazy 
słowne,  tekstowe, ikonograficzne,  kartograficzne i symboliczne,  natomiast nie mo�na 
kształtowa� struktur narracji historycznej, my�lenia globalnego, kształtowa� systemu poj�� 
historycznych.  

Proces edukacji regionalistycznej,  umo�liw ia doskonalenie schematów poznawczych, 
stosowanych w uczeniu si� spostrze�eniowym i w yobra�eniowym, co pozw ala na łagodne 
przechodzenie ucznia,  od uczenia si� spostrze�eniowo-wyobra�eniow ego, do uczenia si� 
poj�ciowego, od rozumowania przedmiotow ego, do rozumow ania narratywistycznego, 
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zasadzaj�cego si� na wnioskow aniu, z relacji ustanawianych mi�dzy faktami historycznymi, 
czyli my�lenia logicznego (jego istot� jest w nioskow anie z relacji)12. 

Cele,  okre�lone dla edukacji regionalistycznej w  podstawie programow ej 
i programach, nie tworz� spójnego sytemu. M aj� charakter przypadkowy. Brak w nich 
modelu postulow anych osi�gni��.  St�d zachodzi potrzeba, zaproponowania nauczycielom 
historii i w iedzy o społecze�stwie w szkole podstaw ow ej, przykładu systemowego uj�cia 
celów  tej edukacji. 

Wychodz�c od tradycyjnego schematu klasyfikacyjnego celów  nauczania 
i wychow ania,  mo�na cele edukacji regionalistycznej uporz�dkowa� w  cele poznawcze,  
kształc�ce i wychow aw cze. 
Cele poznaw cze: 
- Poznanie �rodowiska geograficznego i przyrodniczego miejscowo�ci, okolicy i regionu,  

w którym ucze� w yrasta. 
- Poznanie lokalnej i regionalnej tradycji historycznej i kulturowej.  
- Poznanie podstawowych form �ycia gospodarczego i organizacji lokalnej oraz 

regionalnej społeczno�ci. 
- Poznanie przez ucznia tradycji własnej rodziny,  zasad jej funkcjonowania.  
- Poznanie �ródeł wiedzy o regionie (otaczaj�c� rzeczyw isto�� geograficzno-

przyrodnicz�, gospodarczo-społeczn�,  historyczno-kulturow �). 
- Poszerzenie bazy spostrze�eniowej i wyobra�eniowej uczniów , dostarczenie 

spostrze�eniowych desygnatów  dla poj�� historycznych (przestrze� i elementy j� 
wypełniaj�ce w  postaci obiektów  geograficznych,  przyrodniczych,  budowli 
in�ynieryjnych: drogi,  groble,  zapory na ciekach wodnych,  mosty, przeprawy promowe, 
budowli sakralnych i �wieckich,  budow li przemysłowych, rolniczych, reliktowe formy 
produkcji,  wymiany towarowej). 

 
Cele kształc�ce: 
- Rozw ijanie sprawno�ci obserwacji otaczaj�cej ucznia rzeczywisto�ci.   
- Kształtow anie sprawno�ci wyobra�ania spostrze�e�,  tworzenia w yobra�e� z elementów 

spostrze�e�. 
- Rozw ijanie my�lenia na materiale spostrze�eniow ym i wyobra�eniow ym.  
- Rozw ijanie u uczniów umiej�tno�ci dobierania do poj�� desygnatów spostrze�eniowych 

i wyobra�eniowych, konkretyzow ania wiadomo�ci uogólnionych przez pow oływanie 
przykładów z najbli�szego otoczenia i lokalnej oraz regionalnej tradycji.  

- Rozw ijanie u uczniów sprawno�ci w erbalizowania obrazów  rzeczywisto�ci,  
przedstaw iania jej j�zykiem tekstow ym, ikonograficznym i kartograficznym. 

- Rozw ijanie umiej�tno�ci porów nywania, rozró�niania,  ró�nicowania,  klasyfikow ania,  
abstrahowania i uogólniania,  na materiale spostrze�eniowym i wyobra�eniowym, 
pochodzenia lokalnego i regionalnego. 
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- Kształtow anie u uczniów  cało�ciowego w idzenia - ujmowania lokalnej i regionalnej 
rzeczywisto�ci aktualnej i przeszłej, dostrzegania w niej przemian, dynamiki.  

- Rozw ijanie sprawno�ci uczniów w zakresie tw orzenia obrazów - narracji przeszło�ci 
lokalnej ojczyzny. 

- Nabyw anie przez uczniów umiej�tno�ci oceniania zjaw isk zachodz�cych w najbli�szym 
�rodow isku,  poszukiwania ich genezy, przyczyn,  nast�pstw, skutków, czasu i zasi�gu 
przestrzennego. 

- Kształtow anie sprawno�ci lokalizow ania obrazów przeszło�ci regionu w  czasie 
linearnym, diachronicznie i synchronicznie oraz w przestrzeni geograficznej za pomoc� 
p lanów  i map historycznych tego obszaru.  

- Kształtow anie sprawno�ci klasyfikowania �ródeł w iedzy o regionie, umiej�tno�ci ich 
poszukiwania i wykorzystywania do tw orzenia narracji sporz�dzanych słownie, tekstem, 
j�zykiem kartografii i ikonografii.  

- Rozw ijanie sposobów uczenia si� z w ykorzystaniem dost�pnych �rodków  przekazu,  
szczególnie ze �ródeł tekstow ych, przekazów ustnych, �ródeł ikonograficznych,  
kartograficznych, zabytków  historycznych znajduj�cych si� w �rodowisku naturalnym 
i w muzeach.  

- Rozw ijanie umiej�tno�ci odnoszenia wiedzy o regionie do geografii Polski, historii 
Polski, gospodarki narodow ej i narodu polskiego.  

 
Cele wychowawcze: 
- Budzenie zaciekaw ienia tradycj� rodzinn�, lokaln�, regionaln�,  tera�niejszo�ci� 

i przyszło�ci� tych �rodowisk.  
- Przekształcanie zaciekawienia w zainteresow ania i zamiłowania regionalistyczne 

i historyczne.   
- Rozbudzanie u uczniów w i�zi intelektualnych, motywacyjnych i emocjonalnych 

z miejscem rodzinnym i regionem. Przenoszenie tych wi�zi na naród i pa�stwo polskie. 
- Rozbudzanie,  przez w ykorzystanie tych w i�zi,  inspiracji twórczych u dzieci 

uzdolnionych muzycznie, wokalnie i p lastycznie.  
- Kształtow anie u młodzie�y postaw  patriotycznych, społecznych,  humanistycznych,  

humanitarnych oraz postaw , w których dominow a� b�d� czynniki wiedzy, motyw ów 
i emocji,  przede w szystkim urabia� postawy  czynne,  ujaw niaj�ce si� w działaniu (nie 
deklaratywne, werbalne, postulatywne).   

- Kształtow anie u młodzie�y uw agi i woli,  czyli zdolno�ci koncentrowania si� na 
obiektach obserw acji, przedmiotach poznania,  na �ródłach przekazu informacji, oraz 
ch�ci, cierpliw o�ci,  zdolno�ci pokonywania trudno�ci w uczeniu si� i działaniu na rzecz 
ogółu.  

- Rozbudzenie wy�szych aspiracji, motyw ów działania pozytywnego, na rzecz 
najbli�szego otoczenia i regionu.  
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- Przez wykorzystyw anie tradycji,  rozw ijanie i umacnianie u młodzie�y wi�zi rodzinnej, 
pokrew ie�stwa i powinowactw a, wi�zi grupowej,  rów ie�niczej,  budzenie dumy 
z przynale�no�ci do rodziny,  lokalnego społecze�stwa, społeczno�ci uczniowskiej.  

- Kształtow anie u uczniów przekonania o potrzebie podporz�dkowania si� (uległo�� 
w reagowaniu) regułom zachowania si�, uznawanym w lokalnej i szkolnej społeczno�ci, 
pobudzanie ch�ci do pozytywnych zachowa�, odczuw anie z nich zadowolenia,  
przyjemno�ci i rado�ci.  

- Rozw ijanie sytemu w arto�ci,  w tym przekonania,  i� najbli�sze �rodowisko 
geograficzno-przyrodnicze,  gospodarczo-społeczne,  historyczno-kulturowe jest warto-
�ci� podstawow �,  dobrem wspólnym. 

- Budzenie u uczniów wiary w e własne siły , mo�liwo�ci uzyskiw ania pozytyw nych 
osi�gni�� indyw idualnych i zespołowych. 

- Kształtow anie zachowa� tolerancyjnych wobec innych osób,  grup etnicznych 
i religijnych, do odr�bnych tradycji narodowych, kulturow ych wyst�puj�cych 
w regionie, do ich symboli, pami�tek.  

- Rozbudzenie u uczniów  zbieractw a historycznego, dokumentowania przeszło�ci 
i tera�niejszo�ci,  poznawania osób zasłu�onych.  

- Pobudzanie u uczniów motywów uczestniczenia w konkursach wiedzy o regionie 
i rodzinnej miejscowo�ci13. 

 
Cele edukacji regionalistycznej,  mo�na uj�� w  taksonomiczny schemat 

klasyfikacyjny. Jego istot� jest to,  �e cele s� porz�dkowane w kolejno�ci realizacyjnej,  która 
to kolejno�� zasadza si� na regule, i� cel, w kolejno�ci nast�pny, mo�e by� osi�gni�ty  po 
urzeczywistnieniu wszystkich celów poprzedzaj�cych go (cel aktualnie realizow any). 

Taksonomiczny układ celów edukacyjnych,  dzieli je na trzy sfery: wiedza, emocje,  
działania psychomotoryczne.  Sfera w iedzy,  zw ana te� poznaw cz�, obejmuje wiadomo�ci 
(fakty szczegółowe, terminologia okre�laj�ca je, jak post�pow a� z faktami,  poj�cia, ich 
zakres i struktury), ich zrozumienie (przekład z j�zyka tekstowego na ikonograficzny,  
kartograficzny,  porównywanie wiadomo�ci), zastosow anie (umiej�tno�� posłu�enia si� 
wiadomo�ciami), analiz� (obrazu historycznego, postrzeganej rzeczywisto�ci, wyodr�bnianie 
informacji,  wyodr�bnianie relacji w  poznawanej strukturze), syntez� (tworzenie narracji,  
p lanu narracji ustnej,  sporz�dzanie tez),  ocenianie (formułowanie s�dów  na podstaw ie 
logicznej struktury,  na podstawie prawdy historycznej i obiektywizmu narracji).  

Sfera emocji, składa si� ze sprawno�ci recepcji (uwagi), reagowania, warto�ciow ania,  
organizow ania i charakteryzowania. Sfera psychomotoryczna,  odnosi si� do osi�gni�� 
w zakresie kultury fizycznej,  sprawno�ci manualnych w przygotowaniu zawodowym l4.  

Taksonomiczny układ celów, został opracowany z my�l� o nauczycielach, nie 
maj�cych dostatecznego przygotowania pedagogicznego i metodycznego, do organizowania 
procesu dydaktycznego w  szkole. Schemat,  narzucał im okre�lony �ci�le porz�dek działa� 
dydaktycznych i wychowawczych, na ka�dej jednostce lekcyjnej. St�d w schemacie 
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taksonomicznym, cele zostały uszczegółowione do poziomu operacji (cele operacyjne). Do 
ka�dej lekcji opracowano sprawdzian (test) stopnia realizacji kolejnych celów  operacyjnych 
i po�rednich15. 

Wydaje si�, �e cele w układzie taksonomicznym, w  edukacji regionalistycznej, mo�na 
zastosowa� przy projektowaniu procesu realizacji programu �cie�ki edukacyjnej i cyklu 
edukacyjnego: „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie”. Ka�dy nauczyciel 
mo�e podj�� prób� opracow ania takiej taksonomii celów, na podstaw ie opublikowanych 
przykładów.16 

N auczyciele, wprowadzaj�c uczniów  w problematyk� regionalistyczn�, powinni 
pami�ta�, �e maj� przygotow a� ich do recepcji szerszej wiedzy geograficzno-przyrodniczej, 
gospodarczej i społecznej oraz historycznej,  która b�dzie przedmiotem poznania 
w gimnazjum, zaszczepi� im wi�� z lokaln� ojczyzn�, ukaza� jej ł�czno��, nierozerwalno�� 
z pa�stwem polskim i narodem polskim, przekona� ich,  i� dzieje lokalne i regionalne oraz 
kultura tego obszaru,  s� cz�stk� dziejów  i kultury polskiego narodu.  
 
 
3.  Metody i �rodki wprowadzania uczniów w wiedz� o regionie.  

Wiedza o regionie, staj�c si� przedmiotem edukacji szkolnej, na poziomie 
podstawow ym i �rednim, uj�ta w  podstawach programow ych i �cie�kach edukacyjnych,  
stworzyła now� sytuacj� dydaktyczn� dla reformowanej szkoły i jej nauczycieli.  Nauczyciele 
zostali zobligowani do: 
- dokładnego rozpoznania zainteresow a� historycznych i regionalistycznych swych 

uczniów; 
- przeprowadzenia gruntownej analizy podstaw  programow ych i przykładowych 

programów nauczania historii i wiedzy o społecze�stwie; 
- dokonania korelacji tre�ci kształcenia humanistycznego,  z tre�ciami kształcenia 

przyrodniczego,  celem opracowania programów, �cie�ek edukacyjnych i cykli 
przedmiotow ych; 

- sporz�dzenia harmonogramu działa� dla nauczycieli,  uczestnicz�cych w realizacji 
programu kształcenia regionalistycznego, przydzielenia im zada� przewidzianych 
w programie; 

- dobrania �rodków  przekazu wiedzy o regionie, dokładne poznanie ich tre�ci i dokonanie 
oceny przydatno�ci (ze wzgl�du na warto�ci poznawcze,  kształc�ce i wychow aw cze 
oraz dost�pno�� ich dla ogółu uczniów i przyst�pno�� w recepcji); 

- przeprowadzenia studiów  nad dziejami lokalnymi i regionalnymi, kultur� regionaln� 
w przeszło�ci i aktualnym jej stanem, geografi� i przyrod� regionu, jego �yciem 
gospodarczym i społecznym, ustalenia zwi�zków przyczynowych mi�dzy tymi 
dziedzinami, ich genezy,  nast�pstw , aktualnych oddziaływa� i perspektyw oraz 
kierunków  przekształce�; 
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- przestrzennego rozmieszczenia �ródeł w iadomo�ci o regionie (sporz�dzenie mapy 
regionu,  planu miejscowo�ci) i nadania im porz�dku chronologicznego (kiedy 
nast�powały zmiany, kiedy pojaw iły si� obiekty, wypełniaj�ce przestrze� geograficzn� 
regionu); 

- dobrania strategii dydaktycznych,  form organizacyjnych i metod kształcenia 
przydatnych do osi�gania dobranych celów edukacji regionalistycznej; 

- opracowania modeli sposobów uczenia si�, dla uczestników  w ykonuj�cych zadania 
przewidziane programem, zorganizowanie �wicze� w dra�aj�cych uczniów  do 
stosowania tych modeli, szczególnie do prowadzenia obserwacji, gromadzenia 
materiałów, tematycznego ich opracowyw ania,  sporz�dzania wypracowa� p isemnych, 
kartograficznych, ikonograficznych,  przeprowadzania wywiadów , opracowyw ania ich 
wyników, sporz�dzania finalnych opracowa� indyw idualnych i zespołow ych; 

- opracowania �rodków kontroli wst�pnej, bie��cej i ko�cowej, skorelow anymi 
z zalecanymi w  podstawie programow ej, ko�cowymi osi�gni�ciami uczniów 
i kryteriami wymaga�, ustalenia kryteriów  oceniania osi�gni�� uczniów; 

- przeprowadzenia kw erendy bibliotecznej i archiwalnej,  celem ustalenia zasobów 
przydatnych do edukacji regionalistycznej, wytypow ania instytucji i osób,  które b�d� 
mogły w spomaga� t� edukacj�; 

- przygotowania własnego warsztatu pracy, do now ej organizacji procesu kształcenia,  
wzbogacenia w łasnej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej,  w zakresie nowych 
tendencji metodycznych, poznania aktualnych tendencji metodologicznych i ocen 
historiograficznych,  odnosz�cych si� do uprawiania regionalistyki historycznej17.  

 
Strategia dydaktyczna,  rozumiana jako cało�ciowe, globalne i wielostronne uj�cie 

procesu edukacyjnego,  na okre�lonym poziomie nauczania,  jest dyrektyw�, według której 
nauczyciel planuje sw � prac�,  dla realizacji przyj�tego programu edukacyjnego, w nauczaniu 
przedmiotow ym, zintegrow anym, blokow ym i �cie�ek przedmiotowych. Niektóre strategie 
dopuszczaj� odej�cie od systemu lekcyjnego i zalecaj� organizacj� procesu edukacyjnego,  
który umo�liwia w ielostronne poznanie przez uczniów  najbli�szego otoczenia i regionu.  
Strategie te zalecaj�, stosow anie metod kształcenia,  które skłaniaj� ucznia do uzyskiwania 
potrzebnych mu wiadomo�ci (do rozw i�zania problemu, wykonania obszerniejszy zada�) 
z otaczaj�cej go rzeczywisto�ci,  ze �ródeł ikonograficznych, kartograficznych, zabytków 
historycznych.  St�d koniecznymi staj� si� pozaszkolne formy organizacyjne procesu 
poznawczego. 

Strategie, oparte na samodzielno�ci intelektualnej uczniów, ich inicjatyw ach 
poszukiwania �ródeł informacji do wykonania zada�,  wyznaczaj� nauczycielowi rol� 
organizatora, kierownika,  doradcy uczniów oraz w eryfikatora ich post�pów  w uczeniu si�.  
Pozostawia� on musi uczniom swobod�, w  planowaniu pracy, poszukiwaniu �ródeł 
wiadomo�ci, sposobów  korzystania z nich, sposobów  w ykonywania zada� i ich form. 
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W kształceniu regionalistycznym, zalecane s� strategie, umo�liwiaj�ce uczniom 
samodzielne podejmow anie decyzji, w  zakresie formułowania zada� cz�stkowych, 
wykonyw ania ich zespołow o i indywidualnie, sporz�dzania harmonogramu pracy,  
prowadzenia samokontroli, korzystania z doradztw a nauczycieli.  N ajbardziej przydatnymi s� 
w tej edukacji strategie problemowa i badaw cza. Pierwsza z nich, zakłada rozwijanie 
spraw no�ci edukacyjnych ucznia,  przez stawianie go w sytuacjach zadaniowych. Stopie� 
trudno�ci i zło�ono�ci tych zada�, mo�e by� dostosowywany do coraz wydajniejszych 
spraw no�ci ucznia w rozwi�zyw aniu problemów.  Strategia ta, preferuje model spiralnego 
rozwoju intelektualnego uczniów . Ucze�,  w miar� upływu czasu i zw i�kszania liczby 
rozwi�zywanych zada�,  podnosi sw ój poziom intelektualny,  sw e spraw no�ci,  które 
umo�liw iaj� rozwi�zyw anie zada� tej samej klasy,  ale o wy�szej skali trudno�ci i bardziej 
zło�onych. Strategia druga zakłada,  oparcie kształcenia historycznego, na pracy ucznia 
z �ródłami historycznymi,  opracowaniami naukowymi, czyli na w ykorzystywaniu 
elementów w arsztatu badaw czego historyka.  U mo�liwia ona, stosow anie elementów metody 
pracy z podr�cznikiem, tekstami �ródłow ymi, �ródłami ikonograficznymi,  �rodkami 
kartograficznymi, symbolicznymi (dane statystyczne, diagramy, kartodiagramy). Zasadza si� 
ta strategia na wycieczkach, pracy w muzeum, archiwum, �rodow isku naturalnym (jako 
formach organizacyjnych nauczania i uczenia si�)18. 

