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Edukacj¹ regionaln¹ zajmuj¹ siê pedagodzy, history-
cy, poloniœci, geografowie, przyrodnicy, oraz wszyscy ci, któ-
rym le¿y na sercu zaszczepienie idei regionalnej wœród
m³odych i starszych. S¹ autorzy, którzy koncepcje edukacji
regionalnej wywodz¹ z twórczoœci Jana Amosa Komeñskie-
go, mo¿na by siêgn¹æ nawet g³êbiej, chocia¿by do staro¿ytnej
Grecji; jednak analiza dokonana na gruncie nauk humanisty-
cznych pokazuje, ¿e edukacja regionalna jest pomys³em no-
wym.

Celem edukacji regionalnej jest bowiem nie tylko
przekazywanie wiedzy o regionie, ale tak¿e przywi¹zanie

m³odych ludzi do swego miejsca zamieszkania. O ile
zrozumia³e i logiczne jest szukanie przez m³odzie¿ mo¿liwo-
œci dobrego wykszta³cenia w du¿ych miastach, o tyle niepo-
koj¹ce jest pozostawanie ich tam ju¿ po studiach i niechêæ
powrotu do swych stron rodzinnych. Dopiero wiele lat pracy i
zamieszkania w przepe³nionych, krzykliwych i brudnych
miastach zmusza ich mieszkañców do szukania ciszy i spoko-
ju wœród ³¹k i pól, które nie s¹ jeszcze ska¿one szybkim tem-
pem ¿ycia w wielkomiejskim œwiecie.

Z drugiej strony, edukacja regionalna jest rozumiana
jako nauka o swych korzeniach, które czêsto nie s¹ czysto pol-
skie. W wielu regionach odkrywa siê zupe³nie inn¹ etnicz-
noœæ, np. kaszubsk¹. Tam regionalizm prowadzi do nauki
odrêbnego jêzyka, ukazuje cechy ró¿ni¹ce, ale te¿ wskazuje
na elementy wspólne. Regionalizacja programów nauczania
nie mo¿e prowadziæ do wyizolowania siê jakiejœ grupy etnicz-
nej czy narodowej i prób jej oderwania siê od terytorium pañ-
stwa polskiego.

„Edukacja regionalna umo¿liwia znalezienie swych etnicz-
nych korzeni i kszta³tuje poczucie grupowej przynale¿noœci,
wzmacnia fundament spo³eczno-kulturowej to¿samoœci. Jeœli
cz³owiek pozbawiony jest mo¿liwoœci uto¿samiania siê z kon-
kretn¹ tradycj¹, ze wspólnot¹ wiêksz¹ od rodziny, lecz
mniejsz¹ od narodu, z obyczajem i jêzykiem czy dialektem wy-
ró¿niaj¹cym go pomiêdzy milionami, zatraca siê w bezczaso-
woœci i masie.”
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Takie obawy by³y ¿ywe tu¿ po II wojnie œwiatowej, co
by³o jedn¹ z przyczyn niezbyt chêtnego przyjmowania
hase³ regionalnych przez w³adze pañstwowe. Teraz, w
XXI wieku sytuacja narodowoœciowa w Polsce na tyle
ustabilizowa³a siê, i¿ w³adze same wprowadzi³y ele-
menty edukacji regionalnej do programów nauczania,
tworz¹c tak zwane œcie¿ki miêdzyprzedmiotowe.
Termin edukacja regionalna na trwa³e zagoœci³ ju¿ w
polskiej pedagogice, dydaktyce i oœwiacie. Aby przyj-
rzeæ siê znaczeniu tego terminu nale¿y przeanalizowaæ
najpierw jego dwa cz³ony. Czym jest edukacja? £aciñ-
skie t³umaczenie terminu educatio wskazuje na
kszta³cenie i wychowanie1.
Cz³owiek poddawany jest edukacji od chwili narodzin.
W wieku niemowlêcym i okresie wczesnego dzieciñ-
stwa dziecko uczy siê podstawowych czynnoœci ¿ycio-
wych i poznaje elementarne zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego. Edukacja obejmuje ca³y okres szkol-
ny.Przed zasadniczym etapem edukacji szkolnej, wy-
chowanie i kszta³cenie dzieci w sposób zorganizowany i
poddane pewnym regu³om, ma miejsce w przedszkolu
i klasie zerowej.
Dalsze etapy edukacji szkolnej rozpoczyna tzw. pier-
wszy etap edukacyjny, obejmuj¹cy klasy I–III szko³y
podstawowej. Kszta³cenie zintegrowane ³¹czy w sobie
treœci wszystkich dziedzin ¿ycia, przekazuj¹c je
najm³odszym w sposób harmonijny i jednolity bez po-
dzia³u na przedmioty szkolne. Na drugim etapie eduka-
cyjnym (klasy IV–VI) kszta³cenie odbywa siê
z podzia³em na poszczególne przedmioty, bloki przed-
miotowe i œcie¿ki edukacyjne.

Szko³a podstawowa
Cele edukacyjne
1. Poznanie najbli¿szego œrodowiska i specyfiki swoje-
go regionu.
2. Rozwijanie wartoœci rodzinnych zwi¹zanych z warto-
œciami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
3. Rozwój postaw patriotycznych zwi¹zanych z
to¿samoœci¹ kultury regionalnej.
Zadania szko³y
1. Umo¿liwianie poznania regionu i jego kultury.
2. Wprowadzenie w ¿ycie kulturalne wspólnoty lokal-
nej.
3. Kszta³towanie to¿samoœci narodowej w aspekcie to¿-
samoœci regionalnej.
Treœci nauczania
1. Najbli¿sze otoczenie domu rodzinnego, s¹siedztwa i
szko³y.
2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa re-
gionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; g³ówne
symbole regionalne.
3. Jêzyk regionu, gwara, nazewnictwo.
4. Elementy historii regionu i ich zwi¹zki z histori¹ i tra-
dycj¹ w³asnej rodziny.
5. Lokalne i regionalne tradycje, œwiêta, obyczaje i zwy-
czaje.
6. Miejscowe podania, przys³owia, muzyka,
architektura, plastyka, tradycyjne rzemios³o, sztuka lu-
dowa i folklor.
7. Sylwetki osób zas³u¿onych dla œrodowiska lokalne-
go, regionu i kraju.

Osi¹gniêcia
1.Odczytywanie znaków ³¹cz¹cych tradycjê rodzinn¹ z
tradycjami regionu.
2. Dostrzeganie wp³ywu wartoœci zwi¹zanych z kultur¹
regionu na ¿ycie poszczególnych ludzi.
3. Œwiadome i aktywne uczestnictwo w ¿yciu wspólno-
ty lokalnej, w zachowaniu i pomna¿aniu dziedzictwa
kulturowego.
Kolejny etap, obejmuj¹cy klasy I–III gimnazjum, ma
za zadanie wprowadziæ uczniów w œwiat wiedzy nauko-
wej, œwiat kultury sztuki, a tak¿e przygotowaæ ich do
wyboru dalszej edukacji i aktywnego udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym2.

Gimnazjum
Cele edukacyjne
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze w³asnego regionu i jej
zwi¹zkach z kultur¹ narodow¹.
2. Kontakt ze œrodowiskiem lokalnym w celu wytwo-
rzenia bliskich wiêzi i zrozumienia ró¿norakich przy-
nale¿noœci cz³owieka.
3. Ugruntowanie poczucia to¿samoœci narodowej przez
rozwój to¿samoœci regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powi¹zaniu z
tradycjami w³asnej rodziny.
Zadania szko³y
1. Wprowadzenie w œwiat tradycji regionu i nale¿¹cych
do niej wartoœci.
2. Wskazywanie przyk³adów umo¿liwiaj¹cych integra-
cjê z kultur¹ regionu.
3. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zaj-
muj¹cymi siê ochron¹ i pomna¿aniem dziedzictwa
kulturowego w regionie.
Treœci nauczania
1. Po³o¿enie i zró¿nicowanie przestrzenne elementów
œrodowiska geograficznego regionu.
2. Rola regionu i jego zwi¹zki z innymi regionami Pol-
ski.
3. Charakterystyka i pochodzenie spo³ecznoœci regiona-
lnej.
4. Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi
przedstawiciele.
5. Jêzyk regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne,
miejscowe nazwy, imiona i nazwiska.
6. Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tra-
dycja, obyczaje i zwyczaje, muzyka.
7. G³ówne zabytki przyrody i architektury w regionie.
8. Historia i tradycja w³asnej rodziny na tle historii i tra-
dycji regionu.
Osi¹gniêcia
1. Odnajdywanie wartoœci, jak¹ stanowi wspólnota lo-
kalna i jej kultura w ¿yciu cz³owieka.
2. Prezentowanie w³asnego regionu i jego walorów oraz
cech wyró¿niaj¹cych.
3. Dzia³anie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa
kulturowego.
4. Udzia³ w lokalnych inicjatywach kulturalnych.
5. Wybrane umiejêtnoœci regionalne (tañce, œpiewy).
Po gimnazjum, które jest obowi¹zkowe dla wszystkich
dzieci, drogi edukacyjne m³odych ludzi bêd¹ siê roz-
chodziæ. Ta czêœæ, która nie podejmie dalszej nauki,
prawdopodobnie zasili rzesze bezrobotnych. Pozostali

1) S³ownik wyrazów obcych, PWN Warszawa 1980
2)Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkól oraz kszta³cenia w profilach w liceach profilowanych, „Dzien-
nik Ustaw”, 2001 nr 61, poz. 625.
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kszta³ciæ siê bêd¹ w szko³ach zawodowych, liceach, te-
chnikach.