N auczyciel, działania własne i uczniów, powinien projektowa� z uwzgl�dnieniem 
celów  nauczania,  dobranych �rodków dydaktycznych, lokalnych warunków nauczania,  
własnych sprawno�ci metodycznych i umiej�tno�ci pracy umysłow ej uczniów, gotowo�ci 
innych nauczycieli,  do wspomagania jego zamierze�.  

A ktualnie s�, przypominane formy organizacyjne i metody nauczania, prowadz�ce do 
aktywizacji uczniów, które były upow szechniane w  Stanach Zjednoczonych AP i w Europie, 
na przełomie XIX i XX wieku. Zebrał je A .L. H all-Quest i propagował w�ród nauczycieli dla 
przełamania formalizmu dydaktycznego. Reformatorzy naszej o�wiaty, naw i�zuj� (cz�sto 
nie�w iadomie) do ówczesnych pomysłów. Z alecaj� realizacj� �cie�ek edukacyjnych metod� 
projektów , planów, inscenizacji, dramy, burzy mózgów, gier dydaktycznych, kontaktów 
społecznych19.  

W organizacji procesu dydaktycznego, zaleca si� prac� frontaln�, w  grupach 
i indywidualn�. Słu�y� maj� te zmiany, organizacji procesu kształcenia, nauczaniu 
problemowemu, wielostronnemu, programow anemu,  symulacyjnemu. Upowszechnianie 
elektronicznych (komputerowych) i multimedialnych �rodków dydaktycznych,  stwarza 
mo�liwo�ci wypracowywania przez nauczycieli, własnych metod nauczania i form 
organizacji oraz realizacji procesu edukacji, dostosowanych do warunków danej szkoły,  
specjalnych uzdolnie� nauczyciela (plastycznych,  muzycznych,  re�yserskich,  retorycznych, 
aktorskich) i poszczególnych uczniów . 

Wyposa�enie szkoły,  w �rodki kopiowania tekstów i obrazów (statycznych 
i dynamicznych),  miksowania nagra� fonicznych i audiowizualnych, w �rodki 
elektronicznego przetwarzania informacji,  w ytwarzania wirtualnych obrazów, map 
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elektronicznych,  rejestrow ania kamerami wizyjnymi przestrzeni geograficznej,  �rodowiska 
przyrodniczego,  gospodarczego,  społecznego,  zabytków historycznych,  zjawisk 
kulturow ych, stwarza realne mo�liwo�ci odchodzenia od metod w erbalnych,  nauczania 
frontalnego, wł�czenia uczniów do planowania i realizow ania procesu edukacyjnego.  
Edukacja regionalistyczna umo�liw ia, mimo stosowania po�rednich �rodków przekazywania 
obrazów rzeczyw isto�ci,  utrzymanie przez ucznia bezpo�redniego kontaktu ze �rodowiskiem, 
w którym si� wychow uje, kształci, rozw ija.  D o tej rzeczywisto�ci,  mo�e si� odw oła� dla 
skonfrontowania z ni� rzeczywisto�ci w ytw orzonej sztucznie (wirtualnej, elektronicznej).  
Pami�ta� nale�y, i� w izualizm jest zjawiskiem negatywnym, równym werbalizmowi, gdy te 
�rodki przekazu s� nadu�ywane.   
 
 
4.  Warsztat pracy nauczyciela regionalisty.  

N a warsztat pracy nauczyciela,  składaj� si�: jego wiedza merytoryczna i dydaktyczna, 
spraw no�ci metodyczne, wizja modelu organizacji procesu dydaktycznego, budynek szkolny 
i jego wyposa�enie, ułatw iaj�ce proces kształcenia i w ychowania,  �rodowisko geograficzne,  
przyrodnicze, gospodarcze, społeczne, kulturowe (w tym tradycja historyczna),  w którym 
funkcjonuje szkoła i nauczyciel,  przydatne do kształcenia zasoby i formy pracy instytucji,  
organizacji, przedsi�biorstw  działaj�cych w miejscowo�ci, w której znajduje si� szkoła oraz 
funkcjonuj�ce w regionie,  w reszcie pracownia przedmiotowa, biblioteka (jej zbiory dla 
uczniów i dla nauczycieli) szkolna i publiczna, muzeum i archiwum. Zasoby te,  mog� by� 
uzupełnione pryw atnymi kolekcjami lokalnych zbieraczy pami�tek,  kolekcjami 
uczniowskimi.  

W znaczeniu w��szym, warsztatem nauczyciela historii,  regionalisty ,  jest jego 
pracow nia, wyposa�ona w  �rodki dydaktyczne, techniczne urz�dzenia, słu��ce rejestracji 
�ródeł wiadomo�ci (kamery wizyjne,  magnetofony,  komputery,  aparaty fotograficzne,  
kopiarki) oraz materiały  (kasety w izyjne,  foniczne, materiały  �wiatłoczułe, papier, tusze,  
farby). W�ród �rodków dydaktycznych,  w  pracowni, pow inny si� znajdow a� opracowania 
tekstowe (podr�czniki, kompedia, słowniki, zbiory tekstów �ródłow ych), mapy (�cienne,  
atlasy),  obrazy (�cienne, przezrocza,  dynamiczne obrazy �rodow iska naturalnego okolicy,  
miejsc historycznych,  fragmenty historycznych filmów fabularnych i popularnonaukowych), 
modele (grodów, zamków, uzbrojenia, narz�dzi pracy), zabytki historyczne z ró�nych 
dziedzin,  eksponowane w k�ciku muzealnym. 

W pracow ni,  dostosowanej do kształcenia regionalistycznego,  nale�y gromadzi� 
okazy lokalnej fauny i flory, zdj�cia fotograficzne i dynamiczne,  kasetowe lokalnego 
krajobrazu, typowych obiektów  geograficznych i przyrodniczych,  gospodarczych,  
społecznych,  kulturowych, historycznych, obiektów wyró�niaj�cych lokalny i regionalny 
krajobraz. Niezb�dnymi s�, w takiej pracowni,  mapy fizyczne, klimatyczne, przyrodnicze, 
historyczne,  gospodarcze, demograficzne,  etnograficzne,  miejscow o�ci,  najbli�szej okolicy,  
pow iatu,  w ojewództwa, kraju.   
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Niektóre z nich,  mo�e w ykona� nauczyciel przy pomocy uczniów  i ich rodziców. 
Pomocnymi w tej twórczo�ci, mog� by� elektroniczne atlasy fizyczne, gospodarcze,  
demograficzne,  etniczne, historyczne, których poszczególne pliki mog� by� elektronicznie 
pow i�kszane i kopiowane,  w  odbitkach w ielobarwnych. Podobnie mo�na kopiowa� obrazy 
poszczególnych okolic i obiektów, zapisanych na elektronicznych dyskietkach.  

U pow szechnia si� elektroniczny zapis kopii dokumentów tekstów,  r�kopisów 
i starodruków z oryginałów, które rów nie� mo�na pow iela� na drukarkach,  w  technice 
wielobarw nej. Równolegle mo�na prowadzi� wizyjn� rejestracj� obiektów , które 
zastosowane zostan� w uczeniu si� młodzie�y. Po�ytecznym jest, poprzedzenie ogl�du 
rzeczywisto�ci, obserwacj� jej obrazów . D zi�ki czemu, mo�na ukierunkowa� uwag� 
uczniów na istotne elementy w ypełniaj�ce obserw owan� przestrze�. Takie wprowadzenie 
mo�e rozbudzi� ciekaw o�� uczniów , w ywoła� motyw y poznania, w ol� uczenia si�,  
pokonywania trudno�ci przy w ykonyw aniu zada�.  Mog� te materiały , zast�pi� ogl�d 
bezpo�redni w  sytuacjach,  gdy nauczyciel nie b�dzie mógł zorganizow a� wycieczki (warunki 
pogodowe, zdrowotne, zmiany w  organizacji pracy szkoły).  

Bezpo�rednia obserwacja przez uczniów �rodowiska, powinna by� poprzedzona 
�w iczeniami,  podczas których uczniowie b�d� prowadzili ogl�d obrazów tego �rodow iska,  
zbierali wiadomo�ci o nim, z innych �ródeł.  Z aj�cia te, pozwol� uczniom naby� sprawno�ci 
koniecznej do prow adzenia obserwacji,  sporz�dzania z niej notatek, szkiców, rysunków. 
Mog� równie� opanow a� technik� czytania ze zrozumieniem instrukcji tekstowych, 
symbolicznych,  graficznych oraz korzystania z planów terenowych i map. 

Przy tworzeniu w arsztatu pracy,  nauczyciel powinien wykorzysta� swych uczniów. 
Mog� oni dostarczy� informacji o zachowanych w  domach rodzinnych zabytkach 
historycznych,  unikalnych lekturach, dokumentach, pami�tnikach,  listach,  fotografiach,  
wytw orach przemysłu artystycznego. Zbieractw o pami�tek historycznych,  mo�na rozpocz�� 
od gromadzenia eksponatów dokumentuj�cych dzieje szkoły,  procesu dydaktycznego 
(pomoce naukow e, wypracowania uczniowskie, �wiadectwa szkolne,  zdj�cia budynków 
szkolnych, uczniów , nauczycieli,  rodziców  uczniów,  uroczysto�ci szkolnych). Nast�pnie,  
mo�na zach�ci� uczniów do poznania i uporz�dkowania pami�tek rodzinnych. Nauczyciel,  
po zapoznaniu si� z tymi kolekcjami,  mo�e sporz�dzi� z niektórych eksponatów kopie 
i wł�czy� je do ekspozycji,  obrazuj�cej dzieje miejscow o�ci.  Kwerenda w zasobach 
lokalnych archiwów (parafialnych, gminnych,  szkolnych,  organizacji społecznych, jednostek 
gospodarczych),  mo�e dostarczy� wielu cennych dla edukacji regionalistycznej 
dokumentów, z których mog� korzysta� uczniowie.  

Zasoby pracow ni i szkolnego muzeum, powinny by� uzupełnione kopiami: 
opublikowanych �ródeł,  haseł (odnosz�cych si� do okre�lonej miejscow o�ci) 
zamieszczonych w  słow nikach geograficznych, encyklopediach,  fragmentów pami�tników, 
relacji, opisów reporterskich,  literackich, poetyckich, fragmentów opracowa� 
lingwistycznych, etnograficznych,  przyrodniczych,  geograficznych,  historycznych. 
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W podr�cznej biblioteczce,  nale�y zebra� opracow ania odnosz�ce si� do historii 
i wiedzy o społecze�stwie,  podstawowe słowniki z zakresu geografii,  zoologii, botaniki,  
j�zyka polskiego,  historii,  w iedzy o społecze�stwie,  słow nik w yrazów obcych,  słow nik 
etymologiczny j�zyka polskiego, encyklopedie powszechne i przedmiotowe, albumy, klucze 
do oznaczania ro�lin i zwierz�t, �yj�cych na ziemiach polskich. M og� by� równie� 
gromadzone przedmiotow e czasopisma i lokalne gazety.  Biblioteczka ta,  pow inna by� 
systematycznie wzbogacana, publikacjami odnosz�cymi si� do regionu. 

W pracowni swej, nauczyciel pow inien gromadzi� publikacje,  dotycz�ce metodyki 
nauczania i wychowania, przykładow e materiały  dydaktyczne do planowania pracy 
dydaktycznej, �rodki kontroli w yników nauczania, instrukcje i poradniki dla uczniów. Zbiór 
ten, nauczyciel powinien uzupełnia� własnymi opracowaniami. 

U prawianie regionalistyki przez nauczycieli,  umo�liwia im utrzymanie dobrej 
kondycji intelektu, gromadzenie wiedzy o regionie, dokonywanie krytyki dotychczasowych 
bada� nad regionem, podejmow anie pracy badaw czej nad regionem, w zakresie sw ej 
specjalno�ci naukowej.  Rozwój technik drukarskich,  zniesienie reglamentacji papieru 
i cenzury, pozw ala ka�demu upowszechni� drukiem sw e przemy�lenia, w ynikaj�ce 
z przeprow adzonych bada�.  

Posiadanie dorobku wydawniczego przez nauczyciela, poprawia jego lokat� w  gronie 
nauczycielskim, przynosi uznanie uczniów  i ich rodziców. Wielu nauczycieli wł�czonych 
jest do zespołów  badawczych,  przygotowuj�cych monografie regionów. W licznych 
zespołach miejscowi nauczyciele dominuj�.  Podejmowane przez tych nauczycieli wysiłki 
badawcze i autorskie, ow ocuj� uzyskaniem stopni naukow ych. 

Regionalistyka doczekała si� licznych entuzjastów. Nie jest ona ska�ona 
komercjalizmem. Stała si� szkoł� kształtow ania postaw altruistycznych,  tolerancyjnych,  
humanistycznych, znacznego zast�pu działaczy.  Rezultaty  podejmow anych przez nich prac, 
ow ocuj� licznymi publikacjami, ukazywaniem si� lokalnych i regionalnych periodyków, 
z których wiele ma ambicje naukowe. Ruch regionalistyczny, scala wysiłki lokalnych 
i regionalnych instytucji o�wiatowych, kulturalnych i naukowych (tow arzystwa, o�rodki 
kultury, muzea, archiwa, szkoły w y�sze).   

W w ychowaniu i kształceniu regionalistycznym, nale�y pami�ta�,  �e naród polski nie 
jest sum� lokalnych i regionalnych społeczno�ci,  gdy� jest wspólnot� etniczn�,  wyrosł� we 
wspólnej kulturze i tradycji historycznej,  na wspólnym obszarze,  która to wspólnota 
wytw orzyła własn� organizacj� polityczn�, zwan� pa�stw em polskim. Naród,  kraj ojczysty, 
pa�stw o, tw orz� ojczyzn� Polaków. Lokalne i regionalne ojczyzny,  nie mog� zast�pi� 
ojczyzny ideow ej. M og� jedynie zacie�nia� emocjonaln�,  motywacyjn� i intelektualn� wi�� 
z miejscem rodzinnym jednostki oraz grup społecznych, z regionem. Krzew i�c wiedz� 
o regionie,  nie pogł�biamy ró�nicowania narodu,  lecz ukazujemy rzeczywiste wi�zi, ł�cz�ce 
jednostk� z grup� i lokaln� ojczyzn� oraz wi�zi lokalnych i regionalnych społecze�stw, 
z narodem. Regionalizm, nie ma prowadzi� do ukazywania ró�nic i odr�bno�ci lokalnych 
i regionalnych,  lecz do odkryw ania wkładu tych społeczno�ci w dorobek kultury, gospodarki 
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i historii narodu i pa�stwa polskiego.  Specyficzne, niepowtarzalne cechy regionu, jego 
społecze�stw a,  wynikaj� z dostosow aw czych zachow a�,  z naturalnych uw arunkowa� 
wytw órczo�ci,  bytow ania i wzajemnych oddziaływa�, z istnienia lokalnych i regionalnych 
struktur organizacyjnych,  mo�liw o�ci komunikowania si�. 

Regionalizm nie mo�e by� narz�dziem upraw iania polityki,  prowadzenia sporów 
ideologicznych, wiod�cych do rozsadzania spójno�ci narodu i pa�stwa. Lokalny patriotyzm 
mo�e w spiera� samorz�dno��. Regionalizm mo�e wpływ a� na kształtowanie postaw 
działaczy samorz�dowych. Samorz�dno�� podnosi efektywno�� wszelkich działa�, kształtuje 
poczucie odpow iedzialno�ci, stw arza warunki do społecznej kontroli.  Wprowadzanie 
młodzie�y szkolnej w mechanizmy funkcjonow ania lokalnych i regionalnych struktur 
samorz�dowych i społecznych,  mo�e przyczyni� si� do ukształtowanie u niej postaw 
społecznych.  

Innym niebezpiecze�stwem, w procesie kształcenia regionalistycznego, jest 
mo�liwo�� wywołania konfliktów w�ród uczniów, które mog� przenie�� si� na ich rodziców. 
Mog� one pojaw i� si�,  przy omaw ianiu problematyki tradycji rodzinnej. Nie wszystkie 
rodziny ciesz� si� w  �rodowisku mirem. Mo�e si� zdarzy�, �e ucze� podniesie zarzuty wobec 
przodków  innego ucznia. Podobne zdarzenia mog� mie� miejsce, przy omawianiu tradycji 
walk, podczas ostatniej wojny,  szczególnie przejawów walk bratobójczych.  S� w Polsce 
regiony, których ludno�� do�w iadczyła zbrodni ludobójstwa od mniejszo�ci etnicznych.  

N auczyciel powinien,  sytuacje takie przewidzie� i przygotow a� zabiegi do ich 
neutralizacji. 

Jest w Polsce wiele pomników i tablic pami�tkowych, które nie pow inny były 
pow sta�.  S� równie� zamiary,  upami�tniania wydarze�,  które nie w szystkim kojarz� si� 
z czynami chwalebnymi.  W ka�dej w ojnie domow ej s� ty lko pokonani, niepotrzebne ofiary. 

W tworzeniu w arsztatu pracy,  pracowni przedmiotow ej, zbiorów pami�tek 
regionalnych,  pomocnymi mog� by� nauczycielowi opublikow ane zbiory �ródeł,  
encyklopedyczne opisy miejscowo�ci, wytworzone �ródła drukowane, prasa,  pami�tniki,  
informatory przemysłowo-handlowe, ksi�gi adresowe, szematyzmy �w ieckie i ko�cielne,  
monografie jednostek osadniczych i regionów. 

D la nauczycieli pracuj�cych w  szkołach M ałopolski południowo-w schodniej 
przydatnymi s�: 
Monumenta Poloniae Historica,  red.  A . Bielow ski, t. l,  Lwów  1864, dalsze tomy w  latach 
pó�niejszych (dost�pne w  bibliotekach powiatow ych w postaci reprintów ),  
Kodeks dyplomatyczny Polski,  t.1, wyd. J. Bartoszewicz, A. M uczkowski,  L. Rzyszewski, 
Warszaw a 1847 (i dalsze), 
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t.1-4, wyd. T.  Piekosi�ski,  Kraków  1876-1905, 
Zbiór dokumentów  M ałopolskich, t.1-8, wyd. I. Sułkow ska-K urasiowa, S. Kura�, Wrocław 
1962-1978, 
Zbiór dokumentów  katedry i diecezji krakowskiej, cz.1-2, wyd. S. Kura�, Lublin 1965-1973, 
A. Pawi�ski,  Polska w  XVI wieku. 
ródła dziejowe, t.14, Małopolska, t.3, Warszawa 1886, 
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Akta grodzkie i ziemskie z czasów  Rzeczpospolitej Polskiej z A rchiwum tzw. 
Bernardy�skiego w e Lwowie,  t.1-19,  Lw ów 1870-1906 (dost�pne jako reprint),  
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Ksi�stw em Krakow skiem na rok 1795, 
Lwów 1795 (od roku 1867 wychodzi w j�zyku polskim, zaw iera dokładny opis struktury 
władz politycznych,  autonomicznych, samorz�dowych, s�dów, szkół, szpitali, fundacji do-
broczynnych,  podaje nazwiska osób zajmuj�cych.  stanowiska, wydawany był na ka�dy rok), 
Schematismus universi venerabilis cleri. ..  diocesis rit.  Cat. Premislensis pro anno Domini 
1900 (wydawany wcze�niej, podobny w ydaw ała kuria tarnowska),  
Skorow idz dóbr tabularnych K rólestw a Galicji i Lodomerii z W. K s.  K arkow skiem, Kraków 
1890, Lw ów  1905 (zawiera miejscow o��, w  której poło�ony jest folw ark, okre�la jego 
wła�ciciela, obszar pól ornych,  ł�k, pastwisk,  lasów, nieu�ytków , wysoko�� p łaconego 
podatku), 
„Wiadomo�ci Statystyczne o Stosunkach Krajow ych” Lw ów 1876 (wydawano kolejne tomy 
i zeszyty do 1918 r.  zawiera wyniki spisów powszechnych, opracow ania zagadnie� obj�tych 
ankietami spisu powszechnego),  
J.  Burger, Galicyjska ksi�ga adresowa, Lwów  1896, 
Skorow idz przemysłowo-handlowy Królestwa G alicji i Lodomerii na rok 1913, Lwów 1913, 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowia�skich, t.1-15,  red.  
F. Sulemierski,  T . Chlebow ski, Warszawa 1880-1902 (dost�pny w reprincie),  
Stefan Dembi�ski,  Rok 1846. K ronika dworów szlacheckich zebrana na pi��dziesi�t� 
rocznic� smutnych wypadków  lutego,  Jasło 1896, 
Adam Bagusz,  Wie� Siedliska-Bogusz,  monografia zebrana z dokumentów i wspomnie� 
rodzinnych ze szczególnym uwzgl�dnieniem wypadków roku 1846 i �yciorysu Jakuba Szeli, 
Kraków 1903, 
K. Chł�dowski,  Pami�tniki.  G alicja 1843-1880, t.1, Wrocław  1951, 
L. Jabłonowski,  Pami�tniki,  K raków 1963, 
J.  Rogoyski, Pami�tniki moje, Warszawa 1972, 
H. Steinhaus,  Wspomnienia i zapiski,  Londyn 1992, 
W. Steinhaus,  Pami�tnik legionisty  bł.  Władysława Steinhausa podchor��ego 6 pp Legionów 
Polskich,  K raków 1916, 
J.  M adejczyk, Wspomnienia,  Warszawa 1965, 
W. Sarna, Opis pow iatu jasielskiego,  Jasło 1908, 
W. Sarna,  O pis powiatu kro�nie�skiego pod w zgl�dem geograficzno-historycznym, 
Przemy�l 1898, 
Ksi�ga pami�tkowa 70-lecia Pa�stwow ego G imnazjum imienia K róla Stanisława 
Konarskiego w  Ja�le 1868-1938, Jasło 1938, 
Ksi�ga pami�tkow a stulecia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczy�skiego 
w Ja�le 1868-1968, K raków  1968, 
O. Kolberg,  D zieła w szystkie,  Warszawa 1962, t.1-64, 
F. Kotula,  Po Rzeszowskim Podgórzu bł�dz�c, Kraków, 1974, 
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K. Pieracka,  N a szlakach Łemkowszczyzny, Kraków 1939, 
R. Reinfuss, Szlakami Łemków, Warszawa 1990,  
A. Bata, Jasło i okolice, Kraków 1996, 
W. Hap, Ziemia jasielska nasz� mała ojczyzn�, Jasło 1998, 
J.  M ichalak, Jasło i okolice,  K raków  1996, 
Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego,  red.  J. Garbacik, Kraków 1964, 
M. Wieliczko,  Jasło i okolice, Warszawa 1966, 
 
Pomocnymi mog� by� opracowania: 
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego.  Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 
1584, wydanie K .J. Turowskiego, Kraków 1858 (dost�pny reprint), 
K. Niesiecki,  H erbarz polski Kaspra N iesieckiego S.J.  Powi�kszony dodatkami 
z pó�niejszych autorów, r�kopisów, dowodów urz�dow ych i wydany przez Jana N ep. 
Bobrowicza, T. I-X, w  Lipsku 1839-1846 (dost�pny reprint),  
J.  Szyma�ski, Herbarz �redniow iecznego rycerstw a polskiego,  Warszaw a 1993, 
Poczet szlachty galicyjskiej i bukow i�skiej,  Lwów  1857 (dost�pny reprint),  
Z. Gloger,  Encyklopedia staropolska ilustrowana,  t.1-4,  Warszawa 1972, 
A. Brückner, Słownik etymologiczny j�zyka polskiego,  Warszawa 1989, 
S.  Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław .. . 1984.  
 
Periodyki i prasa: 
„Rocznik Jasielski”,  „Rocznik Wojew ództwa Rzeszowskiego”, „Głos Jasielski” (1882),  
„G azeta Sanocka” (1894), „Tygodnik Ziemi Sanockiej” (1908),  „Kurier Rzeszowski” 
(1880), „Głos Rzeszow ski” (1880).  
Tytułów , obecnie ukazuj�cych si� periodyków  i gazet nie podaj�,  gdy� s� one pow szechnie 
w regionie jasielskim znane. Nie podaj� opracowa� odnosz�cych si� do lat drugiej w ojny 
�w iatowej i czasów PRL, poniewa� maj� one charakter subiektyw ny i jednostronny, 
Nauczyciele maj� do nich łatw y dost�p i sami musz� zadecydowa� o doborze przydatnych 
im do nauczania pozycji.  
 
 
Przypisy: 
 
1.  Dost�pne s� w naszych bibliotekach tłumaczenia: H erodot, Dzieje,  Warszaw a 1954; 

Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszaw a 1953; Tytus Liw iusz, Dzieje od zało�enia 
miasta Rzymu, Wrocław 1955; Einhard,  	ycie Karola Wielkiego, Wrocław 1950; 
Kronika Thietmara, Pozna� 1953; Helmolda kronika Słowian, Warszawa 1974; 
Widukindi res gestae Saxonicae,  (w:) Monum enta Poloniae Historica,  t.1, Lwów 1864, 
s.124-144; Kosmasa kronika Czechów,  Warszaw a 1968; Kronikarze czescy. Kanonik 
Wyszehradzki. Minich Sazawski, Warszw a 1978; N estor, Powie�� minionych lat,  (w:) 
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Kroniki staroruskie,  Warszaw a 1987, s.17-l99; A nonim tzw. G all,  Kronika polska,  
Wrocław -Warszawa-K raków 1968; Mistrza Wincentego Kronika polska, Warszawa 
1974; Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996. 

2.  Szerzej o tym w: J. Topolski, Jak si� pisze i rozumie histori�.  Tajemnice narracji histo-
rycznej,  Warszaw a l996,  s.126-128; tego�,  Rewolucja w filozofii i filozofii historii 
a powstanie nowej sytuacji dydaktycznej, „Wiadom o�ci Historyczne” 1994, nr1, s.22-30. 

3.  J.  Topolski, Jak si� pisze. .. , s.112-125.  
4.  Tam�e,  s.145-148, 
5.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gim nazjów, 

„Wiadomo�ci H istoryczne” 1999,  nr1,  s.14; E. M arciniak,  K. M ierzejewska-
Orzechow ska, Program nauczania. Historia i społecze�stwo dla klas 4-6,  Warszawa 
1999, s.11-14. 

6.  A. Wołosik,  Historia i społecze�stwo. Program  nauczania w szkole podstawowej 
w klasach 4-6,  Warszawa l999,  s.16,  18, 20, 44,  46. 

7.  E. Marciniak, M. Gensler, A. Syta,  Podr�cznik. Historia i społecze�stwo dla klasy 4,  
Warszaw a 1999; M . Gensler,  E.  M arciniak, Zeszyt �wicze�. Historia i społecze�stwo dla 
klasy 4,  Warszawa 1999; A. Wołosik,  Historia.  Opowiem  ci ciekaw� histori�.  
Podr�cznik dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, Warszawa l999 (zamieszczono 
w nim �w iczenia). 

8.  Podstawa program owa.. .,  s.13-14.  
9.  E. Marciniak,  K . Mierzejewska-Orzechow ska, Program nauczania. .. , s.8-9.  
10.  A. Wołosik, Historia i społecze�stwo. Program  nauczania.. .,  s.16,  18, 20, 44,  46. 
11.  Podstawa program owa.. .,  s.18. 
12.  Kwestie te szerzej omawiam w: Struktura tre�ci a my�lenie historyczne, Rzeszów 1978; 

Warunki rozwoju naukowego my�lenia historycznego u m łodzie�y,  (w:) Nauczanie 
historii dzi�. Zaszło�ci i oczekiwania, pod red.  K . Bartkiewicza, Zielona G óra 1992, 
s.33-43; My�lenie historyczne badacza i ucznia, (w:) Aktywizacja uczniów w nauczaniu 
historii, Praca zbiorow a pod red. A. Zieleckiego, Rzeszów 1989, s.61-82; O my�leniu 
historycznym ucznia,  (w:) Kształc�ce funkcje historii,  pod red.  T.  Bugaja, M . Iwanek,  
E.J. M ali�skiego,  U . Wyderkowskiej, Jelenia Góra 1992, s.  27-34; Elem enty my�lenia 
historycznego uczniów, „Wiadom o�ci Historyczne” 1989, nr4, s.329-339; Kształtowanie 
spostrze�e� i wyobra�e� uczniów na lekcjach historii w m uzeum, (w:) Muzeum 
w nauczaniu historii, pod red. A. Zieleckiego, Rzeszów 1989, s.65-83. 

13.  Patrz: Cele bliskie i dalekie, Warszawa 1887; T.M . Jaroszewski,  Osobowo�� 
i wspólnota, Warszaw a 1970; J. Kuczy�ski,  Indywidualno�� i ojczyzna,  Warszawa 1972; 
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków  1969; Cele i tre�ci kształcenia historycznego,  pod 
red. J. M aternickiego i A . Zieleckiego, Rzeszów 1996; A . Zielecki,  Cele nauczania 
historii, (w:) Kształcenie nauczycieli historii a cele edukacji historycznej,   
pod.  red.  A . Zieleckiego,  Rzeszów  1997, s.80-102; tego�, Ocenienie post�pów w uczeniu 
si� historii, „Wiadom o�ci Historyczne” 1997, nr5, s.277-292. 
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14.  Patrz: W. Oko�, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej,  Warszawa 1987, s.72-80; 
H. Gallowey, Psychologia uczenia si� i nauczania,  t.1, Warszawa 1988, s.64 i n. 

15.  Patrz: H. Suchojad,  Taksonom ia celów a nauczanie historii,  „Wiadomo�ci H istoryczne” 
1986, nr5,  s.435-440; M. Bondaruk,  Taksonom ia celów nauczania historii i normy 
wym aga�,  (w:) Nauczanie historii w szkole �redniej. M ateriały  metodyczne pod red.   
J.  Centkowskiego,  Warszaw a 1990, s.67-131; J.  Maternicki,  Perspektywiczne cele 
kształcenia historycznego,  „Wiadom o�ci H istoryczne” 1992, nr2,  s.94-102; tego�,  
Próba nowego spojrzenia na cele kształcenia historycznego, (w:) Cele i tre�ci 
kształcenia historycznego, pod red.  J.  M aternickiego i A . Zieleckiego,  Rzeszów  1996, 
s.19-43; tego�, Taksonom ia celów kształcenia historycznego, (w:) J. M aternicki,  
C. Majorek,  A. Sucho�ski, Dydaktyka historii,  Warszawa 1993, s.165-169; 
M. K ujawska,  W sprawie·operacjonalizacji celów kształcenia historycznego, (w:) Cele 
i tre�ci kształcenia historycznego.. .,  s.45-54.  

16.  Patrz: A . Zielecki, Cele nauczania historii,  (w:) Kształcenie nauczycieli historii.. .,   
s.80-102; tego�,  Ocenianie post�pów... , s.277-292 (przykłady celów operacyjnych 
i �rodków kontroli stopnia ich realizacji).  

17.  Patrz: Warsztat pracy nauczyciela historii.  Praca zbiorow a pod redakcj� Alojzego 
Zieleckiego,  Rzeszów 1988, W zbiorze tym bardzo aktualne propozycje zawieraj� 
artykuły J. Rulka, Warsztat pracy nauczyciela historii za granic�,  s.121-136; A. St�pnik, 
Stan i potrzeby w zakresie rozwoju teoretycznej refleksji nad histori� regionaln�,   
s.157-162; A . Zielecki,  Ku racjonalizacji własnego warsztatu pracy,  s.228-237. 

18.  W. O ko�,  U  podstaw problemowego uczenia si�, Warszawa 1965; A . Bornholtzow a, 
J.  Centkowski,  O problemowym nauczaniu historii,  Warszaw a 1969; K. 	ebrowska,  
Kształcenie wielostronne w nauczaniu-uczeniu si� historii, Słupsk 1984; C. Majorek,  
Strategie dydaktyczne w kształceniu historycznym , (w :) J.  Maternicki, C.  Majorek,  
A. Sucho�ski, Dydaktyka historii. .. , s.271-305; Proces kształcenia - podej�cie 
systemowe. Poradnik dla nauczycieli.  Z j�zyka angielskiego przetłumaczył M irosław 
S.  Szyma�ski, Warszawa 1986, s.66-105.  

19.  A.L. H all-Quest, Nauczanie pod kierunkiem w szkole �redniej,  Warszawa-Lwów 1932; 
G.A . Yaokam, U lepszanie zadawania szkolnego, Lwów-Warszawa (b.r.w.); Nauczanie 
pod kierunkiem. Pi�� lat do�wiadczenia szkolnego.  Praca zbiorowa pod red.  
P. Ordy�skiego,  Warszaw a 1939; J. M azur,  Ucze� w nowoczesnej szkole. Technika 
organizacji pracy,  Lwów 1934; S. Rudnia�ski, Zagadnienia racjonalizacji pracy 
um ysłowej na Zachodzie i w ZSRR,  Warszawa 1936. Pod moj� redakcj� jest w druku 
zbiór artykułów pt. „Edukacja historyczna w reformowanej szkole. Zagadnienia 
teoretyczne, t.1, Zagadnienia praktyczne,  t.2,  Kraków 2000”. Akademia Pedagogiczna 
w K rakowie (zawiera omówienie aktywizuj�cych metod nauczania oraz przykłady 
opracowyw ania planów realizacji �cie�ek przedmiotowych w  edukacji historyczno-
społecznej, w tym regionalistycznej). 





 
 

WIESŁAW HAP 
Szkoła Podstawowa Nr 9 

w Ja�le 
 
 

REGIONALIZM NA LEKCJACH HISTORII. 
 

Szeroko poj�ty  regionalizm, rozpatryw any mo�e by� w  wielu płaszczyznach: 
geografii,  przyrody, literatury,  sztuki,  muzyki, ta�ca,  architektury i wielu innych.  Bardzo 
istotnym jego ogniw em, jest historia.  

D yscyplina ta,  jako nauka o dziejach społecze�stwa ludzkiego,  pa�stw i narodów, 
odgryw a bardzo wa�n� rol� społeczn� i w ychowawcz�,  szczególnie je�li chodzi 
o wychowanie patriotyczne. Zasadniczym celem jej nauczania,  jest przekazanie uczniom 
odpowiedniego zasobu w iedzy o procesie historycznym. Ze wzgl�du na to, �e ma on 
charakter dynamiczny, musi by� rozpatrywany w ró�nych aspektach historii: politycznej,  
społecznej, gospodarczej, kultury, etnografii,  religii itd. W nauczaniu powinno si� te� jak 
najszerzej te tre�ci w i�za�.  

N iesłychanie istotnym zadaniem dla nauczyciela,  jest nie tylko wyposa�enie uczniów 
w w iadomo�ci z zakresu historii powszechnej i Polski, ale równie� zapoznanie ich z wiedz� 
o swych „korzeniach”: o regionie, �rodowisku lokalnym, mie�cie, wiosce.  N ale�y d��y� do 
takich sytuacji poznaw czych i wychow aw czych, które ukazuj� uczniom takie przykłady 
z przeszło�ci, które pozw ol� im na jeszcze wi�ksze zwi�zanie si� uczuciow e, tak 
z postaciami,  jak i wydarzeniami z dziejów  kraju i regionu. Jest to o tyle w a�ne, �e je�li nie 
rozbudzimy w  młodych sercach,  poczucia zwi�zku i przynale�no�ci do �rodowiska i własnej 
„M ałej Ojczyzny”,  to w  efekcie, prawdopodobnie,  nie ukształtujemy w nich silnych w i�zi 
narodowych i mi�dzyludzkich.  St�d tak istotne jest, by ucz�c historii pow szechnej i Polski – 
uczy� historii regionalnej. 

Im lepiej b�dzie ucze� zapoznany z histori� i dniem dzisiejszym swego �rodowiska, 
tym lepiej go zrozumie,  poczuje si� bardziej integralnie z nim zw i�zany i mu potrzebny. 
Celem takiej edukacji regionalnej, w procesie dydaktyczno-wychowawczym, jest 
ukształtowanie w uczniach szacunku, dla lokalnego dziedzictwa kulturowego i poczucia 
własnej to�samo�ci regionalnej,  jako postaw y zaanga�ow ania si� w funkcjonowanie swojego 
�rodow iska,  ale równie� otwarcie si� na inne społeczno�ci i kultury oraz w ykształcenie 
postaw , tak Polaka, jak i obywatela Europy. 