Liceum, technikum

Cele edukacyjne
1. Poznawanie w³asnego regionu, w tym dziedzictwa
kulturowego, jako czêœæ Polski i Europy.
2. Pog³êbianie wiêzi ze swoim œrodowiskiem, regio-
nem, krajem.
3. Kszta³towanie to¿samoœci regionalnej w kontekœcie
wartoœci narodowych i europejskich.
4. Przygotowanie do dojrza³ego ¿ycia w strukturach re-
gionalnych, narodowych, pañstwowych i europejskich.
5. Rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regio-
nalnych, etnicznych i narodowych.
Zadania szko³y
1. Umo¿liwienie zdobywania wszechstronnej wiedzy o
w³asnym regionie.
2. Stworzenie sytuacji wyzwalaj¹cych w uczniach twór-
czoœæ, wzbogacaj¹cych dorobek dziedzictwa kulturo-
wego.
3. U³atwienie dostrzegania znaczenia wartoœci
w³asnego regionu i kraju w ¿yciu osobistym.
4. Przygotowanie i wprowadzenie do roli aktywnego,
odpowiedzialnego wspó³gospodarza regionu i kraju
oraz uczestnika ¿ycia wspólnoty europejskiej.
Treœci nauczania
1. Dzieje regionu na tle historii Polski i Europy.
2. Specyfika przyrodnicza, spo³eczna, ekonomiczna,
kulturowa regionu w relacji z innymi regionami Polski i
Europy.
3. Przesz³oœæ regionu, jego dziedzictwo kulturowe jako
podstawa rozumienia wspó³czesnoœci regionu.
4. Perspektywy i szanse rozwoju regionu we wspó³pra-
cy krajowej i miêdzynarodowej.
5. Promocja regionu w kraju i za granic¹.
Osi¹gniêcia
1. Zdobycie wieloaspektowej wiedzy o regionie, w tym
o jego dziedzictwie kulturowym, na tle Polski i Europy.
2. Dostrzeganie znaczenia wartoœci regionu w ¿yciu
osobistym, wspólnotowym i spo³ecznym.
3. Ca³oœciowe postrzeganie regionu jako miejsca ¿ycia,
aktywnoœci i szeroko rozumianej twórczoœci.
4. Œwiadomy udzia³ w ¿yciu kulturalnym, spo³ecznym,
gospodarczym i politycznym œrodowiska lokalnego.
5. Pielêgnowanie i pomna¿anie regionalnego i narodo-
wego dziedzictwa kulturowego.
6. Umiejêtnoœci prezentowania i promowania regionu w
kraju i za granic¹.
7. Dostrzeganie wartoœci kultury narodowej i jej ró¿no-
rodnoœci regionalnej na tle kultur innych wspólnot etni-
cznych i narodowych.
8. Ukszta³towanie postawy solidarnoœci narodowej i
otwartoœci na inne wspólnoty oraz kultury.

Realizacja ukazanych celów edukacji regiona-
lnej jest dziœ wyj¹tkowo wa¿na nie tylko dla m³odego
pokolenia, ale i dla wychowawców. Wymaga ona przy
tym zaanga¿owania siê wszystkich osób odpowiedzial-
nych za wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Szczególna
rola przypada tu jednak rodzinie i szkole. Istnieje przy
tym pilna potrzeba wspó³pracy rodziny i szko³y w reali-
zacji za³o¿eñ edukacji regionalnej.

W dziedzinie kszta³towania to¿samoœci regio-
nalnej i postaw odpowiedzialnego uczestnictwa w ¿y-
ciu regionu podstawow¹ rolê powinna spe³niaæ rodzina,

w której dziecko od najm³odszych lat ma mo¿liwoœæ po-
znawania tradycji regionalnych i odkrywania bogactw
oraz wielowymiarowoœci regionalnego dziedzictwa
kulturowego. To w³aœnie do zadañ rodziców nale¿y tro-
ska o wychowanie dzieci, o poszanowanie dóbr kulturo-
wych bêd¹cych noœnikiem istotnych wartoœci. Równie¿
rodzice powinni uczyæ dzieci, jak nale¿y obcowaæ z do-
brami kultury regionalnej, ukazuj¹c zarówno zwi¹zek
kultury regionalnej z cz³owiekiem, jak i g³êboki sens
pozytywnego dzia³ania na rzecz wspólnoty regionalnej.
Rozpoczêt¹ w rodzinie edukacjê regionaln¹ powinna
kontynuowaæ szko³a na wszystkich etapach edukacyj-
nych, w œcis³ej wspó³pracy z rodzin¹. Wymaga to jed-
nak ze strony nauczycieli planowania tej problematyki
w opracowywanym przez szko³ê programie wychowa-
wczym. Jest wa¿ne, by w projekcie zaakcentowano po-
trzebê wspó³pracy dyrekcji szko³y i grona
pedagogicznego z rodzicami i zaplanowano realizacjê
celów edukacji regionalnej poprzez konkretne formy
dzia³alnoœci. Rodzice powinni wspieraæ szko³ê oraz
kontynuowaæ jej dzia³ania w œrodowisku rodzinnym i
lokalnym. W ramach integracji rodziny ze szko³¹ mo¿-
na organizowaæ spotkania wigilijne, wieczorki poezji
regionalnej, spotkania z okazji wa¿nych dla regionu czy
miejscowoœci rocznic, sejmiki o tematyce regionalnej,
konkursy wiedzy o regionie, przegl¹dy piosenek auto-
rskich o tematyce regionalnej, wycieczki do charaktery-
stycznych dla regionu miejsc. Rodzice mog¹, na
przyk³ad, przygotowaæ krótk¹ prelekcjê czy te¿ pomóc
w planowaniu i organizacji konkretnego spotkania,
gromadzeniu strojów ludowych, a niekiedy pe³niæ fun-
kcjê przewodnika w toku wycieczki do charakterystycz-
nych dla regionu miejsc. Ka¿de ze spotkañ mo¿e byæ
tak¿e okazj¹ dla nauczycieli do przedstawienia raportu
ze swej dzia³alnoœci w zakresie edukacji regionalnej.
Dla prawid³owego przebiegu procesu nauczania o re-
gionie i najbli¿szej okolicy wa¿ne jest ustawiczne
wzbogacanie i doskonalenie przez nauczyciela warszta-
tu pracy: gromadzenie wszelkich wiadomoœci, do-
tycz¹cych okolicy i regionu w postaci literatury,
filmów, przewodników, albumów, artyku³ów z prasy
lokalnej, przepisów kulinarnych. Uczniowie mog¹ te¿
zaprezentowaæ w³asne prace zwi¹zane z regionem, ma³e
formy teatralne: np. inscenizacjê przygotowan¹ na pod-
stawie utworów twórców regionalnych. W podejmowa-
nej wspó³pracy rodziny ze szko³¹ w realizacji za³o¿eñ
edukacji regionalnej nale¿y zwracaæ uwagê na ró¿ne fo-
rmy dzia³ania w regionie i dla regionu. I tak na przyk³ad,
mo¿na organizowaæ sprz¹tanie terenu wokó³ szko³y,
prace porz¹dkowe wokó³ cmentarza i zaniedbanych
mogi³, renowacjê kapliczek. Obok tego na uwagê
zas³uguje opracowywanie i wydawanie przez uczniów,
przy du¿ym wsparciu ze strony rodziców, dyrekcji
szko³y oraz grona pedagogicznego, czasopisma o tema-
tyce regionalnej, którego odbiorcami mog¹ byæ nie tyl-
ko uczniowie i ich rodzice, ale tak¿e spo³ecznoœæ
lokalna. Wspó³praca rodziców i szko³y w realizacji
za³o¿eñ edukacji regionalnej pozwala wychowywaæ nie
tylko m³ode pokolenie, lecz tak¿e rodziców w duchu
poszanowania regionalnego dziedzictwa kulturowego
i œwiadomego uczestnictwa w ¿yciu wspólnoty regiona-
lnej. Istnieje wiêc potrzeba wspó³dzia³ania rodziny i
szko³y w edukacji regionalnej, przy czym rola szko³y
jest uzupe³niaj¹ca i wspieraj¹ca. W ten sposób staje siê
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mo¿liwa integracja wychowania i pe³ny rozwój osoby
wychowanka.

Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e edukacja
dzieci i m³odzie¿y nie odbywa siê tylko w szkole i tylko
na lekcjach. Je¿eli mówimy o edukacji szkolnej to,
owszem, skupia siê ona na kszta³ceniu dzieci i m³odzie-
¿y w ramach z góry okreœlonych programów, czy to
ministerialnych, czy te¿ autorskich. Ale edukacja odby-
wa siê tak¿e poza szko³¹. Zajmuj¹ siê ni¹ takie instytu-
cje, jak: domy kultury, placówki oœwiatowo-
wychowawcze, kluby, biblioteki, muzea, galerie, szero-
ko pojête media – prasa, radio, telewizja, Internet, a
przede wszystkim dom rodzinny. Ju¿ od najm³odszych
bowiem lat dziecko powinno byæ zaznajamiane z miejs-
cem swojego urodzenia i obecnego bytowania. Mo¿na
mu czytaæ baœnie i legendy regionalne, opowiadaæ hi-
storie z dziejów lokalnych wsi i miast. Osoby starsze
stanowi¹ prawdziw¹ „kopalniê wiedzy” o historii regio-
nu, dawnych obyczajach. To od nich mo¿na dowiedzieæ
siê o tym, jak kiedyœ wygl¹da³a wieœ i jak ludzie wtedy
¿yli. W ich pamiêci przetrwa³ obraz œwiata sprzed kilku-
dziesiêciu lat pe³en barwnych anegdot, ludzi i przed-
miotów, których ju¿ nie ma. Takiej dok³adnoœci opisu
trudno szukaæ w historycznych opracowaniach. Tym-
czasem m³odzie¿ czêsto nie zna historii miejsca, w któ-
rym mieszka ani wielopokoleniowych losów w³asnej
rodziny. Wiedza o swoim rodowodzie, o przodkach,
zwyczajach, obrzêdach, historii i kulturze w³asnego œro-
dowiska pozwoli nam zachowaæ to¿samoœæ oraz zna-
leŸæ miejsce na ziemi. Wspania³¹ okazj¹ do poznania
swych stron rodzinnych s¹ wycieczki turystyczne - pie-
sze i rowerowe. Dla dzieci i m³odzie¿y wycieczki po
najbli¿szej okolicy to okazja do poszerzenia wiedzy
zdobytej w czasie zajêæ lekcyjnych, rozwijania aktyw-
noœci poznawczej oraz zainteresowañ ró¿nymi dziedzi-
nami ¿ycia praktycznego. Pomaga to usystematyzowaæ
wiedzê o przyrodzie, spo³eczeñstwie, kulturze, nauce,
technice. Wycieczki to ciekawy sposób na pog³êbianie
wiêzi uczuciowych z ma³¹ ojczyzn¹, rozbudzanie zain-
teresowañ tradycj¹, wspó³czesnoœci¹ i przysz³oœci¹.
Wycieczki to równie¿ kszta³towanie zasad harmonijne-
go wspó³¿ycia w zespole, œwiadomej dyscypliny, ¿ycz-
liwoœci, uprzejmoœci, kultury zachowania i innych
wartoœciowych cech charakteru. To tak¿e okazja do wy-
rabiania sprawnoœci fizycznej, propagowania zdrowego
trybu ¿ycia oraz upowszechniania form aktywnego wy-
poczynku.W wycieczce po najbli¿szej okolicy mog¹
braæ udzia³ grupy przyjació³, znajomych, rodziny, ca³e
klasy lub niewielkie grupy dzieci - zami³owanych tury-
stów, pod kierunkiem nauczyciela. Mo¿na te¿, oczywi-
œcie, podró¿owaæ samotnie, ale wycieczka to przede
wszystkim okazja do poznania innych ludzi. Nauczycie-
lom i wychowawcom stwarza sposobnoœæ obserwowa-
nia wychowanków, poznania przywódców grup
nieformalnych, zauwa¿enia dzieci odsuniêtych przez
grupê. Stwarza warunki przeprowadzenia w sprzy-
jaj¹cych okolicznoœciach indywidualnych rozmów,
zdobycia zaufania, poznania problemów, ale i pokaza-
nia siê wychowankom z innej strony - jako towarzysz
podró¿y, przyjaciel, opiekun. Dla dzieci i m³odzie¿y to
radoœæ ze wspólnego wêdrowania i innego ni¿ na le-
kcjach spêdzania czasu. Dla grupy wycieczkowej z³o¿o-
nej z przyjació³ b¹dŸ rodziny wycieczka to okazja do
bycia ze sob¹, poznania siê nawzajem, przyjemnego
spêdzenia czasu wolnego. Podstawowym warunkiem

dobrej wycieczki jest jej prawid³owe przygotowanie.
Przede wszystkim musimy wiedzieæ, z kim siê udajemy
na wycieczkê, kiedy i dok¹d chcemy pójœæ, pojechaæ, co
chcemy zobaczyæ, poznaæ, jakie trudnoœci mog¹ nas
spotkaæ. Oczywiœcie, inaczej przygotowuje siê wycie-
czkê szkoln¹ pod kierunkiem nauczyciela, a inaczej wy-
jazd rodzinny.

W ka¿dym przypadku nale¿y jednak pamiêtaæ
o kilku podstawowych zasadach gwarantuj¹cych wspa-
nia³y wypoczynek, dobr¹ zabawê i bezpieczny powrót
do domu:
� dostosowanie trasy do mo¿liwoœci fizycznych i per-

cepcyjnych wszystkich uczestników wycieczek,
� przygotowanie mapki i informacji o trasie,
� powiadomienie wszystkich o terminie wycieczki,

czasie wyjazdu i powrotu, przewidywanej trasie, wy-
maganym sprzêcie, odpowiednim ubiorze, prawdo-
podobnych utrudnieniach i ewentualnych kosztach,

� poinformowanie uczestników wycieczki o cze-
kaj¹cych atrakcjach turystycznych - dobrze jest
wczeœniej wyznaczyæ osoby odpowiedzialne za przy-
gotowanie takich informacji lub choæby tylko zabraæ
ze sob¹ informator, przewodnik, notatki i, oczywi-
œcie, nie wolno zapomnieæ o mapie,

� wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawid³owy
przebieg wycieczki. Do tej roli mo¿na wyznaczyæ na-
wet dziecko, któremu na czas wycieczki oddaje siê
decyduj¹cy g³os, np. w sprawach wyboru miejsca i
czasu postoju, d³ugoœci odpoczynku itp., ucz¹c je po-
dejmowania decyzji i odpowiedzialnoœci,

� bezwzglêdne przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa,
zabranie apteczki, a w czasie zabawy przeprowadze-
nie rozmowy i æwiczeñ praktycznych z zasad udziela-
nia pierwszej pomocy.

Ka¿dy mo¿e wymyœliæ sobie swoj¹ trasê i przeprowa-
dziæ wycieczkê wed³ug w³asnego pomys³u, dostoso-
wuj¹c temat do walorów turystycznych swej
miejscowoœci i regionu. Koñcowym akcentem ka¿dej
wycieczki, po szczêœliwym powrocie do domu, powin-
no byæ jej udokumentowanie np. robienia zdjêæ w czasie
wycieczek, sporz¹dzania kronik, rysunków, opisywania
przygód, zbierania informatorów, folderów itp. Taka
dokumentacja uprzyjemni chwile wspomnieñ, pomo¿e
tak¿e utrwaliæ zdobyte wiadomoœci, zainspiruje do dal-
szych wyjazdów. Podró¿ujmy wiêc nie tylko po zna-
nych miejscowoœciach, ale i po najbli¿szej okolicy.
Uczeñ od dzieciñstwa przesi¹kniêty takimi ideami bê-
dzie w szkole móg³ lepiej dzia³aæ na rzecz swego œrodo-
wiska. Wa¿ne wprowadzenie ucznia w œwiat wartoœci
œrodowiska i pomoc w identyfikacji z tymi wartoœciami,
jak równie¿ w kszta³towaniu to¿samoœci pluralistycz-
nej, której istota polega na tym, ¿e cz³owiek, poznaj¹c
siebie, odnajduj¹c w³asne miejsce w spo³ecznoœci regio-
nalnej, uczy siê równoczeœnie trafniej odczytywaæ i in-
terpretowaæ zachowanie innych oraz szanowaæ ich
odmiennoœæ.

„W edukacji regionalnej chodzi (zatem) nie o zdarzenia
abstrakcyjne, lecz o te symbolizuj¹ce region, a wiêc
ca³kiem bliskie, nabieraj¹ce w myœli ucznia wymiaru
konkretnego, racjonalnego, sprawdzalnego, niemal ¿y-
wego, na co dzieñ ogl¹danego, wiernie towarzysz¹cego
dzieciom i m³odzie¿y. Edukacjê tê charakteryzuje inter-
przedmiotowoœæ, integruj¹ca fragmentaryczn¹ wizjê
œwiata. Uczeñ poznaj¹cy œrodowisko spo³eczno-przy-
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rodnicze, bêd¹ce w zasiêgu jego doœwiadczenia, równo-
legle uczy siê szukania zwi¹zków miêdzy ró¿nymi
elementami ogl¹danej rzeczywistoœci i wydobywania z
niej wartoœci uniwersalnych.”

S. Gawlik

Rozwa¿ania o edukacji regionalnej nie powin-
ny dotyczyæ tylko najm³odszych cz³onków naszej
spo³ecznoœci. Wszystkim ludziom, równie¿ tym star-
szym, nale¿y siê rzetelna wiedza o regionie i stworzenie
mo¿liwoœci czynnego uczestnictwa w ¿yciu lokalnym
oraz tworzeniu lokalnej i regionalnej kultury.

Drugi cz³on rozwa¿anego tu pojêcia dotyczy
regionu i regionalizmu. S³owo region wywodzi siê od
³aciñskiego regio, regionis, u¿ywanego przez Rzymian
za cesarza Augusta na okreœlenie pewnego terytorium3.
W polskiej terminologii przyjê³o siê t³umaczyæ ten wy-
raz jako „...okolica, obszar, zakres, kraina, powiat, dzie-
lnica miejska”4.

W ostatnich dziesiêcioleciach minionego wie-
ku na zachodzie Europy rozwin¹³ siê ruch spo³eczny,
który okreœlano mianem regionalizmu. Pojêcie to po raz
pierwszy zosta³o u¿yte w 1874 r. przez prowansalskiego
poetê Leona de Burluce Pernsisa. Prekursorzy tego ru-
chu szczególn¹ rolê przypisywali kultywowaniu trady-
cji poszczególnych regionów, zachowywaniu
odrêbnoœci jêzyka, kultury, sztuki i literatury. Zwolen-
nicy regionalizmu upatrywali w nim mo¿liwoœci pobu-
dzania lokalnych spo³ecznoœci. W Polsce regionalizm
do treœci obowi¹zkowych nauczania wprowadzi³a refor-
ma programowa w 1933 r.. Nauczyciele mieli obo-
wi¹zek opracowania monografii miejscowoœci,
prowadzenia kroniki lokalnej i szkolnej. Wspó³czeœnie
nast¹pi³ renesans regionalizmu. Wprowadzony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec 1995 r.
z zaleceniem do realizacji w szkolnictwie programu
,,Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regio-
nie”, daje mo¿liwoœæ zainteresowania dziecka i jego ro-
dziny tematyk¹ swojej miejscowoœci, rozbudza
uczniowsk¹ ciekawoœæ, wzmacnia przywi¹zanie do
miejsc rodzinnych. W efekcie przygotowuje do pe³nie-
nia okreœlonej funkcji w spo³ecznoœci lokalnej. Program
ministerialny ,,Dziedzictwo kulturowe w regionie” wie-
lokrotnie stosuje pojêcie ,,region” nie precyzuj¹c go bli-
¿ej, a przecie¿ w odniesienu do regionu istnieje tak
wiele ró¿norodnych okreœleñ.. Tak na przyk³ad S³ownik
jêzyka polskiego z 1995 r. zawiera has³a region geogra-
ficzny, region gospodarczy, region miejski, a S³ownik
etnologiczny z 1987 r. wymienia region etnograficzny,
region kulturowy, region etniczny. Jednak lektura pro-
gramu przekonuje, i¿ region nie mo¿e obejmowaæ poje-
dynczej miejscowoœci, lecz takie terytorium z
zamieszkuj¹c¹ je ludnoœci¹, które ma wspólne w³aœci-
woœci kulturowe i przesz³oœæ historyczn¹. Zatem w za-
kres tego pojêcia wejd¹ zagadnienia historyczne,
spo³eczne, geograficzne, przyrodnicze, gospodarcze i
kulturowe œrodowiska, w którym po³o¿ona jest szko³a.
Pojêcie regionu jest wyznaczone ró¿nymi kryteriami
w zale¿noœci od dyscypliny naukowej, która siê nim
pos³uguje. Dla przyk³adu, ekonomista wychodzi z
za³o¿enia powi¹zañ geograficzno-gospodarczych okre-

œlonych terenów, bada funkcje i znaczenie gospodarcze,
przemiany struktury regionalnej w zwi¹zku ze zmiana-
mi geologicznymi czy przemys³owymi. Region etno-
graficzny charakteryzuje siê zwróceniem uwagi na
cechy w³aœciwe ludowi danego oœrodka – jêzykowe i
etnograficzne. Socjologiczne pojêcie regionu na pier-
wszy plan wysuwa zbiorowoœæ ludzk¹, której cz³onko-
wie maj¹ œwiadomoœæ wspólnoty i wiêzi
spo³eczno-kulturalnej oraz stawiaj¹ sobie za cel wzbo-
gacenie kultury narodowej przez rozwój w³asnej warto-
œci. Natomiast „...regionem historycznym jest
terytorium, które jako pewna ca³oœæ mo¿e legitymowaæ
siê odrêbnymi dziejami”5. Jest to pewien uk³ad gospo-
darczy, spo³eczny, polityczno-administracyjny, kultu-
ralny i psychiczny, daj¹cy siê wyodrêbniæ z szerszej
tkanki historycznej.