Jakie mog� by� formy i metody pracy,  w zmierzaniu do tego celu i do 
wszechstronnego poznania naszego dziedzictwa? Szukaj�c odpowiedzi na te pytania,  
pozw ol� Pa�stwo, �e si�gn� do w łasnych do�wiadcze�,  jakie zebrałem, w  ci�gu kilku lat 
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realizowania swego programu innowacyjno-autorskiego,  z zakresu historii i kultury 
regionalnej. 

W jego ramach, staram si� ró�nymi metodami przybli�y� uczniom histori�,  przyrod� 
i geografi� oraz dziedzictw o kulturowe ziemi jasielskiej.  Co roku, udaje mi si� zainteresowa� 
tymi zagadnieniami spor� grup� uczniów , którzy aktywnie uczestnicz� w tego typu lekcjach, 
a wła�ciwie w bloku interdyscyplinarnym, skupiaj�cym w sobie kilka nauk. W ramach zaj��, 
do�� cz�sto wyje�d�amy w  okolice, penetrujemy miasto,  w yszukujemy ciekawe informacje 
i materiały  z przeszło�ci i tera�niejszo�ci Jasła i regionu, poznajemy interesuj�cych ludzi.  
Dzi�ki tego typu działaniom, zało�yli�my najpierw mały, pó�niej stale poszerzany k�cik 
tradycji i historii regionalnej. Dzi�,  składa si� ju� ze sporej liczby eksponatów i trzech 
działów: etnograficznego,  ogólnego i militarno-historycznego. 

W oparciu o eksponaty etnograficzne i nasz� literatur� ludow� oraz folklor,  
kilkakrotnie przygotowali�my programy o kulturze regionalnej pt.  „Raz na ludowo”, 
w którym znalazły si� p iosenki i poezja ludowa z naszego terenu.  M łodzie�,  z przyjemno�ci� 
ubierała si� w stroje ludow e, a pie�ni i przy�piew ki, niejednokrotnie pó�niej, �piewała na 
wycieczkach szkolnych czy biwakach harcerskich.  

 

Poprzez zbieranie z uczniami ró�nego rodzaju informacji, przedmiotów i materiałów, 
a tak�e wypo�yczanym eksponatom (m.in. od p.  Alfreda Sepioła z jego prywatnej kolekcji, 
czy zbiorów p.  Stanisław a Kw ilosza),  zorganizowali�my w naszej szkole kilka wystaw,  

5 

W ramach ró�norodnych form  zaj�� z historii i kultury regionalnej m łodzie� 
ch�tnie bierze udział w programach artystycznych o tematyce pogórza�skiej.   

(fot.  W. Hap)
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np.  „Portrety  słynnych ja�lan i ludzi zw i�zanych z regionem”, „Region w okresie II w ojny 
�w iatowej”,  „Zburzone nienawi�ci�, odbudow ane prac�” i inne.  Po tych wystawach,  
pow stały interesuj�ce albumy, które b�d� jeszcze nieraz w ykorzystywane na lekcjach 
i zaj�ciach pozalekcyjnych. 

Poszerzaj�c sw� wiedz� o przeszło�ci ziemi jasielskiej, zebrali�my materiały  
i opracowali�my albumy monograficzne, na temat dziejów Jasła i starych miasteczek 
regionu,  kompletujemy zdj�cia i dane dotycz�ce zabytków, pomników i tablic pami�ci,  
rozsianych po tym terenie.  Wł�czaj�c si� do programu Jasielskiej Federacji Regionalnych 
Towarzystw K ultury pt.  „Dziedzictwo kulturow e regionu”,  zgł�biamy temat twórczo�ci 
ludowej,  dawniej i obecnie,  nawi�zujemy kontakty z rze�biarzami i artystami ludow ymi.  
Chc�c przybli�y� sobie swe korzenie rodzinne,  uczniowie,  cz�sto wespół z członkami 
rodziny, opracow uj� w łasne drzew a genealogiczne. Nieraz ju� zdarzyło mi si�,  �e do szkoły 
przychodzili rodzice, którzy zwracali uwag� na sens takich działa�,  poprzez które i oni sami, 
poznali dokładniej dzieje swej familii.  

Poznaj�c obrz�dy regionalne,  warto przy okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia czy 
Wielkiej Nocy, zach�ci� uczniów do wykonania tradycyjnych szopek,  stroików , ozdób 
choinkowych, palm, pisanek czy kartek �wi�tecznych. 

Celem pogł�bienia swej wiary i bli�szego poznania obiektów sakralnych oraz historii 
lokalnego Ko�cioła, trzeba odwiedzi� cho� najbli�sze,  miejscowe sanktuaria i �w i�tynie.  
Zwiedzaj�c łemkow skie cerkwie czy �ydow skie kirkuty,  potrzebne te� jest przyswojenie 
sobie wierze�,  obyczajów  i kultury tych mniejszo�ci narodow ych, które jeszcze w  okresie 
II Rzeczypospolitej,  stanowiły du�y procent tutejszego społecze�stwa.  

Istotn� form�,  w  prowadzeniu tego typu lekcji, jest kontakt z lud�mi zw i�zanymi 
z histori� i kultur� naszej „M ałej O jczyzny”.  Spotkania z nimi, ich refleksje i w spomnienia, 
czasem i materialne pami�tki,  w nosz� du�y w kład, we w zbogacenie nielicznych jeszcze 
przecie� opracow a�,  na temat regionu,  o nowe materiały  i �ródła. 

N a w spomniane spotkania,  z osobami przybli�aj�cymi nam histori� w łasnych 
miejscowo�ci, z artystami i twórcami ludow ymi,  wreszcie starszymi lud�mi, b�d�cymi 
prawdziw � „kopalni� wiedzy” o przeszło�ci,  którzy dziel� si� z nami swymi 
do�wiadczeniami i wspomnieniami, warto zaopatrzy� si� w  potrzebne i po�yteczne w u�yciu 
akcesoria. S� nimi: kartka i długopis do notowania, ołów ek, kredki lub w �giel i blok 
rysunkowy do szkicowania,  magnetofon do nagrywania rozmów oraz oryginalnych 
i niepow tarzalnych przy�piew ek i opowie�ci,  aparat fotograficzny do uwieczniania 
ciekawych postaci, w ytw orów ich pracy,  zabytków  itp . O ile mamy mo�liw o�� 
i dysponujemy kamer� video,  efekty tych interesuj�cych wycieczek w teren i spotka� 
z lud�mi w arto zapisyw a�, rejestrowa� na kasetach video. 

W pracy z młodzie��,  nale�y zwraca� uwag� na nauczenie jej korzystania z ró�nych 
�rodków w zbogacania swej w iedzy o regionie, tej pozapodr�cznikowej i tej wyniesionej 
z lekcji, z kółka historycznego i regionalnego oraz z rozmów z lud�mi starszymi. Mam tu na 
my�li teksty �ródłow e, opracowania naukow e i popularnonaukowe, czasopisma regionalne 
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(historyczne i kulturalno-społeczne), utw ory obyczajowe i społeczne oraz pami�tniki, relacje 
i dokumenty.  Z własnego do�wiadczenia stwierdzam, �e młodym ludziom nale�y wskazywa� 
i sugerowa� tak� literatur�, aby jej lektura była dla nich, przy całym aspekcie dydaktycznym, 
przyjemno�ci�, a nie tylko obowi�zkiem. 

M oim zdaniem, obok wyrobienia u uczniów umiej�tno�ci korzystania z ró�norakich 
tekstów historycznych,  ich czytania,  analizowania i interpretowania,  wa�na jest te� kwestia 
zach�cania ich,  do w łasnej pracy twórczej,  do w łasnych bada� nad okre�lonym problemem. 
Efektem tego, mog� by� bardzo cz�sto interesuj�ce referaty, artykuły czy notatki.  Trzeba 
wi�c po�w i�ci� nieco czasu,  aby w ykształci� u młodzie�y, umiej�tno�� korzystania 
z bibliografii,  lektury, katalogu,  sporz�dzania notatek i w ypisów. W jaki sposób 
wykorzystywa� pó�niej takie pisemne prace uczniów? W sposób wieloraki. Zar�czam, �e 
z powodzeniem mog� one znale�� wyraz jako wysiłek indywidualny lub zbiorowy grupy 
uczniów w rozmaitych albumach o tematyce regionalnej, mini-monografiach swoich 
miejscowo�ci, scenariuszach i programach wycieczek,  po bli�szej i dalszej okolicy,  apeli,  
akademii, wieczornic,  monta�y słowno-muzycznych o zabarw ieniu lokalnym, na zaj�ciach 
lekcyjnych,  kółka historycznego i regionalnego. M og� tak�e,  bra� udział w  konkursach 
o tematyce regionalnej.  Zapewniam, �e prace takie,  daj� du�� satysfakcj� tak samym 
uczniom, jak i nauczycielowi. 

 

 

6 

K�cik etnograficzny m ini-muzeum  w Szkole Podstawowej Nr 9
i G im nazjum  Nr 2 w Ja�le. (fot.  W. Hap) 



 

51Regionalizm na lekcjach historii. 

W przysw ajaniu sobie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, bardzo wa�ny jest 
bezpo�redni kontakt młodych ludzi z zabytkami, jako �ródłem poznania.  Je�li chodzi 
o histori� staro�ytn� ziem polskich,  to w samych okolicach Jasła, prow adzono, b�d� 
prowadzi si� badania archeologiczne,  m.in.  w  Trzcinicy, Uje�dzie, Warzycach,  Bierówce czy 
Zał��u. Warto te miejsca odwiedzi�. W muzeach regionalnych, znajduje si� w iele 
eksponatów  z tego okresu,  które tak�e nale�y wraz z uczniami obejrze�.  

Z kolei, mówi�c o historii w ieków �rednich,  wskazane jest uda� si� do Biecza,  
którego zabytki i muzea s� nieocenionym �ródłem wiedzy o tym okresie. Czasy 
Rzeczypospolitej szlacheckiej,  okres zaborów i obu wojen �wiatowych na naszym terenie,  
mo�emy bli�ej pozna� w oparciu o zbiory muzeów  w Bieczu, Ja�le, Kro�nie czy Sanoku. 
Przy okazji, poszerzymy te� w nich w iedz� o kulturze ludowej regionu. Koniecznym 
uzupełnieniem w  tym zakresie, jest te� udanie si� do skansenu budownictwa ludow ego 
w Sanoku lub Szymbarku,  koło Gorlic. 

O mawiaj�c kwesti� dziejów przemysłu na Podkarpaciu,  koniecznym staje si� 
zw iedzenie skansenu przemysłu naftow ego w  Bóbrce, „izby naftowca” w  Libuszy, muzeum 
w G orlicach oraz muzeum rzemiosła w Kro�nie.  

Wspomniane nauczanie w  terenie oraz lekcje muzealne,  s� t� form� zaj�� 
regionalistycznych,  które młodzie� szczególnie sobie ceni i ch�tnie w  nich uczestniczy. 

Przy poruszaniu tematyki czasów  wojny i okupacji, trudno wyobrazi� sobie, by nie 
pozna� przynajmniej kilkunastu M iejsc Pami�ci Narodowej, jak cho�by cmentarzy na terenie 
Jasła i okolic: �ydow skiego w Ja�le, w lesie warzyckim, w  H ałbowie,  D obrucowej, celi 
jasielskiego gestapo w „Bursie”, oraz zapozna� si� z tablicami, pomnikami i obeliskami 
rozsianymi na tej ziemi, a upami�tniaj�cymi walk� i m�cze�stw o jej córek i synów . 

Podczas takich lekcji historii w  terenie,  poza przybli�eniem sobie tragicznych dziejów 
z okresu ostatniej wojny,  uczniowie ch�tnie sami uczestnicz� w porz�dkowaniu i sprz�taniu 
cmentarzy i miejsc pami�ci. Wielokrotnie, podczas prac na cmentarzach z obu wojen 
�w iatowych, czy to prowadzonych przez moich harcerzy czy uczniów, słyszałem od nich, �e 
jest to ich bardzo skromna forma hołdu dla tych,  którzy oddali sw e �ycie, by oni dzi� mogli 
spokojnie uczy� si�,  bawi� i cieszy� z �ycia,  wolno�ci i pokoju. Lekcjom takim, towarzyszy 
zawsze specyficzna, niepowtarzalna atmosfera zadumy i refleksji.  Szczególnie w ielkim 
prze�yciem dla uczniów , podczas licznych zaj��,  jakie prow adz� z młodzie��, s� te, które 
maj� miejsce wewn�trz cel gestapow skiej jasielskiej „Bursy”. 

Wiele ciekawych tematów, zwi�zanych z histori�,  mo�emy te� realizowa� przy okazji 
ró�nych w ycieczek,  rajdów , biwaków  czy w �drówek. Przemierzaj�c nieraz piechot� 
z plecakiem lub na wycieczce rowerowej, z grup� młodych ludzi,  tereny Pogórza Jasielskie-
go czy Beskidu Niskiego, zauwa�ajmy przykłady budownictwa (chaty,  ko�ciółki,  cerkwie, 
krzy�e,  kapliczki przydro�ne, cmentarze),  obrz�dy, zw yczaje i gw ar� ich mieszka�ców . 

Przybli�aj�c sobie poprzez te wszystkie formy działa�,  �lady i pami�tki przeszło�ci, 
opatruj�c to odpowiednimi informacjami, które wychodz� i od nauczyciela i od uczniów, 
mo�emy mie� du�� satysfakcj�, �e cel nauczania i wychow ania „regionalnego” zostanie 
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osi�gni�ty .  Da to tak�e, pozytywny efekt, w licznych konkursach i turniejach wiedzy, nie 
tylko o historii regionu, czego sam ze swymi uczniami wielokrotnie z rado�ci� 
do�wiadczyłem. 

A  ponadto, poza aspektem dydaktycznym, polegaj�cym na przybli�eniu młodzie�y 
wiedzy z zakresu edukacji regionalnej (odpow iedniej na jej mo�liwo�ci percepcyjne),  
zrealizujemy bardzo wa�ny i cz�sto wspominany przez mnie wcze�niej, aspekt 
wychow aw czy, budzenia szacunku do sw ego dziedzictwa kulturow ego oraz pobudzimy 
aktywno�� dzieci i młodzie�y, do pracy na rzecz jego ochrony i kreacji.  Z pewno�ci� uda 
nam si� tak�e,  w  du�ym stopniu, wzmocni� zwi�zki emocjonalne młodego pokolenia,  ze 
sw oim �rodow iskiem lokalnym. 

Wymienione elementy, pozw ol� pó�niej wychow a� patriotycznie i obywatelsko oraz 
lepiej przygotowa� uczniów, do dalszej nauki,  do �ycia, a tak�e do tworzenia w spólnoty dla 
przyszło�ci, poprzez skuteczne poszukiw ania własnej to�samo�ci,  nie tylko kulturow ej 
i historycznej, na tym niew ielkim, pi�knym skraw ku polskiej ziemi.. . 

 



 
 

PIOTR DZIED ZIC 
Szkoła Podstawowa 

w Kunowej 
 
 

REGIONALIZM W NAUCZANIU WIEDZY  
O SPOŁECZE�STWIE. 

 
W potocznym znaczeniu,  regionalizm, kojarzy nam si� najcz��ciej z histori�,  tradycj�, 

kultur�.  Znacznie rzadziej,  ze �rodowiskiem naturalnym. Zupełnie jednak marginalnie,  
ł�czony jest ze �rodow iskiem społecznym. A  przecie� �rodow isko społeczne, to nasze tu 
i nasze teraz.  Regionalizm, który dotyka nas bezpo�rednio,  to nasza codzienno��,  w  �ci�le 
okre�lonych w arunkach,  na �ci�le okre�lonym obszarze. 

N auczyciel, ucz�cy takiego przedmiotu,  jak wiedza o społecze�stwie, ma tutaj bardzo 
szerokie pole do działania.  WOS, jak wiadomo, jest przedmiotem interdyscyplinarnym, 
zawieraj�cym elementy socjologii, politologii,  prawa, czy ekonomii.  Realizuj�c program, 
mo�emy całymi gar�ciami czerpa� przykłady, z najbli�szego otoczenia.  I w cale nie znaczy 
to, �e zamykamy si� w e w łasnym za�cianku,  czy ograniczamy horyzonty my�lowe 
i poznawcze uczniów . Przeciwnie.  Realizuj�c,  na przykład,  temat dotycz�cy roli jednostki 
w społecze�stw ie, ucze� znacznie łatw iej przyswoi sobie przekazyw ane mu tre�ci,  na 
przykładzie w łasnej roli w rodzinie,  klasie,  czy szkole,  ni� na przykładzie tzw. procesów 
dziejowych w  skali globalnej.  Dla ucznia,  jest to bli�sze,  bardziej zrozumiałe i bardziej 
oczywiste. Jednocze�nie podkre�lamy podmiotowo�� ucznia.  To ON, ucze�,  przestaje by� 
kim� anonimow ym, a staje si� przykładem jednostki społecznej,  omaw ianej na lekcji. Cz�sto 
si� o tym zapomina,  a jest to przecie� bardzo w a�ny element procesu dydaktycznego. 

O mawiaj�c tematyk� zw i�zan� z samorz�dno�ci�,  mo�emy na lekcj� zaprosi� 
miejscowego radnego, sołtysa, wójta,  czy członka komisji wyborczej. Taka – przepraszam za 
okre�lenie – „�ywa pomoc dydaktyczna” – w  osobie zaproszonego go�cia,  nie tylko 
urozmaici omawian� tematyk�, ale przybli�y uczniom sam� istot� samorz�dno�ci lokalnej,  
b�d�c� cz�sto dla młodzie�y w  w ieku 14-15 lat, czyst� abstrakcj�.  

Bardzo ciekaw � form� zaj��, jest obecno�� na tzw. otwartych sesjach rady gminy,  
miasta, czy powiatu. Uczniowie, maj� wów czas mo�no�� bezpo�rednio zapozna� si� 
z najistotniejszymi problemami społeczno�ci lokalnej.  

Realizuj�c tematyk�,  zwi�zan� z ochron� porz�dku publicznego, mo�emy na lekcj� 
zaprosi� funkcjonariusza policji. Opowie on uczniom, nie tylko o pracy organów  �cigania,  
ale da przykłady działalno�ci policji w najbli�szym �rodowisku. Uczniowie zadaj�c pytania, 
maj� okazj� dowiedzie� si� o wyst�puj�cych zagro�eniach,  oraz o sposobach 
zminimalizow ania lub unikni�cia tych zagro�e�.   
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A jak doskonale wiemy, w  obecnych czasach,  jest to problem bardzo istotny, o ile nie 
najistotniejszy. Wszak wszystkim nam le�y gł�boko na sercu, aby nasz region był nie tylko 
ciekawy i pi�kny, ale i bezpieczny. 