Czym jest zatem regionalizm? Jest to „...pew-
na idea znajduj¹ca swój wyraz w ruchu spo³ecznym
(czêstokroæ o zabarwieniu politycznym), kulturalnym,
artystycznym czy naukowym na rzecz regionu”.6 Nale-
¿y dodaæ do tego, ¿e jest to równie¿ „...pr¹d kulturalny i
polityczny d¹¿¹cy do ochrony, popierania rdzennej kul-
tury, promowania autonomicznych instytucji politycz-
nych w poszczególnych regionach”.
Cechy w³aœciwe dla regionalizmu to:

1. Przekonanie, ¿e istnieje historycznie
ukszta³towana, kulturowa, ale i cywilizacyjna
to¿samoœæ danego regionu.
2. Przywi¹zanie zbiorowoœci do swego teryto-
rium i jego pozytywna ocena.
3. Przekonanie, ¿e zbiorowoœæ (spo³ecznoœæ)
¿yj¹ca na tym obszarze tworzy lub stworzy³a pe-
wne wartoœci sk³adaj¹ce siê na jej w³asn¹ kultu-
rê; uto¿samianie siê z t¹ kultur¹.
4. Potrzeba uzewnêtrzniania siê w ró¿nych
dzia³aniach spo³ecznych, dba³oœci o interes re-
gionu, d¹¿enia do jego rozwoju.
5. Pojmowanie regionu jako odrêbnej i ograni-
czonej ca³oœci, ale mieszcz¹cej siê w jakiejœ wiê-
kszej ca³oœci terytorium narodowego czy
pañstwowego.
6. Zmierzanie do rozwi¹zañ prawnych i admini-
stracyjnych maksymalnie uwzglêdniaj¹cych re-
gionaln¹ specyfikê, a zw³aszcza d¹¿enie do
samorz¹dnoœci kulturalnej.
7. Rozwijanie regionalnej samoœwiadomoœci.

Edukacja regionalna zdoby³a w ostatnich latach popula-
rnoœæ i nale¿y j¹ rozpatrywaæ co najmniej w trzech kon-
tekstach:

1. Od d³u¿szego ju¿ czasu Europê przenika nie-
chêæ do nadmiernie rozbudowanej centralnej
machiny pañstwowej. Tak popularny niegdyœ
kult pañstwa ulega wyraŸnemu os³abieniu ustê-
puj¹c miejsca instytucjom ponadnarodowym
(Unia Europejska) b¹dŸ te¿ organizacjom regio-
nalnym czy lokalnym.
2. Ma³a ojczyzna dla spo³eczeñstwa staje siê rze-
czywistoœci¹ bli¿sz¹ i ³atwiejsz¹ do ogarniêcia,
bardziej zrozumia³¹ i dostarczaj¹c¹ poczucia
bezpieczeñstwa. Identyfikacja z regionem za-
spokaja pragnienie przebywania we wspólnocie,

3) J. Pó³æwiartek, A. Zielecki, Istota i funkcje regionalizmu, [w]: Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej.
Zbiór rozpraw i artyku³ów. Pod red. J. Pó³æwiartka, A. Zieleckiego. Rzeszów 1977
4) Region, regionalizm – pojêcia i rzeczywistoœæ. Zbiór studiów. Pod red. K. Handke. Warszawa 1993
5) J. Topolski, O pojêciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych, „Komunikaty Mazursko-Warmiñskie” 1978, nr 2,
6) B. Beba, Warmia i Mazury jako region kulturowy, [w:] Regionalizm – tradycja i wspólczesnoœæ. Materia³y z sesji popularno-
naukowej, Olsztyn 1995,
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któr¹ mo¿na okreœliæ jako w³asn¹; d¹¿enie do
oryginalnoœci i odmiennoœci, do rozró¿niania siê
od innych; a tak¿e wolê bezpoœredniego od-
dzia³ywania na otoczenie, w tym tak¿e na decy-
zje lokalnych organów w³adzy.
3. Zburzona zosta³a te¿ wiara w nieograniczon¹
potêgê rozumu i nieustanny postêp. Sprzyja to
wzrostowi zainteresowania przesz³oœci¹ i prze-
jêtym po minionych wiekach dziedzictwem kul-
turowym: regionalnym, narodowym,
europejskim i œwiatowym.7

Od kilku lat obserwujemy du¿e zainteresowa-
nie wykorzystaniem regionalizmu w nauczaniu i wy-
chowaniu. Lata 1990-2000 zosta³y przez UNESCO
uznane za Dekadê Edukacji Œrodowiskowej. W Polsce
wykorzystuje siê twórczo ideê regionalizmu w naucza-
niu ró¿nych przedmiotów: jêzyka polskiego, historii,
ekologii, plastyki, geografii, w nauczaniu pocz¹tkowym
itd. W 1995 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyda³o za³o¿enia programowe Dziedzictwa kulturowe-
go w regionie. Obejmowa³y one: cele edukacji regional-
nej; zasady nauczania w³asnego dziedzictwa
kulturowego; treœci, a w nich: pojêcia dotycz¹ce teryto-
rium, wspólnot, sfer kultury, postaw; nazewnictwo
w regionie; charakterystykê geograficzno-historyczn¹;
dziedzictwo kulturowe, w nim wspólnotê kulturow¹,
tradycyjn¹ kulturê ludow¹, regionalizm jako ruch
spo³eczny; wspó³pracê ze œrodowiskiem lokalnym oraz
uwagi metodyczno-organizacyjne. Druga czêœæ za³o¿eñ
sk³ada³a siê z dokumentów, tj. Karty Regionalizmu Pol-
skiego z 1994 r., Rekomendacji o Ochronie Folkloru i
Sztuki Ludowej z 1989 r., Dokumentów koñcowych Kon-
ferencji Narodów Zjednoczonych „Œrodowisko i Roz-
wój” z 1992 r. oraz Miêdzynarodowej Karty Edukacji
Geograficznej z 1992 r. Na tej podstawie, cztery lata pó-
Ÿniej, wydany zosta³ akt prawny Rozporz¹dzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w
sprawie podstawy programowej kszta³cenia ogólnego,
zawieraj¹cy za³o¿enia œcie¿ek edukacyjnych - œcie¿ka
edukacyjna to rodzaj zajêæ edukacyjnych o charakterze
miêdzyprzedmiotowym, treœci koncentruj¹ siê wokó³
tematyki, która nie mieœci siê w ca³oœci w ¿adnym z
przedmiotów nauczania, ma szczególne znaczenie po-
znawcze i wychowawcze oraz s³u¿y ca³oœciowemu
postrzeganiu przez ucznia otaczaj¹cej rzeczywistoœci
m.in. œcie¿ki o nazwie Edukacja regionalna - dziedzic-
two kulturowe w regionie (Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001
r. poz. 625). Realizacja œcie¿ki regionalnej polega na in-
tegracji przedmiotowej i wymaga œcis³ego
wspó³dzia³ania nauczycieli ró¿nych przedmiotów a tak-
¿e uwzglêdnienia elementów regionalizmu w progra-
mie wychowawczym szko³y i zajêciach
pozalekcyjnych. Z dokumentów tych wynika, ¿e cele
edukacji regionalnej oscyluj¹ wokó³ kilku podstawo-
wych p³aszczyzn:
� historia i polityka – œciœle zwi¹zane z dziejami regio-

nu,
� kultura – w niej sztuka, obyczaj, folklor i jêzyk,
� œrodowisko naturalne – ekologia, przyroda i geogra-

fia,
� problemy spo³ecznoœci – gospodarka i ekonomia.

W ramach wyodrêbnionych powy¿ej obsza-
rów kszta³cenia regionalnego wyró¿niæ nale¿y cele
szczegó³owe do ka¿dego poziomu edukacyjnego. Pier-
wszoplanowym za³o¿eniem edukacyjnym jest wiedza,
bez której trudno mówiæ o jakimkolwiek przywi¹zaniu i
rozumieniu regionu. Na bazie wiedzy, oczywiœcie, o ró-
¿nym stopniu trudnoœci w zale¿noœci od wieku i pozio-
mu uczniów, nale¿y kszta³towaæ umiejêtnoœci. Do nich
zaliczymy takie podstawowe czynnoœci jak: mówienie,
czytanie, pisanie, a tak¿e œpiewanie, rysowanie. Do bar-
dziej zaawansowanych umiejêtnoœci zaliczymy analizê
regionalnych Ÿróde³ i œladów minionej przesz³oœci,
umiejêtnoœci korzystania z mediów i analizy informa-
cji. Dopiero na tej p³aszczyŸnie mo¿na mówiæ o rozwo-
ju postaw patriotycznych zwi¹zanych z to¿samoœci¹
kultury regionalnej, œwiadomym i aktywnym uczestnic-
twie w ¿yciu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i po-
mna¿aniu dziedzictwa kulturowego, o mi³oœci do ma³ej
ojczyzny. Warto wiêc w³¹czyæ edukacjê regionaln¹ w
system wychowawczy szko³y i wykorzystaæ j¹ do wpa-
jania i uœwiadamiania uczniom wartoœci etycznych
tego, co ka¿demu bliskie i znane - ma³ej ojczyzny. Dla
ka¿dego cz³owieka ,,ma³a Ojczyzna” - dom rodzinny,
œrodowisko s¹siedzkie, kulturowe, otoczenie przyrodni-
cze - stanowi punkt wyjœcia w formowaniu pogl¹dów,
postaw, wyboru drogi ¿yciowej. W ma³ej ojczyŸnie
mog¹ mieszkaæ osoby z ró¿nych pierwotnie miejsc po-
chodzenia, lecz i one poznaj¹ tradycjê lokaln¹ i
przesz³oœæ skrawka ziemi, na którym ¿yj¹ i pracuj¹, o
którym tak¿e decyduj¹ i za który ponosz¹ odpowiedzia-
lnoœæ. Doœwiadczanie ma³ej ojczyzny uœwiadamia ist-
nienie szerokiego œwiata zewnêtrznego jako
szczególnej opozycji w stosunku do ograniczenia œwia-
ta swoich. Znacz¹ce staje siê wiêc w tym procesie
kszta³towanie œwiadomego obywatelstwa regionalnego,
którego fundamentem jest nie tylko wiedza o regionie i
praktyczne doœwiadczenie, ale i akceptacja tradycji, kli-
matu kulturowego, obyczaju, obrzêdu, twórczoœci,
sztuk, jêzyka itp.