Burzliwy rozwój gospodarki rynkowej i zmieniaj�ce si� rodzaje i formy własno�ci,  
nakładaj� na nauczycieli w iedzy o społecze�stw ie nowe zadania.  

Powstaj�ce i upadaj�ce zakłady pracy,  działalno�� gospodarcza,  wszechobecna,  
cz�sto natr�tna reklama, a w i�c zjaw iska dotykaj�ce nas wszystkich, daj� mo�liw o�� 
tłumaczenia uczniom praw rz�dz�cych ekonomi�.  Jednak�e wyjazd do zakładu 
zmieniaj�cego profil produkcji, by uratow a� si� przed upadło�ci�,  da uczniom znacznie 
wi�ksze korzy�ci poznawcze, ni� najlepsze nawet i najbardziej obrazowe tłumaczenie praw 
rynku przez nauczyciela.  Przykładów  takich mo�na by podaw a� w i�cej. Oczywi�cie, nie na 
ka�dej lekcji,  mo�emy wykorzystywa� elementy regionalizmu. 

M amy jednak inne,  now e, bardzo ciekawe i jeszcze mało wykorzystane zjaw isko,  
które mo�emy coraz cz��ciej eksponow a� w  naszej pracy dydaktycznej.  Jest nim euroregion. 
Tak si� szcz��liwie składa, �e teren,  na którym zamieszkujemy, w chodzi w skład 
Euroregionu Karpaty Wschodnie. 

Tereny przygraniczne dwu, lub wi�cej pa�stw , poł�czone wspóln� ide� szeroko 
poj�tej w spółpracy,  daj� mo�liwo�� innego spojrzenia na regionalistyk�. Zjednoczona 
Europa ojczyzn nie tylko narodowych. O mawianie działalno�ci euroregionu, pozwala 
wykształci� u uczniów, nowe spojrzenie nie tylko na Europ�, ale te� na swoj� mał� ojczyzn�. 

D latego te�, przygotowuj�c uczniów  do �ycia i w ła�ciwego funkcjonowania 
w społecze�stw ie samorz�dow ym i zjednoczonej Europie,  nie mo�emy zapomina�, �e nasz 
mały region, jest integraln� cz��ci� ogólnoeuropejskiej cyw ilizacji.  

 



 
 
LIDIA WITKO WSKA 
Szkoła Podstawowa 

w Warzycach 
 
 

O MOICH DO�WIADCZENIACH NA LEKCJACH 
Z REGIONALIZMU...  

 
 

„Warzyce” 
Warzyce to bardzo fajna wioska  
wie o tym cała Polska, 
�e w herbie warzyckim cebula stoi  
i to dlatego kochani moi  
Cebulogrodem z dawna nazywana  
była przez ludzi ta wioska kochana.  

Jest tu boisko obok którego 
jest cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego,   
jest zespół sportowy i dom  ludowy 
i ko�ciół stary do przebudowy.  

Szkoły publicznej budynek nowy  
buduj� go�cie z „Naftobudowy”,  
równie� tej firmy pracownicy  
robi� kanalizacj� w tej okolicy.   

Kochani koledzy, je�li mnie słuchacie  
przyje�d�ajcie szybko na to Podkarpacie.  
Skierujcie swe kroki w Jasła okolice 
je�li chcecie pozna� cebuli stolic�. 

Marcin Wietecha 
 

O bok faktów  historycznie udokumentowanych,  �yje w  miejscowo�ci „niepisana” 
historia, przekazywana z pokolenia na pokolenie,  zaskakuj�ca,  czasami kontrow ersyjna.  S� 
to legendy i ballada zwi�zane z w iosk�,  które tw orz� tradycj� ludow� tego terenu. Bazuj�c 
na tym materiale i nie tylko, przeprowadziłam kilka lekcji z regionalizmu w ró�nych klasach. 
Ogólnie rzecz ujmuj�c, zostały one ch�tnie przyj�te przez uczniów , poniew a� wnosiły pewne 
novum do dotychczasowej .rzeczyw isto�ci szkolnej, urozmaiciły  lekcje z literatury,  
pozw oliły  zapozna� młodzie� z tym, co dla nich najbli�sze a czasami mało, lub wcale nie 
znane.  
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W klasie 4,  przy omaw ianiu symboli narodow ych, zaproponowałam uczniom na 
jednej z lekcji zabaw� w projektantów. Ow ocem tej pracy, miał by� herb Warzyc. Uczniowie 
z ochot� zabrali si� do rzekomej zabawy, a przy ko�cu lekcji mo�na było wykona� p i�kn� 
wystaw� prac,  składaj�c� si� z najciekaw szych pomysłów . Na wzór warszawskiej syrenki, 
znajduj�cej si� w herbie stolicy, w  zaproponowanym przez uczniów  herbie Warzyc,  
„królowała” cebula.  Uzasadnieniem tego jest fakt,  �e mieszka�ców tej wioski nazywa si� 
potocznie „Cebulorze”, a o Warzycach mów i si� jako o „Cebulow ie”.  (Przezwisko w zi�ło si� 
st�d, �e w  Warzycach zaw sze w ybitnie rodziła si� cebula).  

Inn� propozycj� dla klasy 4, był cykl lekcji po�wi�cony zapoznaniu uczniów z 
histori� Warzyc. Studiowali�my dokładnie i powoli „O pis pow iatu jasielskiego” ksi�dza 
Sarny i zawarte w tej ksi��ce-kronice fakty o naszej miejscowo�ci. Mali badacze, poznali 
wiele ciekawych historii o przeszło�ci Warzyc,  o nazwach pól,  rodow ych nazwiskach, itd.  

W klasie 5, zapoznaj�c uczniów z legend� jako gatunkiem literackim, omówiłam na 
kilku jednostkach lekcyjnych,  legendy zwi�zane z Warzycami.  Historia czarodziejskiej 
ksi�gi,  z której wyw oływano diabły, leniwego plebana,  który korzystał z szata�skich posług, 
stała si� ciekaw ym materiałem do pracy.  Uczniowie w trakcie tych lekcji, w cielili si� 
jednocze�nie w  osob� drukarza,  ilustratora i introligatora. Zapisyw ali opowiadane na 
lekcjach legendy, w ykonywali do nich ilustracje, po czym składali cało�� w  ksi��eczk�,  
której nadano tytuł „Legendy w arzyckie”.  (N a w zór „Legend w arszawskich” Artura 
Oppmana). 

„Ballada o diabelskiej ksi�dze” 
D awno, dawno temu w warzyckiej parafii,  
	ył ksi�dz Walentynowicz co wszystko potrafił 
Sw� m�dro�� czerpał z ksi�gi czarodziejskiej,   
Któr� władały moce diabelskie 
	aden parafian nie znał ksi�gi tre�ci  
D omy�lał si� tylko co si� w niej mie�ci  
Lecz na plebani kuchark� ciekawo�� zjadała 
A gdy ksi�dz wyjechał do ksi�gi zajrzała 
Za otwarcie ksi�gi kobiet� kara spotkała 
Zjawiły si� diabły, a ona zem dlała 
Czarty zrobiły bałagan du�y 
Na szcz��cie ksi�dz Maciej powrócił z podró�y  
Wymy�lił dla nich trzy trudne zadania 
D la ziem skiego człeka nie do wykonania  
Przez trzy długie noce czarty trzy doły kopały 
I pó�niej do nich wod� przetakiem  nalały  
D rug� rzecz� było pi�kn� karczm� postawi� 
Aby przed zachodem sło�ca lud m ógł si� w niej bawi�  
Lecz ksi�dz Walentynowicz m iał całkiem inne plany  
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Chciał ko�ciół zbudowa�,  a zm yli� szatany 
G dy diabły ksi�dza zam iarów si� dom y�liły  
Niesione kam ienie na polach porzuciły  
Pospieszyły do ksi�gi, aby si� w niej schowa�  
A ksi�dz kazał w �cianie ko�cioła zam urowa�  
Na dowód tego pami�tnego zdarzenia  
Szukajcie ludzie na Foluszu kam ienia 
Na którym  diabelskie plecy odbite  
S� jak karty historii ukryte 
A trzy stawy, które za plebani� były 
Swym pochodzeniem parafian straszyły 
Wi�c je co pr�dzej ludzie zakopali  
I złych si� mocy ju� wi�cej nie bali. 

Justyna Hołosyniuk 
Dorota Hendzel 

 
Ch�tni uczniow ie klasy 5, podj�li si� równie� zadania, zgromadzenia informacji na temat 
dw oru w  Warzycach. Przeprowadzili wywiad z jego obecn� współw ła�cicielk�,  
sfotografowali obiekt i znajduj�ce si� w nim zabytkowe przedmioty,  otrzymali do k�cika 
staroci wiele cennych dokumentów . Zebrane dane opracow ali�my w formie ksi��eczki oraz 
gazetki �ciennej.  

Program nauczania j. polskiego w klasie 6, zaleca zapoznanie uczniów z ballad� jako 
gatunkiem literackim. Mickiew iczowskie utwory,  zamieszczone w podr�czniku,  nie s� 
najłatw iejszym materiałem do tego typu działa� dydaktycznych.  Z do�wiadczenia mojego 
wynikało,  �e uczniowie nie najlepiej rozumiej� na ich podstawie,  istot� gatunkow � ballady. 

D latego te�,  opowiedziałam im miejscow� ballad� o Wawrzy�cu Bachmanie, który 
uw iódł pi�kn� ale ubog� Zosi�, a potem j� zostawił i po�lubił bogat�. Za swój niecny 
post�pek został srodze ukarany, gdy� w  dzie� �lubu,  w racaj�c do dworu w Warzycach,  
w pobliskim lesie, zapadł si� pod ziemi� razem z w szystkimi weselnikami.  Pozostał po tym 
rzekomym wydarzeniu pot��ny dół. Uczniowie dzi�ki tej wiejskiej historyjce,  doskonale 
poj�li zasady budowy ballady,  w ykonali do niej ilustracje. Co zdolniejsi i ambitniejsi, podj�li 
si� naw et zadania napisania ballady o Warzycach, na wzór utw orów Mickiew icza.  

 
Ballada o Wawrzy�cu Bachmanie 
Wawrzyniec Bachm an - pan wsi Warzyce 
Zakochał si� w chłopce,  co m iała pi�kne lice.  
D ługo j� uwodził,  rozkochiwał w sobie,  
A� si� zakochała w Wawrzy�ca osobie,  
Zosia skosztowawszy �ycia pa�skiego  
Szybko zapomniała �ycia wiejskiego.   
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Rodze�stwo dziewczyny zostało we wsi same 
G dy� Bóg wzi�ł wcze�niej z padołu ziemskiego ich m am�.  
Zosia jak pani zam ieszkała w dworze,  
Ale wyj�� za m�� za Bachmana nie mo�e.   
Rodzice Wawrzy�ca bawi�c za granic� 
Nie zgodzili si� na zwi�zek z chłopsk� pi�knolic�.   
G dy pa�stwo Bachm anowie do domu wrócili  
Biedn� Zosie�k� z dworu wyrzucili.  
Wawrzyniec obiecał prosi� rodzicielstwo, 
By si� jednak zgodzili na z Zosi� m ał�e�stwo.  
Lecz były to tylko puste obietnice, 
G dy� rodzice znale�li inn� krasawic�,  
Z któr� to synowi �eni� si� kazali 
I �adnych sprzeciwów nie przyjm owali. 
Słysz�c o pi�knie swej nowej wybranki 
Zapomniał Wawrzyniec o przym iotach swej wiejskiej kochanki.  
W dzie� �lubu młodzie�ca Zosia zrozpaczona 
Zako�czyła swój �ywot przez wod� pochłoniona.  
Czuła si� bowiem  strasznie oszukana 
A przez ludzi ze wsi stale wy�miewana.  
Tymczasem w dworze Bachmanowej �ony  
Ta�czył do wieczora tłum go�ci zadowolony.   
G dy go�cie weselni do domu wracali 
Id�c przez las warzycki okropnie si� bali.   
Nagle na kształt paszczy,  rozst�piła si� ziemia 
I wszystkich weselników w otchła� pochłon�ła.  
Pozostały do dzi� dół straszny, co si� zowie  
Wszystkim  ludziom  przypomina o sobie.  
Miejsce to omijane,  strasznie zapuszczone  
Wspom ina obietnice nigdy·nie spełnione. 
I przestrzega ka�dego winnego człowieka 
	e za grzechy i złe czyny kara go czeka! 

Justyna Hołosyniuk 
Dorota Hendzel 

 
W klasie 7, przy omawianiu fragmentów utworu W. St.  Reymonta „Wesele Boryny”,  
postanowiłam dokona� porównania obrz�dowo�ci tow arzysz�cej uroczysto�ciom w  Lipcach 
z tym, co obecne jest na w eselu w Warzycach.  Uczniowie doskonale orientow ali si� 
w zw yczajach,  zw i�zanych z w eselem, potrafili okre�li�,  jakie znaczenie maj� poszczególne 
etapy przygotowa� do tych uroczysto�ci i te,  w yst�puj�ce w  trakcie ich trw ania.   
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Uzdolnieni plastycznie uczniow ie, postawili sobie zadanie - wykonanie projektu stroju 
ludowego dla naszej wioski.  Efekty pracy były zaskakuj�ce.  

Po weselu,  przyszedł czas na inne obrz�dy, które we w spółczesnej rzeczyw isto�ci 
trac� swój urok. Zebrali�my w spólnym w ysiłkiem wiele informacji o Zaduszkach i Sobótce. 
Lekcje prowadzone na cmentarzu przed Zaduszkami,  czy na ł�ce,  w �ród kwiatów, przed 
Sobótk�, miały dla uczniów  ogromny wyd�wi�k emocjonalny.  

Program klasy 8,  zawiera sporo materiału, odw ołuj�cego si� do problematyki wojny 
i okupacji.  Dlatego te� postanow iłam zabra� uczniów  na „lekcj� patriotyzmu”, na pobliski 
cmentarz ofiar II wojny �wiatowej,  znajduj�cy si� w  warzyckim lesie.   

Czytali�my poezj� T. Gajcego,  K .K . Baczy�skiego,  T.  Ró�ewicza,  spaceruj�c alejkami,  
w�ród grobów ofiar terroru hitlerowskiego. Zrobiło to na uczniach niesamowite w ra�enie.  
Sw oje prze�ycia, odczucia i w nioski uj�li w formie spraw ozdania z wycieczki. 
 

Le�na mogiła 
Ku zachodowi sło�ce si� chyli, 
Nad warzyckim lasem  zapada zmierzch,  
A pod wzgórzem  Pogorzały 
Wiatr histori� dzieci opowiada. 

Biała brzoza chyli swe gał�zie, 
D elikatnie mech mogiły głaszcze, 
Cichute�ko �piewa kołysank� 
D zieciom, których nikt nie utuli.  

7 

Widok ogólny cmentarza ofiar II wojny �wiatowej w lesie warzyckim. 
(fot. L. Witkowska) 
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Warstwa li�ci pokrywa mogił�,  
D rzewa szum i� nad ni� smutno,  
Jednym ruchem r�ki,  jednym ciosem 
O debrano im  wszystkie marzenia.  

Ka�de drzewo ten dzie� pami�ta.  
Ile główek dzieci�cych uderzyło w pie� 
Tego �wierka? 
D ziesi��? D wadzie�cia? 
Było ich przecie� ponad pi��dziesi�t. 

Rzucane w zim n� ziemi�,  kwil�ce.  
Z otwartych ust unosił si� krzyk.  
Rozpacz kalekich dzieci 
Nie wzruszyła gestapowskich serc.  

Płacze cicho, cichute�ko �ółty listek 
Kropl� deszczu: rosy łz� uroni.  
�pij chłopczyku, �pij mała dziewczynko.  
Matka ziem ia do snu Ci� utuli.  

Marcin Niemiec 
Wspólnie z klas� 8, podj�li�my si� zadania zgromadzenia informacji na temat kapliczek 
rozsianych po Warzycach.   
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Kapliczka Rodziny Sanokowskich.
(fot.  L.  Witkowska)
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Uczniowie przeprowadzili wywiady,  z najstarszymi mieszka�cami wioski,  sfotografowali 
obiekty, opracow ali zgromadzony w  ten sposób materiał i po pewnym czasie ow oce naszej 
pracy,  mo�na było ogl�da� w formie pi�knej gazetki �ciennej i wydawanej w  odcinkach 
gazetki szkolnej.  

To tylko niektóre propozycje,  mo�liw e do w ykorzystania na lekcjach j.  polskiego 
w mojej wiosce. We współczesnej rzeczywisto�ci,  pojawiaj� si� głosy wprost ��daj�ce 
wi�zania nauki z �yciem, w oparciu o najbli�sze �rodow isko.  I słusznie. 

Zadaniem dzisiejszej szkoły jest rozbudzenie wewn�trznej �yw otno�ci,  
intelektualnych zainteresowa�, �miałego zaciekawienia �w iatem i �yciem młodych 
wychow anków. Dlatego słuszne s� słowa znanego pedagoga B. Suchodolskiego: „Je�li 
mamy wyrabia� w  jednostkach postaw� my�l�c�, to musimy to zrobi� przede w szystkim 
w odniesieniu do tego,  co stanowi codzienne �rodowisko �ycia”.  



 
 
LUCYNA I LECH POLAK 
Szkoła Podstawowa Nr 4 

w Ja�le 
 
 

„NASZ REGION” W NAUCZANIU GEOGRAFII. 
 

Program „Nasz Region”,  realizowany jest przez nas od 3 lat,  w Szkole Podstaw owej 
Nr 4 w Ja�le, w  klasach czwartych i ósmych. Program został tak skonstruow any, aby 
wprow adzenie tre�ci regionalnych,  utrwalało jednocze�nie umiej�tno�ci geograficzne,  
zdobyte na lekcjach kursu ogólnego geografii Polski i �w iata.  
Program składa si� z dwóch cz��ci: 
a)  cz��� p ierwsza - dotyczy naszego województw a (daw niej kro�nie�skiego a obecnie 

podkarpackiego), 
b) cz��� druga – po�w i�cona jest Jasłu i najbli�szej okolicy.  

Realizuj�c program „N asz Region”,  nauczyciel w ramach obu cz��ci, zapoznaje 
uczniów z w ybranymi cechami �rodow iska geograficznego (np.  poło�enie,  przeszło�� 
geologiczna,  w ody powierzchniow e i podziemne, zagadnienia klimatyczne,  szata ro�linna,  
zw ierz�ta,  gleby) oraz niektórymi elementami społeczno-ekonomicznymi regionu 
(np. surowce mineralne,  zakłady przemysłowe, rolnictwo, ludno��, miasta i wsie).  
Wychodz�c naprzeciw zmianom administracyjnym, du�o miejsca po�wi�camy poznaniu 
now ej mapy powiatu i wojew ództwa. 