Tak rozumiana edukacja w sposób ca³oœciowy
oddzia³uje na umys³, emocjê i wolê ucznia. Przyczynia
siê do udzielania wychowankowi pomocy w kszta³to-
waniu odpowiedzialnoœci za samego siebie i odpowie-
dzialnoœci za ogarniaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, któr¹ ma
mo¿liwoœæ poznawaæ, wi¹zaæ siê z ni¹ emocjonalnie i
intelektualnie oraz doskonaliæ. Dlatego te¿ edukacja re-
gionalna powinna byæ oparta na zweryfikowanych sy-
stemach wartoœci, które traktuj¹ cz³owieka integralnie,
a jego strukturê duchow¹, fizyczn¹ i spo³eczn¹ ujmuj¹
w pe³nej jednoœci, w nierozdzielnym zwi¹zku z bliskim
mu œwiatem przyrody i ludzi, a tak¿e ich dokonaniami
materialnymi oraz duchowymi. W ten sposób edukacja
regionalna umo¿liwia kompleksowe, syntetyczne ujmo-
wanie procesu nauczania i wychowania. Nie mo¿na
wiêc jej ograniczaæ jedynie do przesz³oœci, gdy¿ dziêki
temu, ¿e jest te¿ ukierunkowana na doskonalenie
wspó³czesnoœci i przysz³oœci regionu, pe³ni wa¿n¹ fun-
kcjê wychowawcz¹ w kszta³towaniu postaw twórczych
i aktywnych, odpowiedzialnych za kontakty spo³eczne
w najbli¿szym œrodowisku. Edukacja regionalna w ta-
kim ujêciu nie mo¿ne przybraæ charakteru odrêbnego
bloku wiedzy, osobnej dziedziny nauczania, ograni-

7) Z. Mazur, K. Wawruch, Nauczyciele wobec przesz³oœci Ziem Zachodnich i Pó³nocnych, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”
1998, nr 9,
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czaj¹cej siê do wiedzy encyklopedycznej, lecz powinna
stanowiæ punkt wyjœcia, oœ programow¹ wielu proble-
mów i zagadnieñ w nauczaniu przedmiotów humanisty-
cznych, artystycznych i programu wychowawczego
szko³y. Jest wa¿ne, by w ka¿dym dzia³aniu pedagogicz-
nym pamiêtaæ o celach tej edukacji, o wychowaniu do
wartoœci, kszta³towaniu postaw zwi¹zanych z kultur¹
wspólnoty lokalnej, to¿samoœci¹ kultury regionalnej,
patriotyzmie. Nie mo¿na zatem edukacji regionalnej
umiejscowiæ w jakiejœ systematyce dziedzin wychowa-
nia. W³aœciwie rozumiana edukacja regionalna nie sta-
nowi jakiejœ dziedziny wychowania, ale dotyczy ca³ego
wychowania. Jest ona bowiem okreœlon¹ orientacj¹ i za-
razem treœci¹ edukacji ogólnej i jako taka powinna byæ
realizowana w ca³okszta³cie oddzia³ywañ wychowaw-
czych, podejmowanych przez wszystkich nauczycieli i
wszystkie instytucje wychowawcze, jak równie¿ przez
inne instytucje, które w sobie w³aœciwy sposób s¹ zaan-
ga¿owane w upowszechnianie idei regionalizmu i po-
mna¿anie wartoœci regionalnych.

Edukacja regionalna ma za zadanie rozwijaæ
zainteresowania w³asnym miejscem zamieszkania, uka-
zaæ piêkno i niepowtarzalnoœæ lokalnego œrodowiska
przyrodniczego, historycznego i kulturowego, a tak¿e
przygotowaæ m³ode pokolenie do ¿ycia w lokalnej
spo³ecznoœci, do uczestnictwa w kulturze regionu,
wspó³tworzenia jego oblicza i przejmowania odpowie-
dzialnoœci za jego losy.
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nr 53-54

2.Beba B., Warmia i Mazury jako region kulturowy.
[w:] Regionalizm – tradycja i wspó³czesnoœæ. Mate-
ria³y z sesji popularnonaukowej, Olsztyn 1995
3. Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w zre-
formowanej szkole. Praca zbiorowa pod red. S. Bed-
narka: Wroc³aw, MEN, 2000
4.Mazur Z., Wawruch K., Nauczyciele wobec
przesz³oœci Ziem Zachodnich i Pó³nocnych, „Zeszyty In-
stytutu Zachodniego” 1998, nr 9
5.Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy pod-
stawowe i otwarte, wyd. Uniwersytet Miko³aja Koperni-
ka, Toruñ 2003
6.Pó³æwiartek J., Zielecki A., Istota i funkcje regionali-
zmu. [w:] Metodologiczne i dydaktyczne problemy hi-
storii regionalnej. Zbiór rozpraw i artyku³ów. Pod red.
J. Pó³æwiartka, A. Zieleckiego. Rzeszów 1977
7. Region, regionalizm – pojêcia i rzeczywistoœæ. Zbiór
studiów. Pod red. K. Handke. Warszawa 1993
8.Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego, kszta³cenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkó³ oraz kszta³cenia w profilach
w liceach profilowanych, „Dziennik Ustaw”, nr 61, poz.
625.
9.S³ownik wyrazów obcych, PWN Warszawa 1980
10.Topolski J., O pojêciu i funkcjach historycznych mo-
nografii regionalnych, „Komunikaty Mazursko-Warmi-
ñskie” 1978, nr 2
11.Wychowawca nr 4 (112)/2002

DYSKURS SPO£ECZNY JAKO FORMA
PENETRACJI RODZIMYCH OBSZARÓW

EDUKACJI

dr Piotr Mosiek
Gimnazjum w Sierakowie
Zak³ad Pedagogiki Spo³ecznej
UAM w Poznaniu

Dynamicznie zmieniaj¹ca siê rze-
czywistoœæ spo³eczna i ekonomiczna wymu-
sza oraz nadaje tempo przeobra¿eniom, które
zachodz¹ równie¿ w obszarze narodowej
edukacji oraz teorii pedagogicznej. Bezrobo-
cie jako problem natury wielowymiarowej
odciska swoje znacz¹ce piêtno tak¿e na
prozatrudnieniowej dzia³alnoœci szkó³ wszel-
kiego szczebla i typu; wymaga reorientacji w
zakresie wype³niania przez te placówki fun-
kcji zmierzaj¹cej do przygotowania absol-
wenta szko³y do racjonalnego i trafnego
wyboru dalszej drogi kszta³cenia oraz zawo-
du.

W dniu 12 grudnia 2003 roku zorganizowana zosta³a w
Rawiczu debata publiczna, poœwiêcona zagadnieniu
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przygotowania polskiego gimnazjum do pe³nienia fun-
kcji prozatrudnieniowej. Przedsiêwziêcie wpisane zo-
sta³o do Ogólnopolskiego Projektu Debat Publicznych
pod wspólnym has³em: „Jakie pañstwo – jaka eduka-
cja?”. Jego organizatorami byli: Wydzia³ Oœwiaty, Kul-
tury i Kultury Fizycznej Urzêdu Miejskiego Gminy
Rawicz, Miejsko – Gminny Oœrodek Wsparcia w Rawi-
czu oraz Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrach-
ta Przyjmy – Przyjemskiego. Dziêki bogatym
kontaktom szko³y ze œrodowiskiem naukowym Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Katowicach do uczestnictwa w
debacie zaprosiæ uda³o siê: dr Ewê Bielsk¹ i mgr Agatê
Rzyme³kê-Fr¹ckiewicz – pracowniczki Katedry Peda-
gogiki Spo³ecznej Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowi-
cach, dr Marka Budajczaka oraz dr S³awomira Futymê –
pracowników Zak³adu Socjologii Edukacji Uniwersyte-
tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jak równie¿ dr Grze-
gorza Szczypiñskiego – pracownika Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie. W przedsiêwziêciu ucze-
stniczyli równie¿ przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, rozmaitych instytucji lokalnych oraz uczniowie
rawickich szkó³.

W ramach schematu debaty oxfordzkiej dyskutowano
nad nastêpuj¹cymi kwestiami:

1) Czy szko³a przekazuje informacje o lokalnym
rynku pracy?
2) Czy kszta³ci umiejêtnoœci efektywnej
wspó³pracy oraz interpersonalnego komuniko-
wania siê?
3) Czy system edukacyjny sprzê¿ony jest z loka-
lnym rynkiem pracy?
4) W jakim stopniu gimnazjum jest instytucj¹
kszta³tuj¹c¹ aspiracje edukacyjne i zawodowe
m³odzie¿y?
5) W jaki sposób gimnazjum odpowiada na wy-
zwania nowego ³adu spo³ecznego? – jakie za-
chodz¹ relacje pomiêdzy teori¹ a edukacyjn¹
praktyk¹.
6) I wreszcie, czy instytucje takie, jak: urz¹d pra-
cy, oœrodek pomocy spo³ecznej, powiatowe cen-
trum pomocy rodzinie, centra profilaktyki, czy
Koœció³ – wspieraj¹ szko³ê w jej dzia³alnoœci na
rzecz dzieci i m³odzie¿y z rodzin problemo-
wych?

Postêpuj¹ce zmiany we wszystkich obszarach
otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci zmuszaj¹ wrêcz placów-
ki do kreowania zupe³nie innego ni¿ dekada temu wize-
runku absolwenta szko³y, który miêdzy innymi: posiada
umiejêtnoœæ oceny w³asnych zainteresowañ i uzdolnieñ
w aspekcie wyboru kierunku dalszego kszta³cenia; po-
siada wiedzê na temat podstawowych elementów fun-
kcjonowania gospodarki wolnorynkowej, jak równie¿

zasadniczych jej mechanizmów; zna zasady uczciwej
konkurencji; posiada wiedzê na temat specyfiki lokal-
nego rynku pracy oraz warunków i wymogów stawia-
nych absolwentom szkó³ do poszczególnych zawodów.
I pewnie nie zawsze, jak to bywa w szkole od samego
pocz¹tku jej istnienia, posiadana wiedza i umiejêtnoœci
ucznia odpowiadaj¹ spo³ecznym oczekiwaniom. Wa¿ne
jednak jest samo ju¿ przeorientowanie zadañ stawia-
nych sobie przez gimnazjum zwróconych na
wspó³brzmienie edukacji na tym poziomie z potrzebami
otaczaj¹cego go rynku pracy (popytowy model eduka-
cji).

S¹dzê, i¿ po pierwsze – gimnazjum winno
przekazywaæ informacje o lokalnym rynku pracy (tu
jego aktywnoœæ sprzêgniêta najczêœciej bywa z funkcjo-
nowaniem urzêdu pracy, dzia³alnoœci¹ pedagoga, psy-
chologa szkolnego i wychowawcy klasy: w formie
tablic informacyjnych, spotkañ uczniów i rodziców z
pracownikami urzêdu pracy, wizyt w tej¿e instytucji i
wiele innych); po drugie – kszta³towaæ musi wœród ucz-
niów umiejêtnoœæ oceny w³asnych zainteresowañ i uz-
dolnieñ w aspekcie wyboru kierunku dalszego
kszta³cenia (tu aktywnoœæ gimnazjum zorientowane jest
chocia¿by wokó³ obowi¹zkowej realizacji podstawy
programowej modu³u wiedzy o spo³eczeñstwie: wycho-
wanie do udzia³u w ¿yciu gospodarczym, wokó³ kierun-
kowych warsztatów prowadzonych przez pedagogów
szkolnych, jak równie¿ wokó³ wspó³pracy z poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi); po trzecie wreszcie
– powinno zbli¿aæ edukacjê na tym poziomie do potrzeb
rynku pracy (tu niezbywalna jest i bywa wspó³praca gi-
mnazjum z odpowiednim starostwem powiatowym, dy-
rektorami szkó³ ponadgimnazjalnych, lokalnymi
zak³adami pracy oraz instytucjami).
Wy¿ej wskazane obszary funkcjonowania szko³y do-
skonale odzwierciedla opracowany i przyjêty do reali-
zacji w Gimnazjum w Sierakowie – Szkolny Program
Prozatrudnieniowy. Systematyzuje on wszelkie
dzia³ania placówki zmierzaj¹ce w ca³ym trzyletnim cy-
klu do mo¿liwie jak najlepszego przygotowania ucz-
niów do œwiadomego ukierunkowania w³asnej kariery
szkolnej, zakoñczonej trafnym wyborem zawodu.
Modele dzia³alnoœci szkó³ w obszarze prozatrudnienio-
wym bywaj¹ bardzo ró¿ne, dostosowane do specyfiki
szko³y i jej œrodowiska lokalnego. Nie zawsze bywaj¹
one optymalne. Najistotniejsza jednak zmiana – zmiana
w zakresie myœlenia i postrzegania policentrycznej rze-
czywistoœci spo³eczno – gospodarczej wyraŸnie postê-
puje przeorientowuj¹c zadania gimnazjum w taki
sposób, by wype³nia³o ono funkcjê prozatrudnieniow¹.
Unaocznieniu tych kwestii pos³u¿yæ mia³a zorganizo-
wana debata, która w odniesieniu do lokalnego systemu
szkolnictwa spe³niæ winna rolê inicjatora jego krytycz-
nej i konstruktywnej analizy.

Zapraszamy do korzystania z zasobów informacyjnych strony internetowej
Oœrodka Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie

www.odniku.edu.pl
Szczególnie zachêcamy do przegl¹dania aktualnej oferty form doskonalenia,
katalogów elektronicznych Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie i Rawiczu,

publikacji nauczycieli.
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Oskar Kolberg
kolekcjoner polskiej kultury ludowej

El¿bieta Ksi¹¿yk
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. O. Kolberga
w Koœcianie

Przedstawiam scenariusz zajêæ bibliotecznych,
który ma na celu przybli¿enie postaci patrona naszej
szko³y a zarazem cz³owieka zas³u¿onego dla polskiej
kultury, wielkiego etnografa Oskara Kolberga. Potrzeba
takiej lekcji wynika³a z dwóch powodów:
1) zapoznanie uczniów z osob¹ patrona szko³y,
2) postaæ O. Kolberga znajduje siê w podrêczniku jêzy-
ka polskiego do klasy drugiej.
W naszej naszej szkole realizuje siê materia³ podrêczni-
ka Aleksandra Nawareckiego i Doroty Siwickiej:
Przysz³oœæ to dziœ. Literatura. Jêzyk. Kultura, wydanego
przez wydawnictwo ,,Stentor”.
Przygotowane przeze mnie zajêcia spe³niaj¹ nastê-
puj¹ce zadania:
� przybli¿aj¹ postaæ patrona szko³y,
� pomagaj¹ w realizacji materia³u jêzyka polskiego w

klasie drugiej,
Realizuj¹ œcie¿kê regionaln¹, bowiem przedstawiaj¹
dorobek kultury ludowej w Wielkopolsce.
Poprowadzone przeze mnie zajêcia cieszy³y siê popula-
rnoœci¹, bowiem skorzysta³y z nich prawie wszystkie
klasy drugie i wszystkie klasy pierwsze. Uczniowie wy-
kazali du¿e zainteresowanie lekcj¹, bowiem w czêsci, w
której ich praca polega³a na wyszukiwaniu odpowiedzi
na pytania pracowali z dzie³ami O. Kolberga, do-
tycz¹cymi Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Wielu z
nich natrafi³o na opis obyczajów i obrzêdów spisanych
przez Kolberga w ich ma³ych miejscowoœciach.
Myœlê, ¿e przedstawiony przeze mnie scenariusz zajêæ
bibliotecznych mo¿e zainteresowaæ innych biblioteka-
rzy jako propozycja pracy z patronem, a ponadto, a
mo¿e przede wszystkim zainteresuje tych polonistów,
którzy pracuj¹ ze wspomnianym ju¿ wy¿ej podrêczni-
kiem A. Nawareckiego i D. Siwickiej. Myœlê, ¿e nie bez
znaczenia jest fakt, i¿ O. Kolberg po³o¿y³ ogromne
zas³ugi dla Wielkopolski, dokumentuj¹c dorobek kultu-
ry ludowej naszego regionu.

Czas : 45 min.

Cel projektowany: uczeñ poznaje postaæ Patrona szko³y
i rangê jego dzie³a.

Cele operacyjne – uczeñ:
� wyszukuje i selekcjonuje informacje,
� sprawnie pos³uguje siê terminami: folklorystyka, et-

nografia,
� analizuje teksty zebrane przez Kolberga,
� sprawdza, czy rozumie wyrazy archaiczne i przesta-

rza³e,
� dyskutuje o znaczeniu dzie³ Kolberga,

� recenzuje obejrzan¹ wystawkê poœwiêcon¹ O. Kolbe-
rgowi.

Metody: pogadanka, praca w grupach, analiza fragmen-
tów tekstów;
praca ze s³ownikami i dzie³em Kolberga, notatka – wy-
konanie planszy.

Materia³y:
Oskar Kolberg: Dzie³a Wszystkie, T.9-15: Wielkie
Ksiêstwo Poznañskie. Poznañ 1963.
Wystawa o patronie szko³y i tradycjach ludowych w na-
szej szkole oraz ksi¹¿ki ilustruj¹ce polsk¹ kulturê lu-
dow¹.

Przebieg lekcji:
1.Informacja o ¿yciu i pracy O. Kolberga, (wy-
powiedŸ bibliotekarza).
2.Praca w grupach trzyosobowych. Informacja o
sposobie opracowania poleceñ .
3.Rozdanie kartek z poleceniami.
4.Samodzielna praca uczniów w grupach.
5.Referowanie przez uczniów wykonanych pole-
ceñ.
6.Podsumowanie. Omówienie wyników pracy
grup. Prezentacja najciekawszych zagadek,
przys³ów na specjalnie przygotowanych plan-
szach, które bêd¹ stanowiæ ci¹gle uzupe³nian¹
pomoc dydaktyczn¹.

Krótka dyskusja - Jakie zas³ugi O. Kolberga s¹ szczegó-
lnie cenne dla kultury polskiej?, dla Wielkopolski?
Zwiedzanie wystawy.

Oskar Kolberg

O. Kolberg ur. siê 22 lutego 1814 r. w Przysu-
sze, w powiecie opoczyñskim. Ojciec by³ niemieckim
in¿ynierem, cz³owiekiem wykszta³conym, z szerokimi
horyzontami. Matka pochodzi³a z rodziny francuskich
emigrantów, ale czu³a siê w ca³ym tego s³owa znaczeniu
Polk¹. By³a inteligentna, uzdolniona muzycznie. Mieli
5 synów. Jeden z braci Kolberga uczêszcza³ do liceum z
Fryderykiem Chopinem i by³ jego przyjacielem. Z pieœ-
niami ludowymi po raz pierwszy zetkn¹³ siê dziêki ma-
mce, która czêsto je nuci³a. W 1819 r przenosi siê z
rodzin¹ do Warszawy, poniewa¿ ojciec zosta³ powo³any
na stanowisko profesora Uniwersytetu. Kolbergowie
zamieszkuj¹ w lewym skrzydle Pa³acu Kazimierzo-
wskiego. W tym samym domu mieszkaj¹ Chopinowie.
Muzyka Chopina wywiera ogromny wp³yw na Kolber-
ga. Oskar Kolberg wczeœnie zacz¹³ przejawiaæ uzdol-
nienia muzyczne i dlatego pobiera³ lekcje muzyki u
prywatnych nauczycieli.