Zgodnie z nakre�lonym planem, staramy si� eksponowa� tre�ci w yró�niaj�ce nasz 
region i nasze miasto w  skali całego kraju, podkre�lamy wa�no�� elementów  geograficznych 
i gospodarczych naszego regionu dla Polski. Kształtujemy w  uczniach poczucie dumy 
z dokona� przeszłych i obecnych pokole� ja�lan. 

O pow iadaj�c o poło�eniu naszego regionu,  zw racamy uw ag� na jego unikalno��,  
wynikaj�c� z poło�enia na styku 3 pa�stw, a wi�c ró�nych kultur; uczymy dostrzega� 
korzy�ci z takiej lokalizacji i naw i�zywania w spółpracy w ramach Euroregionu K arpaty,   
- analizuj�c odr�bno�� klimatyczn�,  poznajemy wiatry zboczowe, dolinne w  rejonie 

Folusza i K rempnej,  w iatry dukielskie,  
- si�gaj�c do przeszło�ci geologicznej, zbieramy �lady dewo�skich ryb,  których wspaniałe 

okazy znajduj� si� w miejscow ym kamieniołomie, poszukujemy odpowiedzi,  kto 
stworzył „Diabelski Kamie�” a kto „Prz�dki”, czym jest wreszcie „flisz karpacki”, 

- lekcja regionalizmu, umo�liwia zapoznanie si� z bieszczadzkimi i beskidzkimi 
legendami,  poznanie 1000-letniego d�bu „Poganin” w  W�glów ce, zaplanowanie 
wycieczki do muzeum M arii K onopnickiej w 	arnowcu, odwiedzenie Skansenu 



 

63„N asz Region” w nauczaniu geografii. 

Przemysłu Naftowego w  Bóbrce,  poznanie „dzikich” wód mineralnych na stokach 
Liwocza,  rzek i zbiorników  wodnych w najbli�szej okolicy, 

- posługuj�c si� ankietami,  wyw iadami,  rozmowami z rodzicami, opisujemy miejscowe 
zakłady pracy,  a zbieraj�c i przeliczaj�c dane,  tworzymy modelowe gospodarstwo rolne,  

- poznaj�c Jasło zastanawiamy si�,  co warto zobaczy�,  gdzie sp�dzi� wolny czas, jakie 
zmiany zachodz� w naszym mie�cie. 

W czasie realizacji materiału,  uczniowie zapoznaj� si� z miejscowymi 
wydaw nictw ami i literatur�, jednocze�nie sami s� twórcami nowych opracow a�,  słu��cych 
innym uczniom i wzbogacaj�cych pracowni� geograficzn�. 

Wiadomo�ci uzyskane w ramach programu autorskiego,  powa�nie przyczyniaj� si� do 
sukcesów olimpijskich naszych uczniów (w sze�ciu ostatnich startach 56 laureatów),  
uatrakcyjniaj� lekcje geografii i bardziej anga�uj� uczniów, gdy� omawiany materiał jest im 
bliski i łatwiej przyswajalny. 
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Widok na Mareszk� od strony Wołowca. (fot. J.  Pawlu�)



 
 

EWA PIETRASZEK 
Szkoła Podstawowa Nr 4 

w Ja�le 
 
 

Z DO�WIADCZE� NAUCZYCIELA REGIONALISTY. 
 

N ie tylko na lekcjach geografii uczniow ie jasielskiej „czw órki”,  pogł�biaj� swoj� 
wiedz� o naszym regionie.  Ju� od siedmiu lat, organizuj� szkolne konkursy wiedzy o Ja�le. 
Najlepsi znawcy przeszło�ci naszego miasta,  z powodzeniem uczestnicz� w Turniejach 
Wiedzy o Ja�le i Regionie,  organizow anych przez Stowarzyszenie M iło�ników  Jasła 
i Regionu Jasielskiego. Byli�my jednymi z pierwszych,  którzy odpowiedzieli na apel 
Stowarzyszenia o nawi�zanie współpracy. W roku szkolnym 1995/96, powstało Szkolne 
Koło Miło�ników Jasła i Regionu. 

N asi uczniowie,  aktyw nie uczestnicz� w licznych konkursach literackich 
i plastycznych, po�w i�conych naszemu regionowi. Nale�y podkre�li�,  �e jest to mo�liwe 
dzi�ki bogatemu ksi�gozbiorowi szkolnej biblioteki.  Od w ielu ju� lat, gromadzimy 
wydaw nictw a regionalne,  zbieramy w ycinki prasowe, zdj�cia, prenumerujemy pras� lokaln�. 
Wiedza o regionie jest propagowana nie tylko na lekcjach historii i geografii,  ale równie� na 
j�zyku polskim, biologii, wiedzy, plastyce.  N asi uczniowie,  s� cz�stymi go��mi w jasielskim 
muzeum, na licznych wystawach,  sesjach,  imprezach kulturalnych.  

Podsumowaniem mojej wieloletniej pracy,  na stanowisku nauczyciela historii 
i bibliotekarza,  jest opracowanie programu autorskiego „Region jasielski - nasza mała 
ojczyzna”,  wraz z pani� Danut� Pociask, nauczycielk� ze Szkoły Podstaw ow ej Nr 11 
w Ja�le. Zakłada on,  poznaw anie historii regionalnej przez uczniów klas czwartych, pi�tych 
i szóstych. O losach programu zadecyduje U rz�d M iasta; mamy nadziej�, �e uczniow ie 
„czwórki” w przyszłym roku szkolnym, b�d� mogli systematycznie poznaw a� i pogł�bia� 
wiedz� o swoich stronach ojczystych,  wszak: „Takie b�d� losy Rzeczypospolitej, jakie jej 
młodzie�y chowanie”.  



 
 

HENRYK KO ERNER 
Szkoła Podstawowa 

w Tarnowcu 
 
 

BIOLOGIA I EKOLOGIA A REGIONALIZM. 
 

N ie mo�na pokocha� kogo� lub czego�,  je�eli si� go nie zna. Aby w i�c człowiek mógł 
„zakocha� si�” w �rodowisku, w którym �yje, musi je dobrze pozna�. M y, nauczyciele,  
jeste�my po to,  aby ułatwi� młodym ludziom „odkrycie” i poznanie w szystkiego, z czego 
mo�emy by� dumni.  M usimy wykorzysta� fakt,  �e ludzi młodych cechuje w i�ksza 
wra�liwo�� ni� dorosłych i praca z nimi,  mo�e przynie�� wspaniałe efekty.  

Jako nauczyciel biologii,  cz�sto cytuj� sw oim uczniom kilka zda�,  które mocno 
utkwiły mi w  pami�ci. Zda�,  które u�wiadamiaj� nam, co to znaczy zna� i kocha� swoj� 
ziemi�.   
Pozw ol� je sobie przytoczy�: 
(. .. ) Wszystkie rzeczy s� wzajemnie poł�czone.  Co spotyka Ziem i�, spotyka tak�e synów tej 

ziemi. Musicie uczy� swoje dzieci,  �e Ziemia pod waszymi stopam i jest prochem 
naszych praojców. Uczcie wasze dzieci tego, czego my uczym y nasze: Ziemia jest nasz� 
Matk�. Los Ziemi jest tak�e losem jej synów. Je�eli ludzie pluj� na Ziemi�, opluwaj� 
samych siebie. Wiemy bowiem: Ziem ia nie jest własno�ci� człowieka, to człowiek 
nale�y do Ziemi. Wszystko jest ze sob� zł�czone jak krew, co wi��e jedn� rodzin�.  
Co si� przydarzy Ziemi, przydarzy si� tak�e synom  tej Ziem i.  To nie człowiek stworzył 
tkanin� �ycia,  jest w niej tylko m ał� nitk�.  Co uczynicie tkaninie, uczynicie sobie 
samym. (. .. ) 

 
Jest to niew ielki fragment, wyj�ty  z mowy Wodza Indian,  z plemienia Dawamish. Wygłosił 
j� w  1855 r.,  do Prezydenta USA Franklina Pirce.  Wypow iedziane przed praw ie 150 laty  
słowa w ielkiego w odza, maj� m�dro��,  argumentacj� i dalekow zroczno��,  z jak� patrzył na 
człow ieka i jego miejsce na Ziemi. Dzisiaj, odeszli�my bardzo daleko od takiego spojrzenia 
na Ziemi�,  ale mo�emy zrobi� wiele, aby i dla nas,  była ona jak kochana i kochaj�ca matka. 

Trudno jest realizow a� problematyk� regionaln� w dzisiejszej szkole.  O graniczanie 
godzin lekcyjnych,  przeładowane programy, nie sprzyjaj� tym działaniom. Musimy jednak 
szuka� takich rozw i�za�,  które pozwol� na uczenie tych tre�ci. 

Wi�kszo�� tych zada� wykona� trzeba w czasie zaj�� pozalekcyjnych,  tzn.  zaj�� 
terenowych i wycieczek.   
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Pewne tematy zrealizowa� mog� sami uczniowie,  wykorzystuj�c instrukcje 

przygotowane przez nauczyciela. 
Do ciekawych i przynosz�cych du�e korzy�ci zada�,  z punktu w idzenia biologicznego,  
zaliczyłbym: 
1.  Opracowanie przyrodniczych �cie�ek dydaktycznych. D obre opracow anie kilku 

krótszych i dłu�szych �cie�ek,  pozwala wspaniale pozna� flor�,  faun�, ukształtowanie 
terenu, budow� geologiczn�,  a równie� ludzi zamieszkuj�cych w  pobli�u. 

2.  Zaprowadzenie rejestru pomników przyrody i rejestru obiektów, które mog� 
w najbli�szym czasie zosta� pomnikami.  

3.  Utw orzenie map, na których b�d� zaznaczone stanowiska ro�lin chronionych.  
4.  Opracowanie dokładnych opisów  rezerw atów przyrody. 
5.  Zapoznanie si� z losami stawów i parków  podworskich.  
6.  Rozpoznanie �ródeł zagro�e� ekologicznych. 
7.  Zaprowadzenie rejestrów stanowisk zwierz�t chronionych i obj�cie opiek� ich miejsc 

l�gow ych (np. bocian biały). 
Zada�, które mo�emy wykona�,  jest o w iele wi�cej. Ka�dy z nas wybiera takie,  które mo�e 
realizowa� na swoim terenie. Zróbmy wszystko, aby pokaza� innym, �e w naszym regionie 
jest w iele pi�knych i w artych zobaczenia miejsc. Aby nie dochodziło do sytuacji, �e w czasie 
odw iedzin znajomych czy rodziny, z innych cz��ci Polski, na ich pytanie, o ciekawe miejsca 
w naszym rejonie, odpowiadamy – „u nas w ła�ciwie,  to nie ma nic ciekaw ego”. To 
nieprawda. Jest wiele,  mo�e nawet bardzo du�o, ale wi�kszo�� mieszka�ców o tym nie wie. 
Miejmy nadziej�, �e ta młodzie�,  która jest na tej sali,  b�dzie w iedzie� i potrafi kocha� 
Ziemi�,  na której si� urodziła i zaszczepi t� miło�� nast�pnym pokoleniom.
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Pi�kno Ziem i Tarnowieckiej.  (fot. D. T�cza)



 
 
BO	ENA JURKOWSKA 

Szkoła Podstawowa 
w D obryni 

 
 

PLASTYKA W PROGRAMIE NAUCZANIA 
REGIONALNEGO. 

 
Plastyka,  jako przedmiot nauczania w szkole, przygotow uje ucznia do aktywnego 

uczestnictw a w �yciu kulturalnym, poprzez rozwijanie ró�nych dyspozycji psychicznych, 
kształtuje postaw y i cechy osobow o�ci.  Jednym słow em, ma wi�c przygotowa� do pełnego 
uczestnictw a w  kulturze.  Realizacja okre�lonych celów, musi zawiera� tre�ci zw i�zane 
z poznawaniem najwa�niejszych zjawisk sztuki dawnej i w spółczesnej, a tak�e 
u�wiadomienie roli sztuk plastycznych, w  �yciu jednostki i społecze�stwa, budzenie 
szacunku i miło�ci dla dorobku kulturalnego własnego narodu. W planow aniu pracy,  
nauczyciel powinien, w jak najszerszym zakresie,  w ykorzysta� najbli�sze mu �rodow isko, 
a wi�c: krajobraz,  pomniki przyrody, zjawiska fizyczne i biologiczne,  zabytki architektury, 
rze�by, malarstwo, a tak�e kultur� regionu i zwi�zan� z nim obyczajow o��. 

K a�de �rodowisko wytwarza ró�ne zw yczaje.  Wiele z nich wi��e si� 
z kalendarzowymi �w i�tami, rodzinnymi uroczysto�ciami czy regionalnymi obrz�dami, które 
cz�sto si�gaj� pocz�tków naszej kultury i ł�cz� w sobie tradycje chrze�cija�skie 
z poga�skimi. Zadaniem nauczyciela, wychow aw cy, a tak�e rodziców, jest podtrzymywanie 
ich i kontynuowanie, maj�c na wzgl�dzie ich pi�kno i specyficzny klimat,  zwi�zany z kultur� 
polskiego narodu.  Niestety, coraz cz��ciej zdarza si�,  �e polskie zw yczaje przegrywaj� 
z nowymi, zagranicznymi modami, a rozmowa o własnych „korzeniach”,  byw a zbyt cz�sto 
nawet wstydliw a.  Regionalizm w  procesie nauczania, to zagadnienie wyj�tkow o zło�one. To 
nie tylko zaznajomienie uczniów  z dziejami regionu, swoistym folklorem, ale przede 
wszystkim zapoznanie z ró�norodnymi osi�gni�ciami dnia dzisiejszego.  N am, nauczycielom, 
pow inno zale�e� na u�wiadomieniu uczniom poj�cia wspólnoty regionalnej,  zwi�zków z t� 
„mniejsz� ojczyzn�”.  N auka o regionie,  nie stanowi oddzielnego działu programowego, 
nale�y wi�c w plata� te tre�ci na zaj�ciach w  tych przypadkach,  kiedy jest to mo�liw e i ma 
sens,  tzn. wł�cza� w zasadniczy materiał nauczania elementy dziejów  i kultury własnego 
regionu.  Zabiegi te,  maj� polega� na podejmowaniu zagadnie� folkloru,  �ycia kulturalnego,  
sztuki, zabytków i wiedzy o udziale w łasnej miejscowo�ci w  dorobku kultury 
ogólnopolskiej. 

Plastyka daje w iele mo�liwo�ci aktywnej i twórczej pracy z uczniem nie tylko 
zdolnym, co przede wszystkim ch�tnym. Ju� od pierw szych klas szkoły podstawowej, jest to 
przedmiot pow szechnie lubiany, poniewa� daje okazj� do w yra�ania spontanicznych 
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i naturalnych uczu�.  Zach�canie do poszukiw a�,  wspólne zw iedzanie i organizowanie 
ciekawych spotka�, nie zniech�ci,  a wr�cz przeciw nie, da w przyszło�ci wspaniałe efekty.  
Niestety,  w wielu naszych szkołach, przedmiot ten traktow any jest jak przysłowiowy 
„michałek”, a jest to przekonanie niesłuszne,  gdy� za pomoc� działa� p lastycznych, mo�na 
doskonale realizowa� zagadnienia zw i�zane z tematem kultury regionalnej. A ktualnie 
realizowany program nowej reformy szkolnictw a,  daje w iele mo�liwo�ci uwzgl�dnienia 
zagadnie� kultury regionalnej,  przede w szystkim za� folkloru i szeroko poj�tej sztuki 
ludowej.  Wła�ciw ie rozumiany i realizow any regionalizm, w pracy dydaktyczno-
wychow aw czej,  pow inien przyczyni� si� do rozumienia,  interpretacji i w arto�ciowania 
zjawisk kulturalnych i społecznych naszych uczniów. K ultura ludowa istnieje zaw sze jako 
kultura regionalna, dlatego te� w sw ej pracy cz�sto i ch�tnie si�gam do folkloru. Okazj� do 
tego daj� mi klasowe wycieczki w  bliskie,  a cz�sto wr�cz nieznane okolice,  spotkania 
z interesuj�cymi lud�mi. 
ródłami dostarczaj�cymi materiału nauczania,  s� wi�c dzieła 
sztuki: architektura, malarstw o, rze�ba oraz wytw ory sztuki r�kodzielniczej.  Wła�ciwa 
realizacja programu nauczania plastyki i odpowiednio dobrane problemy oraz zagadnienia 
plastyczne, ł�czone z ciekawymi tematami, pozwol� kultywow a� tradycje ludow e w ka�dej 
klasie.  Ch�tnie wykorzystuj� tematyk� �w i�t,  poniew a� tematy te spraw iaj� uczniom wiele 
rado�ci.  Si�gaj�c do motywów ludowych, wykonuj� wszelkie ozdoby choinkow e, wycinanki, 
szopki,  stroiki, palmy czy kartki �wi�teczne.  

Wychodz�c naprzeciw zagadnieniom zwi�zanym z poj�ciem „małej ojczyzny”,  
wspólnie z pani� historyk, zało�yły�my w naszej szkole K oło Miło�ników Regionu.  
Zach�camy i przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach wiedzy o regionie,  
organizujemy wycieczki, poł�czone z plenerami plastycznymi,  zach�camy do zbierania 
wszelkich materiałów  mów i�cych o regionie,  dokumentów, ilustracji.. . Wszystkie zdobyte 
wiadomo�ci, w ykorzystujemy w redagowaniu kroniki naszego koła.  W ubiegłym roku 
ogłosili�my akcj�, maj�c� na celu zbieranie pami�tek i �ladów  dawnej przeszło�ci.  D zi�ki 
temu zgromadzili�my wiadomo�ci na temat w ielu na naszym terenie miejsc pami�ci 
narodowej. Redagowana wspólnie gazetka �cienna,  przedstaw ia nie tylko zabytkowe 
ko�cioły i domy, ale ilustracje zbiorowych cmentarzy i pojedynczych mogił, które znajduj� 
si� w okolicach Dobryni,  Cieklina i Folusza. 

Inn� form� pracy, któr� realizuj� ju� od dawna na zaj�ciach plastycznych,  s� p lenery 
malarskie. Lekcje te ciesz� si� zawsze powszechnym zainteresowaniem, tym bardziej,  �e 
rysunki zdobi� szkoln� galeri� sztuki,  w i�c efekty tej pracy ocenia pó�niej cała szkoła. Od 
dw óch lat,  w  maju organizuj� konkurs literacko-malarski „Kapliczka”. Ka�dy uczestnik musi 
przedstaw i� malarsk� w izj� wybranej kapliczki w  dowolnej technice, oraz zapisan� jej 
histori�. Ju� po raz drugi wybrałam miesi�c maj na realizacj� tego konkursu, gdy� wtedy 
kontynuowany z pokolenia na pokolenie jest przepi�kny zwyczaj �piew ania pie�ni i wła�nie 
wtedy kapliczki odwiedzane s� najcz��ciej. 

Tak�e w  tym roku, w ramach działalno�ci koła, rozpocz�li�my cykl spotka� 
z ciekaw ymi,  zasłu�onymi dla regionu lud�mi. N a lekcj� p lastyki, zaprosili�my ludow ego 
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artyst� rze�biarza pana Karola Breja,  który zademonstrował zebranym pokaz lepienia 
kogucików i baranków.  

 

 
Barwne opow ie�ci o zw yczajach wielkanocnych, przes�dach i wierzeniach, u�w ietniła 
wystawa prac artysty. Lekcja miała charakter otwarty; zaprosili�my cał� szkoł�, dyrekcj�,  
nauczycieli,  oraz ludzi,  którzy dla regionu robi� wiele i tych, którzy mog� jeszcze pomóc 

Karol Brej w trakcie lekcji pokazowej. (fot.  J. Romanow)

11 

Rze�by Karola Breja.  (fot.  F.  Jałosi�ska) 

10 
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w propagowaniu kultury i sztuki lokalnej.  Zaproszenia wysłali�my do władz samorz�dowych 
i gminnych. Korzystaj�c z okazji, chciałabym z tego miejsca podzi�kowa� w szystkim 
przybyłym na t� lekcj�,  szczególnie przedstawicielom SMJiRJ i redaktorom „Regionu 
Jasielskiego”,  którzy w spieraj� nas nie tylko pomoc� merytoryczn�, ale przede w szystkim 
dobrym słow em, zainteresow aniem i swoj� obecno�ci� na tego typu spotkaniach.  

O kazji do poznania własnego regionu mo�e by� wiele,  w szystko zale�y zatem od 
pomysłowo�ci i inwencji nauczycieli.  O sobiste prze�ycia uczniów , wydarzenia kulturalne, 
wszelkie rocznice,  �w i�ta, prasa regionalna,  mog� stanowi� ró�norodny materiał, który 
pow inien by� wykorzystywany na zaj�ciach nie tylko historii i j�zyka polskiego,  ale wła�nie 
plastyki,  muzyki czy kół zainteresow a�.  
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EDUKACJA REGIONALNA W NAUCZANIU 
POCZ�TKOWYM. 

 
Praca dydaktyczno-wychowawcza w kl.  I-III,  prowadzona w okresie szczególnej 

plastyczno�ci psychiki dziecka i jego podatno�ci na oddziaływ ania pedagogiczne – zmierza 
do ukształtowania osobow o�ci dziecka: do kształtow ania warto�ciow ych postaw  społeczno-
moralnych, jak i opanow ania przez uczniów odpowiedniego zakresu wiedzy i umiej�tno�ci. 

Celem jest, ukazanie dzieciom scalonego obrazu �wiata. Wymaga to integracji tre�ci 
i metod, w zakresie w szystkich przedmiotów nauczania; wychodzenia od do�wiadcze� 
dziecka; od tego co bliskie i znane; a nast�pnie stopniowego poszerzania tre�ci.  
U�wiadomienie,  �e istnieje ogromna zło�ono�� �w iata a jednocze�nie jego jedno��,  
ukazywanie zwi�zków przyczynow o-skutkowych i innych, rozwija my�lenie i zaintereso-
wania dziecka oraz u�w iadamia mu jego zwi�zki ze �rodowiskiem. 

W klasach młodszych,  istnieje bardzo wiele mo�liwo�ci prowadzenia edukacji 
regionalnej – rozumianej jako przybli�enie uczniom – stosownie do ich mo�liwo�ci 
percepcyjnych – w iedzy o okre�lonym regionie,  z w ykorzystaniem ró�nych �ródeł – i przy 
zastosowaniu ró�nych metod.  

U j�cie tre�ci, nie przypomina układu wyst�puj�cego w  nauczaniu systematycznym 
poszczególnych przedmiotów  nauczania.  Jest to układ zgodny ze spojrzeniem małego 
dziecka na otaczaj�cy �w iat.  Bardzo cz�sto i niemal z zasady,  te same tre�ci s� 
opracowyw ane na w y�szym szczeblu kształcenia – lecz w szerszym zakresie. Jest to zgodne 
ze w spółczesn� dydaktyk� i o tyle wa�ne,  �e zapobiega powstaw aniu schematów 
my�lowych, pozwala na lepsze funkcjonow anie w iadomo�ci i umiej�tno�ci dziecka.  
Obiektem zainteresow a� regionalnych na tym poziomie, jest najbli�sze �rodow isko.  

W realizacji zagadnie�,  w ykorzystujemy i rozszerzamy wiadomo�ci i do�wiadczenia 
zdobyte w okresie przedszkolnym. 
Wychodz�c od najbli�szych dziecku grup ludzkich (dom, klasa, szkoła) – do zbiorowisk 
szerszych i bardziej skomplikowanych: rodzinnej miejscow o�ci,  gminy, województwa – aby 
w kl. III,  ucze� mógł u�wiadomi� sobie swoj� przynale�no�� do pa�stwa. 

Z cało�ci �rodowiska lokalnego, wybieramy te elementy, które s� dziecku najbli�sze 
i najłatw iejsze do poznania. Poznaj�c w ybran� instytucj� – pokazujemy jej przydatno��,  
sposób słu�enia mieszka�com, pewn� specjalizacj� w  tym zakresie, a tym samym 
wzbudzamy szacunek dla ludzi tam pracuj�cych. 
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Społeczno�� lokaln�,  ukazujemy na tle warunków geograficzno – przyrodniczych 
i historycznych.  
 
Tre�ci społeczne skupiaj� si� wokół kilku zagadnie�: 
1.  Dziecko w�ród ludzi w  ró�nych sytuacjach społecznych.  Wła�ciwe (celow e i kulturalne) 

zachow anie si� w miejscach publicznych,  przy załatwianiu spraw (np.  w  roli klienta,  
przechodnia, pacjenta, mieszka�ca),  reguły post�pow ania w  sytuacjach typowych. 
Pozytywne nastaw ienie emocjonalne do innych ludzi (�yczliw o��, szacunek, uczynno��, 
wra�liwo�� na sprawy innych ludzi,  tolerancja).  

2.  	ycie ludzi w  ró�nych grupach społecznych (w rodzinie,  klasie, szkole,  społeczno�ci 
lokalnej, zakładzie pracy, mie�cie i na wsi).  

3.  Zakłady pracy i instytucje. Wytwory lub widoczne skutki pracy wła�ciwe u�ytkowanie, 
poznawanie w ytworów pracy.  Zapoznanie z prac� w ró�nych zaw odach. 

 
Z tre�ci historycznych,  w prowadzamy głów nie zagadnienia, dotycz�ce kultury materialnej: 
prze�ledzenie zmian i rozwoju ró�nych form budownictwa, sposobów o�wietlania mieszka� 
czy narz�dzi pracy – zgodnie z chronologi� – w płynie na kształtowanie orientacji w czasie 
historycznym. Poj�cia dotycz�ce kultury materialnej,  s� mniej abstrakcyjne,  bo oparte na 
nauczaniu bezpo�rednim, na kontakcie z przedmiotem nauczania.  
Lekcje, na których wyst�puj� elementy historii,  maj� na celu w prowadzenie uczniów 
w atmosfer� dawnych czasów , u�wiadomienie procesu przemijania jednych form – 
a powstawania nowych. Z faktami historycznymi i postaciami historycznymi,  dziecko styka 
si� przy poznaniu rodzinnej miejscowo�ci, najbli�szej okolicy.  Zabytki,  pami�tki 
zgromadzone w muzeum, wi��� dziecko z przeszło�ci� ziemi, na której mieszka. Dzi�ki tym 
lekcjom, kształtuje si� odpowiedni stosunek do zabytków kultury, folkloru,  wytworów my�li 
i talentu ludzi.  

Wst�pne wiadomo�ci z geografii,  uczniowie zdobyw aj� ju� od pierwszej klasy.  
Obserwujemy i omaw iamy charakterystyczne cechy krajobrazu miejscowo�ci, w której 
mieszkamy. Podczas w ycieczek poznajemy: typowe formy terenu dla danej okolicy 
(rów niny, wzgórza, doliny rzeczne,. .. ); wody – (rzeki, jeziora,  stawy); szat� ro�linn� (lasy, 
ł�ki) oraz przejawy działalno�ci gospodarczej człowieka (drogi,  zabudowania). 
Zakres tematyki geograficznej w klasie II, rozszerza si� o krajobraz najbli�szych okolic,  
a tak�e o zagadnienia zwi�zane z produkcj� �yw no�ci,  usługami.  W klasie III,  przechodzi si� 
do lekcji o kraju ojczystym. Zapoznajemy dzieci z najró�niejszymi miastami, rzekami,  
wybranymi krajobrazami. 

S posoby realizacji tre�ci, powinny by� dostosow ane do w ieku i mo�liwo�ci 
percepcyjnych dziecka, do jego w iedzy i do�w iadcze�, do celów, które zamierzamy 
osi�gn��.  
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Nauczyciel powinien stosow a� odpowiednie metody i formy – pozwalaj�ce na bezpo�redni 
kontakt ze �rodowiskiem społecznym i przyrodniczym oraz wyzwalaj�ce ró�norodn� 
aktywno�� poznawcz� i praktyczn�.  

U cze� klas I-III, my�li głów nie w sposób konkretno-obrazowy. Pokonywanie operacji 
my�lowych w  oderw aniu od konkretów  – spraw ia mu du�e trudno�ci. Głów nym �ródłem 
wiedzy i podstaw� my�lowego przetwarzania, powinna by� obserw acja zjawisk 
przyrodniczych i faktów  społecznych, organizow ana przez nauczyciela w czasie w ycieczek, 
spotka�.. . Z ebranie bezpo�rednich spostrze�e�, staje si� podstaw� analizy i syntezy,  
porównywania i klasyfikacji,  abstrahow ania,  uogólnie�,  wnioskow ania i kształtowania  
poj��.  
1.  Przed organizowaniem wycieczki, trzeba odpow iednio przygotowa� uczniów : poda� 

temat,  wyja�ni� cel i przewidyw any przebieg, wysun�� problemy do rozw i�zania.  
Podczas wycieczki, kierujemy uw ag� uczniów na obiekty,  ich cechy,  funkcje,  a tak�e 
stosunki mi�dzy nimi. W �rodow iskach społecznych, bardzo kształc�ce i wychowawcze 
s� rozmowy z lud�mi. 

2.  Wycieczka nie tylko umo�liwia obserw acje otaczaj�cej rzeczyw isto�ci, ale wyzwala 
rado�� i aktyw no�� poznaw cz� uczniów, budzi zainteresowanie,  wprowadza o�yw ienie 
do pracy szkolnej.  M o�na j� czasem ł�czy� z zabaw�, gr� terenow�,  po�yteczn� prac� 
dla �rodowiska. 

3.  Materiał spostrze�eniow y uzyskany podczas wycieczki, słu�y do wykorzystania na 
wielu lekcjach do analizy, wyja�niania i przetwarzania (nie tylko na lekcjach �rodowiska 
społeczno – przyrodniczego, ale tak�e j. polskiego,  plastyki i innych przedmiotów ).  

 
 

14 

Uczniowie w ramach wycieczek po swoim mie�cie ch�tnie poznaj� jego zabytki. 
Na zdj�ciu pałacyk neogotycki w Ja�le-G orajowicach.  

(fot. M. Mikulski, ze zb. SMJiRJ) 
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Poznawanie �rodowisk społecznych,  nie mo�e odbyw a� si� w sposób werbalny. Ukazywanie 
działalno�ci ludzkiej, organizacji �ycia społecznego, typowych sytuacji społecznych, nale�y 
ł�czy� z wycieczk� do ró�nych instytucji,  p lacówek kultury,  zakładów  usługow ych. Podczas 
wycieczki, uczniowie zobacz� ludzi przy pracy, z którymi b�d� mogli porozmawia�, zapyta� 
o interesuj�ce sprawy. 

M imo propedeutycznego ujmow ania zagadnie�,  mamy obowi�zek przedstawiania ich 
w sposób rzetelny pod wzgl�dem naukow ym. Ucze� przyst�puj�c do systematycznej nauki 
w klasach starszych,  opiera� si� b�dzie na wiedzy w cze�niej zdobytej. Je�li wi�c,  ma zbyt 
ubogi zasób poj�ciowy lub zniekształcone wyobra�enie rzeczywisto�ci,  napotyka trudno�ci 
w przysw ajaniu w iedzy w układzie systematycznym. Bł�dy utrwalone – niełatw o pó�niej 
zlikw idowa�.  

O d metod nauczania,  uzale�niony jest rozwój samodzielno�ci my�lenia i działania 
dziecka. Gotowe informacje i obja�nienia w podr�czniku,  sprzyjaj� biernemu przyjmowaniu 
i pami�ciowemu opanowyw aniu wiadomo�ci.  Samodzielne odkrywanie zjawisk,  podczas 
obserwacji, kontaktów społecznych, rozwija aktywno��, wzbudza zainteresowanie 
otaczaj�cym �wiatem. �wiczenia i prace u�yteczne, umo�liw iaj� ł�czenie my�lenia 
praktycznego i teoretycznego, w pływaj� na utrwalenie i sprawdzenie w iedzy w praktyce. 

Realizacja programu nauki o �rodowisku,  powinna przebiega� w  integracji z innymi 
przedmiotami – z j. polskim, muzyk�, p lastyk�, technik�.  Integracja praktycznie stosowana, 
zapewni w ielostronne spojrzenie na tre�ci kształcenia,  a przez to pogł�bienie rozumienia 
otaczaj�cej rzeczywisto�ci i zwi�kszenie funkcjonalno�ci wiedzy zdobytej w szkole.  

W w yniku pracy dydaktyczno-wychow aw czej i edukacji regionalnej,  ucze� powinien 
mie� ukształtow ane takie postawy i umiej�tno�ci,  by mógł m.in. : 
- aktywnie uczestniczy� w �yciu i pracy rodziny, klasy,  szkoły oraz - na miar� swoich 

mo�liwo�ci – w  pracy grup społecznych, w najbli�szym �rodowisku,  
- przejawia� poczucie wi�zi narodow ej, w yra�aj�ce si� w emocjonalnym zwi�zku 

z tera�niejszo�ci� i przeszło�ci� własnego regionu i kraju,  
- wyra�a� słownie oraz za pomoc� �rodków  plastycznych,  muzycznych,  technicznych – 

spostrze�enia i prze�ycia zwi�zane z poznawaniem �rodow iska i aktualnymi 
wydarzeniami w regionie. 

Uwzgl�dniaj�c pow y�sze rozwa�ania,  rozumiej�c jak znacz�c� rol� odgryw a edukacja 
regionalna – realizuj� j� od trzech lat w  sw ojej klasie – któr� w  ramach innow acji 
pedagogicznych,  ukierunkow ałam od roku nauki na edukacj� muzyczn� – ze zwi�kszon� 
liczb� godzin tego przedmiotu.  

Przy opracowywaniu zagadnie�,  zw i�zanych z najbli�szym �rodow iskiem, stosuj� 
metody poszukuj�ce, głównie problemow e; metody podaj�ce oraz praktycznego działania 
uczniów – przy zró�nicowanych formach pracy.  Wymieni� tu: 
1.  Nauczanie w terenie.  
2.  Zaj�cia plastyczne w plenerze.  
3.  Wycieczki w  celu np.  poznania zabytków , odw iedzenia miejsc pami�ci narodowej.  



 

75Edukacja regionalna w  nauczaniu pocz�tkowym. 

4.  Lekcje w  muzeach.  
5.  Spotkania z ciekaw ymi lud�mi, tw órcami.  
6.  Wywiady i rozmow y. 
7.  Konkursy wiedzy o Ja�le – dla danej grupy wiekowej. 
8.  Apel szkolny,  po�wi�cony rocznicy w yzw olenia miasta. 
9.  Wystawki tematyczne. 
10.  Gromadzenie zbiorów pocztów ek, zdj�� i innych materiałów , dotycz�cych Jasła 

i najbli�szej okolicy. 
11.  Opracowywanie zbiorów  dzieci, informacji – sporz�dzanie teczek tematycznych,  

albumów (skromna cz��� prac dzieci znajduje si� na w ystawie). 
 
Cz�sto stosuj� �wiczenia j�zykowe, rozwijaj�ce mo�liwo�ci dzieci,  m.in.: 
- opow iadanie – zw i�zane z naszym miastem, odbyt� wycieczk�, sylwetkami znanych 

Polaków  zwi�zanych z regionem; 
- opis – np.  zabytkowego przedmiotu – lampy naftowej; 
- spraw ozdanie z wycieczki do muzeum; 
- zawiadomienie o apelu; 
- zaproszenie – na w ystawk� klasow �.  
Tematyka regionalna, pojaw ia si� tak�e na lekcjach muzyki (słuchanie nagra� zespołów 
ludowych, ogl�danie w yst�pów  zespołów wokalno-instrumentalnych i ludowych – pie�ni 
i ta�ca z regionu) a tak�e na innych przedmiotach artystycznych, gdzie realizow a� mo�na 
nast�puj�ce tre�ci: 
- pi�kno krajobrazu najbli�szej okolicy; 
- pomniki,  zabytki, przeszło�� i dzie� dzisiejszy Jasła; 
- obrz�dy i zw yczaje ludowe; 
- miejsca pami�ci narodow ej; 
- zabytki kultury materialnej; 
 
Istnieje w iele mo�liwo�ci,  realizacji edukacji regionalnej w nauczaniu pocz�tkowym – 
istotne jest jednak, by nauczyciel prowadz�cy był zaanga�ow any w t� problematyk� i miał 
tzw. inwencj� tw órcz�.  



 
 
MAŁG ORZATA H ANUSZ 
Przedszkole Miejskie Nr 10 

w Ja�le 
 
 

REGIONALIZM W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM. 
 
 

„...Ziemio ojczysta,  ziem io jasna 
nie b�d� powalonym drzewem  
codziennie mocniej w ciebie wrastam  
rado�ci�,  smutkiem , dum�, gniewem . 
Nie b�d� jak zerwana ni�,  
odrzucam pusto brzmi�ce słowa 
m o�na nie kocha� Ci� – i �y� 
ale nie m o�na owocowa�!” 

 
Te pi�kne słowa Wisławy Szymborskiej, były inspiracj� do hasła rocznego planu 

naszego przedszkola na rok szkolny 1998/99,  które brzmiało: „M oje miasto, mój region,  
moja ojczyzna, moja Europa”. H asło to realizowano poprzez ró�norodne formy pracy 
z dzie�mi. �wiadomie kształtowano postaw y patriotyzmu, uczono przyw i�zania do tradycji, 
przybli�ano zapomniane zw yczaje regionu oraz wzbudzano ciekaw o�� dzieci ich miastem 
rodzinnym. 