W latach 1823 –1830 jest uczniem Liceum
Warszawskiego, do czasu zamkniêcia go przez w³adze
carskie, (powstanie listopadowe). Zakoñczy³o to jego
edukacjê szkoln¹. Kolberg bardzo prze¿ywa³ okres po-
wstania; straci³ ojca. Po przerwaniu nauki rozpocz¹³
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pracê jako ksiêgowy w banku. Pracowa³ przez trzy lata,
lecz nie dawa³o mu to satysfakcji. Ale dziêki pracy w
banku uzyska³ pieni¹dze na dalsze studia muzyczne.
Kontynuowa³ je u Józefa Elsnera, nauczyciela Chopina.
W 1835 r. wyjecha³ do Berlina, uczy³ siê w Akademii
Handlowej i kontynuowa³ studia muzyczne. Po powro-
cie do Warszawy w 1836 roku by³ prywatnym nauczy-
cielem muzyki. Równoczeœnie komponowa³. Napisa³
wiele pieœni i tañców. Zbli¿y³ siê do grona literatów i
malarzy i z nimi uczestniczy³ w wypadach za miasto,
aby rozkoszowaæ siê urokami wsi i zbieraæ wytwory
twórczoœci ludowej. Pocz¹tkowo by³y to wypady ¿y-
wio³owe, z czasem przygotowane. Wczeœniej zapozna-
wa³ siê z terenem, wytycza³ trasy, jeŸdzi³ kolej¹,
wozem, chodzi³ pieszo. Praca w terenie wymaga³a od
Kolberga cierpliwoœci, umiejêtnoœci prowadzenia dialo-
gu, pewnej wiedzy o wsi i jej mieszkañcach, zrozumie-
nia ich ¿ycia i sposobu myœlenia. Na pocz¹tku zbiera³
utwory muzyczne, notowa³ je, zapisywa³ melodie i wy-
dawa³ drukiem. Pierwszy zeszyt ukaza³ siê drukiem na
rynku ksiêgarskim w 1842 r. w Poznaniu. Do 1842 r. ze-
bra³ oko³o 600 pieœni. Z czasem zacz¹³ zbieraæ inne wy-
twory kultury ludowej, a wiêc obrzêdy, zwyczaje.
W latach 1868 – 1870 odwiedza powiat koœciañski. Kul-
tura ludowa Koœciana i okolic zosta³a zapisana w to-
mach dotycz¹cych Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego,
(T.9-15). Dziêki Kolbergowi mamy pe³ny obraz kultury
ludowej regionu.

Równie¿ sam komponowa³. Recenzje nie by³y
jednak zbyt przychylne dlatego krytycznie patrzy³ na
swoj¹ dzia³alnoœæ kompozytorsk¹.
W 1889 r. obchodzi uroczyœcie 50. rocznicê swej pracy
naukowej. Umiera 3 czerwca 1890 roku. Za ¿ycia wyda³
30 tomów pod tytu³em – „Lud. Jego zwyczaje, sposób
¿ycia, mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a, za-
bawy, pieœni, muzyka i tañce”.

W 1960 r. najwy¿sze w³adze pañstwowe pod-
jê³y decyzjê o wydaniu ca³ej zebranej przez Kolberga
dokumentacji, ³¹cznie z jego w³asnym dorobkiem kom-
pozytorskim i naukowym. By³a to jedna z inicjatyw po-
dejmowanych wówczas dla uczczenia tysi¹clecia
pañstwa polskiego. Prace nad przygotowaniem edycji
„Dzie³ wszystkich” O. Kolberga zosta³y zlecone Pol-
skiemu Towarzystwu Ludoznawczemu. Do tej pory
ukaza³o siê 86 tomów Dzie³ Oskara Kolberga. Spuœciz-
na, jak¹ zostawi³ nam etnograf, stanowi wielki pomnik
narodowej kultury o nieprzemijaj¹cej wartoœci.
„Zrobi³em za ¿ycia, co mog³em” – powiedzia³ przed
œmierci¹. „Nikt mnie za pró¿niaka nie ma i mieæ nie bê-
dzie, a to, co po sobie zostawiam, przyda siê ludziom na
d³ugo”.

Polecenia do pracy w grupach:
Uczniowie dziel¹ siê na 10 grup trzyosobowych i pra-
cuj¹ przez dziesiêæ minut. Po up³ywie tego czasu ucz-
niowie relacjonuj¹ wyniki swych poszukiwañ.

1.Wyszukaj trzy przys³owia o charakterze ludo-
wym, których wymowa jest aktualna do dzisiaj i
trzy, które ju¿ zatraci³y swój charakter.

2. Wyjaœnij, na czym polega³ obyczaj ludowy
zwany „wilkiem”, opisany przez O. Kolberga.

3.Zapoznaj siê ze zwyczajami wielkanocnymi,
opisanymi przez O. Kolberga w tomie do-
tycz¹cym Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego.
Podaj przyk³ady tych zwyczajów, które s¹ w
Wielkopolsce praktykowane do dziœ.

4.Poszukaj rozdzia³u, który mówi o przes¹dach,
zabobonach i wró¿bach. Czy któreœ z nich s¹ je-
szcze obecne w naszym ¿yciu ?

5.Poszukaj rozdzia³u, dotycz¹cego zaklêæ. Czy
któreœ z nich jeszcze funkcjonuj¹?

6.Zapoznaj siê z tytu³ami baœni, legend, gadek,
bajek, dykteryjek i fraszek zebranych przez O.
Kolberga i powiedz, co jest ich najczêstszym te-
matem.

7.Wyszukaj pieœni i przyœpiewki ludowe, towa-
rzysz¹ce obrzêdom weselnym. Czy zauwa¿asz
jakieœ zwi¹zki ze wspó³czesnymi zwyczajami
weselnymi.

8. Zapoznaj siê ze zwyczajami Bo¿ego Narodze-
nia zebranymi przez O. Kolberga w tomie do-
tycz¹cym Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego.
Podaj przyk³ady zwyczajów, które s¹ praktyko-
wane do dzisiaj.

9.Wyjaœnij na czym polega³ obyczaj „pêpka” na
wsi wielkopolskiej, opisany przez O. Kolberga.

10.Wyszukaj cztery zagadki o charakterze ludo-
wym.

Bibliografia:

1.Górski Ryszard: Oskar Kolberg. Zarys ¿ycia i dzia³al-
noœci. Warszawa 1970.
2.Kolberg Oskar: Dzie³a Wszystkie. T.1–86. Poznañ
1963-1986.
3.Kolberg Oskar: Przys³owia. Warszawa 1977.

Wystawa:

1.Czarnecka Irena: Polska sztuka ludowa. Warszawa
1958.
2.Grabowski Józef: Ludowe obrazy drzeworytnicze.
Warszawa 1970.
3.Jackowski Aleksander, Jarnuszkiewiczowa Jadwiga:
Sztuka ludu polskiego. Warszawa 1967.
4.Krzysztofowicz Stefania: O sztuce ludowej w Polsce.
Warszawa 1972.
5.Od Tatr do Ba³tyku. Wybór polskich melodii ludo-
wych. Warszawa 1958.
6.Polskie zagadki ludowe. Pod red. S³awomira Folfasi-
ñskiego. Warszawa 1975.
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S³owniczek gwary wielkopolskiej
Krystyna Nowosielska
Uczniowie kl. II F
GIMNAZJUM NR 1
im. Powstañców Wielkopolskich
w Lesznie

PRZEDMOWA

S³owniczek gwary wielkopolskiej powsta³ dziêki wy-
wiadom , rozmowom oraz naszym poszukiwaniom wy-
razów gwarowych w ró¿nych Ÿród³ach literackich.
Zawiera on oko³o 350 s³ów, których u¿ywaj¹ lub u¿y-
wa³y osoby zamieszka³e na terenie po³udniowej Wiel-
kopolski.
Próbowaliœmy wyt³umaczyæ znaczenie tych wyrazów,
pytaj¹c rodziców, znajomych lub s¹siadów oraz spê-
dzaj¹c czas w bibliotekach nad lektur¹ ró¿nych tekstów.
Zebrany materia³ podzieliliœmy na dwie czêœci:
1. Cechy charakterystyczne gwary wielkopolskiej,
2. Nazewnictwo regionalne. S³ownictwo zosta³o pose-
gregowane wed³ug jego znaczenia:
� nazwy czynnoœci
� nazwy budynków i pomieszczeñ
� nazwy miejsc
� nazwy okreœlaj¹ce ludzi
� nazwy pokrewieñstwa
� nazwy czêœci cia³a
� nazwy odzie¿y
� nazwy sprzêtów domowych i naczyñ
� nazwy potraw i produktów spo¿ywczych
� nazwy roœlin
� nazwy zwierz¹t
� nazwy narzêdzi
� nazwy pojazdów
� nazwy zabaw i obrzêdów
� nazwy abstrakcyjne
� inne okreœlenia
� inne s³ownictwo

Obecny kszta³t s³owniczka nie jest ostateczny. W dal-
szym ci¹gu gromadzimy s³ownictwo, które po opraco-
waniu zostanie do³¹czone w formie aneksu.
Chcielibyœmy podziêkowaæ naszej wychowawczyni p.
Krystynie Nowosielskiej, gdy¿ bez jej pomocy powsta-
nie tego s³owniczka nie by³oby mo¿liwe.

Uczniowie kl. II F
Gimnazjum nr 1 w Lesznie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GWARY
WIELKOPOLSKIEJ

Mowa potoczna mieszkañców Wielkopolski w
wielu przypadkach ró¿ni siê od jêzyka ogólnopolskiego.
Czêsto mówi¹cy nie uœwiadamiaj¹ sobie tych ró¿nic,
gdy¿ ich wypowiedzi s¹ swobodne, skierowane do osób
dobrze im znanych, z którymi kontaktuj¹ siê na co
dzieñ.