O jczyzna w  oczach przedszkolaka jest blisko – na w yci�gni�cie r�ki, to: ulica,  dom, 
podw órko. Zapoznanie dzieci z najbli�szym otoczeniem, w którym �yj� i w zrastaj�, było 
pierw szym krokiem zmierzaj�cym do wytyczonego celu.  Dlatego te� nawi�zano kontakty 
z wieloma osobami. Pierwszym go�ciem zaproszonym do przedszkola był pan Adam Wydro, 
który zapoznał dzieci z losami rodzinnego miasta w czasie II w ojny �wiatowej,  w  okresie 
pow ojennym, a� do dni dzisiejszych.  Jesieni�,  został naw i�zany kontakt ze Stowarzyszeniem 
Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego.  Do w spółpracy zostały wł�czone dzieci 6-cio 
letnie,  w  celu poszerzenia wiedzy z zakresu dziedzictw a kulturowego w regionie. 

W pa�dzierniku,  do przedszkola zaproszono artyst� ludowego pana Karola Breja,  
który zaprezentował dzieciom sw oj� kolekcj� drew nianych rze�b. Dzieci obserwowały prac� 
rze�biarza,  podczas wykonywania glinianych piszczałek-kogucików, słuchaj�c przy tym 
ciekawostek zwi�zanych z Jasłem. W okresie �wi�ta zmarłych,  zorganizowano wycieczk� na 
stary cmentarz.  D zieci ogl�dały zabytkowe nagrobki oraz paliły  znicze na grobach �ołnierzy 
poległych w czasie II wojny �w iatowej. 
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Prowadzono w iele zaj�� z historii Polski,  w  czasie których dzieci nabywały poczucia 
to�samo�ci narodowej oraz lokalnego patriotyzmu.  

W celu podtrzymania tradycji ludowych, urz�dzono andrzejkow e wró�by, lanie 
wosku,  opłatek wigilijny oraz w spóln� wigili� dzieci i całego personelu przedszkola.  N ie 
zabrakło wspólnego kol�dowania przy szopce,  wykonanej przez dzieci.  

Poprzez bezpo�redni� obserw acj�,  w czasie w ielu spacerów i wycieczek po mie�cie, 
dzieci zaznajomiły si� z w a�nymi obiektami naszego miasta tj. : zabytkow ym ko�ciołem, 
poczt�,  JDK, M DK , Ratuszem M iejskim, hal� sportow�,  itp .  Odbyły wycieczk� autokarow� 
ulic� Lw ow sk�, do neogotyckiego pałacu p. Sproczy�skich z XIX w .,  pod kierownictwem 
pana Józefa Bosaka. Obejrzały znajduj�c� si� tam tablic� pami�tkow� Henryka 
Dobrza�skiego, pseudonim „Hubal”. Podziwiały panoram� miasta przez lornetki z górki 
w G orajowicach. Zorganizowano równie� p iesz� wycieczk� z przewodnikiem PTT K 
Tadeuszem Wójcikiem, w  czasie której obejrzały Izb� Pami�ci Narodowej w  szpitalu za 
Burs�,  pami�tkow � tablic� Modrzejewskich oraz zapoznały si� z losami tej rodziny,  
zabytkowe podcienia w Rynku oraz w iele w spółczesnych obiektów  i miejsc u�yteczno�ci 
publicznej. 

Wielk� atrakcj� okazało si� wspólne wyj�cie z rodzicami dzieci do muzeum 
regionalnego przy ulicy K adyiego, a tak�e ogl�danie arcydzieł sztuki ludowej znajduj�cych 
si� w Cepelii. 

Efektem rozbudzania u dzieci zainteresowa� mał� ojczyzn�, było przynoszenie do 
przedszkola „staroci”,  tj. starych przedmiotów  codziennego u�ytku,  w celu ocalenia od 
zapomnienia tradycji naszego regionu. Posłu�yły one do zorganizowania wystawy zwi�zanej 
z histori� naszego regionu.  Eksponaty z wystawy wzbudziły  w dzieciach zainteresowanie 
miejscem, w którym mieszkali pradziadowie,  mieszkaj� ich rodzice i one same. 

O dzw ierciedleniem całorocznej pracy z dzie�mi o regionie,  było zgromadzenie 
materiałów i zdj��, które posłu�yły do w ykonania fotogazetki pt.  „W�drów ki po ziemi 
jasielskiej”. 

Zdobytymi wiadomo�ciami dzieci miały mo�liwo�� wykaza� si� w konkursie pt. „Co 
wiem o Ja�le”,  zorganizowanym w  naszej placów ce,  przy współudziale pracownika 
Biblioteki M iejskiej pani G ra�yny Łach.  

Reasumuj�c mo�na stw ierdzi�,  �e realizacja podj�tego tematu, dostarczyła zarówno 
pedagogom, jak i wychow ankom, wiele satysfakcji,  była �ródłem ciekaw ych i niezapomnia-
nych prze�y�. 

Warto przecie� w dzieciach kształtowa� umiłowanie ziemi ojczystej, poniewa� ka�dy 
lud mo�e �y� i rozwija� si� ty lko dot�d, dopóki zna i miłuje swoj� przeszło��. Ginie,  gdy 
traci do niej szacunek.  



 
 

ALFRED SEPIOŁ 
Muzeum Regionalne 

w Ja�le 
 
 

WSPÓŁPRACA MUZEUM REGIONALNEGO W JA�LE 
ZE SZKOŁAMI. 

 
 

Jednym z podstawowych zada� naszego muzeum, w ynikaj�cym z postanowie� 
ustaw y o muzeach z 21.X I.1996r. , jest prowadzenie działalno�ci edukacyjnej.  

O d pocz�tku sw ojego istnienia, M uzeum Regionalne w Ja�le,  tak� działalno�� 
prowadziło,  pomimo, �e w arunki lokalow e a tak�e kadrowe, nie zawsze temu sprzyjały.  

Podstawow� form� edukacji było i jest organizow anie wystaw muzealnych,  stałych 
i czasow ych, a tak�e prowadzenie działalno�ci o�wiatow ej. Ze wzgl�du na szczególne 
warunki w jakich działa nasze muzeum, a wi�c fakt, �e Jasło nie jest miastem posiadaj�cym 
zabytki oraz inne atrakcje turystyczne, nastawieni jeste�my raczej na zwiedzaj�cych 
miejscowych i to głównie młodzie� szkoln�. 

O d roku 1970 do połowy lat 80-tych, muzeum posiadało w ystaw y stałe w głównej 
siedzibie instytucji, czyli Jasielskim Domu Kultury oraz Izbie Tradycji i Perspektyw Ziemi 
Jasielskiej,  znajduj�cej si� przy siedzibie ZBO WiD w Ja�le.  W tym okresie muzeum 
organizow ało dodatkow o 2-5 wystaw czasow ych w ci�gu roku.  Były to w ystawy o tematyce 
historycznej, etnograficznej oraz z zakresu sztuki. 

W latach 1975-1989, aktyw n� działalno�� o�wiatow� prowadziła Izba Tradycji,  
w której organizowane były lekcje muzealne z zakresu historii,  dotycz�ce głównie okresu 
II wojny �wiatowej.  Lekcje te prowadzili społecznie członkowie Koła M iejskiego ZBOWiD 
w Ja�le oraz opiekun Izby Józef Pelc. Corocznie Izba Tradycji oferow ała szkołom 4-6 
tematów lekcji. W ci�gu roku w lekcjach muzealnych uczestniczyło przeci�tnie 90 grup 
młodzie�y (klas),  co stanowiło �rednio około 3.000 osób.  Rekordowym pod tym wzgl�dem 
był rok l985,  gdy w Izbie Tradycji odbyło si� 145 lekcji muzealnych, z udziałem ponad 
4.600 osób.  Z chw il� zamkni�cia Izby T radycji w roku 1989 i przeniesienia jej zbiorów do 
siedziby muzeum przy ul.  K adyiego, gdzie zostały zmagazynowane, działalno�� ta ustała.  

W nowej siedzibie muzeum, przy ul.  Kadyiego 11 w Ja�le, działalno�� 
wystawiennicza została zainaugurowana w czerwcu 1991 r.  Roczna frekw encja 
zw iedzaj�cych na pocz�tku wynosiła nieco ponad 2.000 osób,  a obecnie ustabilizow ała si� 
na poziomie nieco ponad 4.000 osób.  W liczbie tej, 80-90% zwiedzaj�cych,  stanowi 
młodzie� szkolna w grupach zorganizowanych,  �rednio nieco ponad 100 grup rocznie. 
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M uzeum, zdaj�c sobie spraw� z tego,  �e głów nym odbiorc� wystaw muzealnych jest 
wła�nie młodzie� miejscowa (a nie tak, jak do ko�ca lat 80-tych,  gdy 50% zwiedzaj�cych 
stanowiła młodzie� zamiejscow a, głównie uczestnicy kolonii letnich), zaprasza obecnie na 
wszystkie w ystawy muzealne młodzie� i nauczycieli ze szkół �rednich,  podstawowych 
a naw et przedszkoli z terenu Jasła i okolic.  Pomimo wysyłania takich zaprosze�,  a tak�e 
ukazywania si� informacji o w ystawach w prasie lokalnej i regionalnej a tak�e telew izji 
i radiu, nie odnotowuje si� znacz�cego wzrostu frekwencji zw iedzaj�cych. 

M uzeum stara si� tak dobiera� tematy wystaw czasowych, aby odpow iadały one 
ró�norodnym zainteresowaniom odbiorców. Obecnie oprócz w ystaw  stałych,  proponujemy 
zw iedzaj�cym corocznie 5-8 wystaw czasowych z ró�nych dziedzin.  Obok w ystaw 
historycznych,  etnograficznych i z zakresu sztuki,  zwi�zanych głównie z naszym regionem, 
proponujemy tak�e w ystawy archeologiczne,  przyrodnicze,  z zakresu etnografii egzotycznej 
i inne.  

 
O prócz wystaw proponujemy tak�e szkołom lekcje muzealne na miejscu,  w  muzeum 

lub w  szkołach, poł�czone z demonstracj� eksponatów. Do tej pory z tej formy działalno�ci 
o�wiatowej korzystały,  chocia� sporadycznie, tylko Szkoły Podstawowe N r 9 i Nr 4 w Ja�le. 

12 

Fragm ent wystawy pt. „Stroje 
ludowe z okolic Jasła” (m�ski 
strój pogórza�ski).  

 (fot. K. Maciejczyk,  ze zb. 
Muz.  Reg. w Ja�le)
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Wprowadzenie w niektórych szkołach dodatkowych lekcji historii regionalnej,  
stanowi znakomit� okazj� do zacie�nienia w spółpracy mi�dzy szkołami a muzeum. 

Wizyta grupy klasowej w muzeum, odbycie lekcji muzealnej poł�czonej 
z demonstracj� eksponatów, które s� w magazynach i z ró�nych wzgl�dów  nie s� 
eksponow ane, pomimo uatrakcyjnienia nauczania danego przedmiotu, ma tak�e w a�ny 
aspekt w ychowawczy. Wydaje si�, �e szczególna rola w tych przedsi�w zi�ciach 
edukacyjnych spoczywa na nauczycielach, gdy� od nich zale�y, czy w młodych ludziach 
wzbudzi si� zainteresowanie przedmiotem, a nast�pnie wykształci odpowiednie nastaw ienie 
do regionalnej i lokalnej kultury i tradycji. 

M uzeum jest tak�e otwarte na w spółprac� ze szkołami,  w  zakresie popularyzacji 
wiedzy z zakresu historii, sztuki i etnografii. Jedn� z form tej popularyzacji mog� by� 
konkursy na tematy z zakresu historii regionalnej i etnografii oraz konkursy plastyczne.  
Organizowanie w spólnych w ystaw, konkursów, spotka� z twórcami ludow ymi, badaczami 
reprezentuj�cymi ró�ne dziedziny nauki, jest tak�e mile w idziane. Nasza instytucja,  ze 
wzgl�du na okre�lone warunki lokalowe, nie mo�e jednak przyj�� na siebie obowi�zku 
zapewnienia lokalu na du�e imprezy kulturalno-o�wiatowe. M o�e natomiast wł�czy� si� 
w organizacj� takich imprez w szkołach lub domach kultury. 

Przedstawione tu oceny,  refleksje i propozycje wydaj� si� by� z ró�nych wzgl�dów 
wa�ne. Przy�w ieca im nadrz�dny cel – zachowanie w  �wiadomo�ci młodego pokolenia 
Polaków  dziedzictw a kulturowego przodków , szczególnie w tej skali lokalnej i regionalnej.  

 



 
KAROLINA RZO
CA 

uczennica kl.VII 
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ja�le 

członkini Młodzie�owego Koła 
Miło�ników Regionu Jasielskiego 
 
 

CZYM S� DLA UCZNIÓW LEKCJE REGIONALIZMU? 
 

O d kilku lat, w naszej szkole,  prowadzone s� lekcje dotycz�ce historii naszego miasta 
i regionu,  nazw ane histori� regionaln�.  Od ponad dw óch lat, sama ucz�szczam na tego 
rodzaju lekcje,  które organizow ane s� przez pana Wiesława H apa.  D zi�ki tym lekcjom, 
ka�dy ucze� naszej klasy, rozumie potrzeb� dbania o dziedzictwo kultury,  pozostawione nam 
przez przodków �yj�cych na ziemiach naszej „małej ojczyzny”.  M amy pełn� �w iadomo�� 
tego,  �e to wła�nie w naszych r�kach jest przyszło�� tego dziedzictw a.  M usimy je rozwija� 
i pomna�a�.  Aby sprosta� temu zadaniu,  ka�dy z nas musi lepiej przyswoi� sobie histori� 
i kultur� regionu, w czym bardzo pomaga nam nasz nauczyciel i jego w ykłady, na ciekawe 
tematy zwi�zane z Jasłem i jego okolicami.  
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„U �m iech wiosny” – widok 
z Góry Grzywackiej w K�tach.

 (fot. Z. Dranka)
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W celu gł�bszego poznania ziemi jasielskiej,  w  ramach historii regionalnej, organizowane s� 
cz�sto w ycieczki krajoznaw cze, podczas których wła�nie, mo�emy na w łasne oczy zobaczy� 
to, o czym mówimy na lekcjach. 

Zw iedzanie muzeów, skansenów  czy te� pojedynczych zabytków, pozw ala nam 
dokładnie zagł�bi� si� w bardzo interesuj�c� histori� i kultur� ludno�ci pow iatu jasielskiego.  
W ramach w/w wycieczek, rozszerzamy wiedz� na tematy nie tylko historyczne,  ale tak�e 
geograficzne i przyrodnicze.  Pogł�bianie w iedzy w tak przyjemny sposób,  czyli bezpo�redni 
kontakt z omaw ianymi zagadnieniami powoduje, i� nasza ch�� do nauki nigdy nie w ygasa.  
Ostatnio np.,  miałam razem z klas� okazj� do ogl�dni�cia tablic pami�tkowych i cmentarzy 
z I i II wojny �wiatowej na terenie regionu. W ramach historii regionalnej,  na nasze lekcje,  
zapraszani s� ciekaw i go�cie, którzy obiektywnie przedstaw iaj� nam zdarzenia,  o wi�kszym 
lub mniejszym znaczeniu historycznym. Zawsze jednak bardzo interesuj�ce i kształtuj�ce 
nam opini� i pogl�dy na �w iat,  na podstawie naszej małej ojczyzny.  N amacalnym dowodem 
naszej pracy s� ró�norodne albumy i prace plastyczne,  w ykonyw ane przez uczniów naszej 
klasy.  D zi�ki lekcjom o regionali�mie w naszej szkole, z roku na rok ro�nie w�ród uczniów 
zainteresow anie sprawami zwi�zanymi z naszym miastem i okolic�.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTY I TELEGRAMY 

NADESŁANE DO UCZESTNIKÓW SESJI. 





Wrocław, dnia 18.05.1999 r. 
 
 
 
 
 
 

Jasielska Federacja  
Regionalnych Towarzystw Kultury 

ul. Kołł�taja 1 (JDK) 
38-200 Jasło. 

 
 
 
 
 

Dzi�kuj� za zaproszenie mnie na sesj� popularnonaukow� na temat 

„Szkoła a regionalizm”. Niestety z powodu wcze�niej zaplanowanych zaj�� 

nie b�d� mógł w niej wzi�� udziału. Natomiast wyra�am wielkie uznanie dla 

Federacji i Stowarzyszenia Miło�ników Jasła i Regionu Jasielskiego za cenne 

inicjatywy i działania słu��ce rozwojowi idei regionalizmu. Wszystkich 

uczestników sesji prosz� o aktywny udział w edukacji regionalnej 

w reformowanej szkole. 

 

 

 

Anatol Jan Omelaniuk 

PRZEWODNICZ�CY RADY KRAJOWEJ 

REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY 



 

 

Kraków, dnia 12.05.1999 r. 

 
 
 
 
 
 

Prezes Jasielskiej Federacji  
Regionalnych Towarzystw Kultury 

mgr Wiesław Hap. 
 
 
 
 

Szanowny Panie! 
 

Dzi�kuj� bardzo za zaproszenie na sesj� popularnonaukow� do Jasła. 

Niestety nie mog� w niej uczestniczy� poniewa� 21 maja, rano wyje�d�am 

do Olsztyna na IX Seminarium Wschodnioeuropejskie pt. „Symbioza kultur 

w integruj�cej si� Europie”.  

My�lami b�d� z Wami. 

	ycz� udanej sesji – owocnych obrad, konstruktywnych wniosków. 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Pana i wszystkich uczestników 

sesji. 

Z Bogiem! 

 

 

 

ks. Władysław Pilarczyk 

SEKRETARZ KRAJOWEJ RADY 

REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY 



 

Strzy�ów, dnia 12.05.1999 r. 

 
 
 
 
 
 

Szanowny Pan 
Prezes Jasielskiej Federacji  

Regionalnych Towarzystw Kultury 
mgr Wiesław Hap. 

 
 
 
 
 

Dzi�kuj� uprzejmie za zaproszenie na Wasz� sesj� „Szkoła 

a regionalizm” w dniu 21 maja 1999 r. Niestety jestem w tym czasie od 20 do 

23 maja 1999 r. na ogólnopolskiej Konferencji RTK organizowanej przez 

Krajow� Rad� Regionalnych Towarzystw Kultury w Olsztynie. W moim 

zast�pstwie przyjedzie do Was pani mgr Marzena Dubiel – nauczycielka 

Szkoły Nr 2 w Strzy�owie, prowadz�ca Młodzie�owe Koło Towarzystwa 

Miło�ników Ziemi Strzy�owskiej.  

 

Z powa�aniem 

 

Adam Kluska 

PRZEWODNICZ�CY RADY  

REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

CZŁONEK RADY KRAJOWEJ RTK 
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