Regionalizmy ujawniaj¹ siê nie tylko w odrêbnym
s³ownictwie, ale równie¿ w wymowie, odmianie wyra-
zów, s³owotwórstwie, intonacji

I. Regionalizmy w zakresie wymowy / fonetyczne /

Charakterystyczna dla Wielkopolski jest :
1.wymowa o zamiast a
np. ch³opok (ch³opak) , do jedzynio (do jedzenia), wi-
dzio³ (widzia³)

2. wymowa i , y zamiast e
np. dziñ ( dzieñ, jedzynie ( jedzenie ), du¿ygo (du¿ego)

3. wymowa dodatkowego ³ przed o na pocz¹tku wyrazu
np. ³on ( on ), ³okno (okno ), ³oj ( oj ), ³ojciec (ojciec )

4. zmiana spó³g³osek bezdŸwiêcznych na dŸwiêczne
np. huŸdawka ( huœtawka ) , œlizgi ( œliski ) , glizda (gli-
sta )

5. uproszczenie grup ³u , u³
np. gupi ( g³upi ) , suchaj (s³uchaj ), tuszcz ( t³uszcz ), w
du ( w dó³ ), pu ( pó³ )

6. wymowa niektórych wyrazów :
np. piniondze (pieni¹dze) , imininy (imieniny), piñæ
(piêæ ), dziewiñæ (dziewiêæ), wejœ (weŸ) , wejŸmie (we-
Ÿmie ), dzisiej (dzisiaj), tutej (tutaj)

7. wykrzyknienia ³e, ³o
np. ³e Jezu, ³e jej, ³e jery

8. wymowa ê, ¹ jako in , im , yn , ym
np. œwinto (œwiêto), byñdzie (bêdzie), piuntek
(pi¹tek), dobrum (dobr¹), skunt (sk¹d)

9. odmienna wymowa pojedynczych wyrazów
np. abo (albo ), zara (zaraz), tera (teraz), jeste (jestem),
papiurki (papierki)

10. niestaranna wymowa – uproszczenia typu :
pomyœ (pomyœl), p³asz (p³aszcz), tyko (tylko), sto z³oty
(sto z³otych )

II. Regionalizmy w zakresie s³owotwórstwa / bu-
dowy wyrazów /

Ze zjawisk s³owotwórczych za typowe dla Wielkopol-
ski uznaæ mo¿na:
1. inne ni¿ w jêzyku ogólnopolskim przyrostki zdrab-
niaj¹ce -yszek , -ik
np. kamyszek (kamyczek), dzbanyszek (dzbanuszek),
wózik (wózek), p³ocik (p³otek)

2. w imionach zakoñczenia –chu ,- cha
np. Jachu , Grzechu , Rychu , Krycha , Gocha , Ka-
cha

3. formy przymiotników: m¹czyte, wodnite zamiast
m¹czyste, wodniste
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4. forma wuja zamiast wuj

III. Regionalizmy w zakresie fleksji /odmiany wy-
razów/

Cechy charakterystyczne w odmianie wyrazów to :
1. w rzeczownikach i przymiotnikach wahania rodzaju
np. ta mirta (ten mirt ), ta magla (ten magiel ), ta pora
(ten por – warzywo )

ta ogryzka (ten ogryzek), ten spódnik (ta spódnica), to
pomarañczo ( ta pomarañcza )

2.niew³aœciwe u¿ycie form zaimkowych
np. te s³oñce (to s³oñce), te okno (to okno)

3. niew³aœciwe formy czasownika
np. bierê (biorê), bieremy (bierzemy), bier¹ (bior¹)
siê rozlet¹ (rozlec¹ siê), lubiej¹ (lubi¹ ), lubia³ ( lubi³ )
¿em by³ (by³em), ¿eœmy je¿d¿ali ( jeŸdziliœmy ), my ¿e-
œmy to zrobili (my to zrobiliœmy )

4. podwajanie przyimków
np. wew Poznaniu (w Poznaniu), wew Osiecznej (w
Osiecznej), zez bratem (z bratem)

5.u¿ycie przyimka w, z z dodatkowym e
np. we wodzie (w wodzie) , we wojsku (w wojsku ) , we
Warszawie (w Warszawie)
ze sol¹ ( z sol¹) , ze siostr¹ ( z siostr¹ )

6. u¿ywanie rzeczownika wêgiel tylko w liczbie mno-
giej wêgle

7. stosowanie formy zwrotnej czasownika usi¹œæ
np. usi¹dŸ siê (usi¹dŸ), usiad³am siê (usiad³am)

8. u¿ycie bezkoñcówkowych form czasowników w cza-
sie przesz³ym
np. my wracali (wracaliœmy), my siê uczy³y
(uczy³yœmy siê) , my jechali (jechaliœmy)

9. niew³aœciwe formy czasu teraŸniejszego
np. trzymie (trzyma , trzymi¹ (trzymaj¹ , nies¹ (nios¹),
idymy (idziemy ), letê (lecê)
umi (umie), lubiej¹ (lubi¹)
rozkaŸniki: trzymej (trzymaj), trzym (trzymaj), przy-
mkni (przymknij), rzucej (rzucaj)
dej (daj), dejcie (dajcie), cof siê (cofnij siê)

IV. Intonacja

Za regionalizm nale¿y uznaæ specyficzn¹ intonacjê, po-
legaj¹c¹ na wyd³u¿eniu pewnych sylab (szczególnie ko-
ñcowych) i znacznych zmianach wysokoœci tonu
wypowiedzi , np.

V. Germanizmy – wyrazy pochodz¹ce z jêzyka nie-
mieckiego

Specjalne miejsce w gwarze wielkopolskiej zajmuj¹
germanizmy. OdnaleŸæ je mo¿na w s³ownictwie ,
np.

ajntopf – potrawa jednogarnkowa, gêsta zupa
jarzynowa

antrejka – przedpokój
bamber – nieokrzesany cz³owiek , cz³owiek ze

wsi
bana – poci¹g
bejmy – pieni¹dze
bryle – okulary
cug – przeci¹g
dekn¹æ – uderzyæ
durch - ci¹gle
dynks – jakiœ znany , ale nie nazwany wprost

przedmiot
fyrtel – k¹t , okolica , rejon
hajcowaæ – paliæ w piecu
heksa – brzydka z³oœnica
kejter – pies
klamot – kamieñ
kl¹kry – graty , ró¿ne drobiazgi
knypek - no¿yk
korbol – dynia
leberka – w¹trobianka
redyska - rzodkiewka
rychtyg – w porz¹dku
sosyska – parówka , cienka kie³baska
sznupa – buzia , pyszczek , mordka
szpycowaæ - zagl¹daæ
tytka – torebka papierowa
uœlabraæ - ubrudziæ
wagowaæ siê – wahaæ siê
wajcha - przek³adnia
wêborek - wiadro

Niektóre wyrazy s¹ dos³ownymi t³umaczeniami z jêzy-
ka niemieckiego ( tzw. kalki ).

ka¿dy jeden - ka¿dy
macoszka - bratek
œwiêtojanka - porzeczka
usi¹œæ siê - usi¹œæ
zakluczyæ – zamkn¹æ na klucz
z ledwoœci¹ - ledwie

Do germanizmów zaliczyæ nale¿y równie¿:

- umieszczanie partyku³y ale wewn¹trz zdania zamiast
na pocz¹tku
np. Ty to ale wygl¹dasz ! ( Ale ty wygl¹dasz ! )

Ten to siê ale stara ! ( Ale ten siê stara ! )

- nadu¿ywanie wyra¿eñ przyimkowych
np. dostaæ siê na posadê – dostaæ posadê

handel na zabawki – handel zabawkami

- u¿ycie przyimka w zamiast do
np. postawiæ coœ w k¹t – postawiæ coœ do k¹ta

pójœæ w kolejkê – pójœæ do kolejki

- nadu¿ywanie strony biernej czasownika

D z i e
ñ d

o b r y
y

G d z

i e

d
o

sta³eœ t fe w a e l k i i ?

Dzieñ dobry Gdzie dosta³eœ te wafelki ?
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np. ja jestem tego nauczona – nauczono mnie tego,
umiem to
w tej gazecie to by³o napisane – w tej gazecie napisano

- u¿ywanie konstrukcji typu :
Mam to gdzieœ na strychu le¿eæ. - To le¿y gdzieœ na
strychu.
Ten zeszyt mam na biurku le¿eæ. – Ten zeszyt le¿y na
biurku.

- u¿ywanie utartych konstrukcji zdaniowych i
zwi¹zków frazeologicznych

np. Co ja za to mogê ? – Co ja jestem temu winien ?
Ty za to nie mo¿esz . – Nie jesteœ temu winien.
Ob³o¿yæ chleb. – Przyszykowaæ kanapkê.
Zrobiæ ³ó¿ko . - Pos³aæ ³ó¿ko.
Chodziæ po czterech. – Chodziæ na czworakach.
On jest precz. – Nie ma go.
Czekaæ za kimœ .- Czekaæ na kogoœ.
Mam ból zêba . – Bol¹ mnie zêby.
Okna wygl¹daj¹ na ulicê . – Okna s¹ od strony uli-

cy.

Germanizmy w mowie potocznej mieszkañców Wiel-
kopolski pojawi³y siê w okresie zaborów, gdy w
szko³ach nauka odbywa³a siê w jêzyku niemieckim.
Os³abi³o to umiejêtnoœci formu³owania wypowiedzi w
jêzyku polskim. Wiele germanizmów utrzymuje siê na-
dal , zw³aszcza w mowie osób starszych.
Niektóre zapo¿yczenia upowszechni³y siê i maj¹ chara-
kter regionalizmów, np. wêborek, korbol, odkluczyæ,
œwiêtojanki, laczki, sznytka, tytka.

S¹ tak g³êboko zakorzenione, ¿e nie odczuwa siê ich ob-
coœci i pos³uguj¹ siê nimi tak¿e ci, którzy nie znaj¹ jêzy-
ka niemieckiego.

VI. Wulgaryzmy

Odrêbne miejsce w gwarze wielkopolskiej zajmuj¹ wul-
garyzmy. S¹ to wyrazy , zwroty i wyra¿enia okreœlane w
s³ownikach jako dosadne, prostackie, wulgarne.
np.

twarz – morda , pysk , ryj
g³owa – ³eb
w³osy – k³aki , kud³y
jeœæ – ¿reæ
piæ – chlaæ, ¿³opaæ
umrzeæ – zdechn¹æ , wyci¹gn¹æ kopyta,

przekrêciæ siê
kobieta – krowa , ma³pa , klêpa
plotkarka – pierduœnica
mówiæ g³upstwa – opowiadaæ pierdo³y

Ten typ s³ownictwa cechuje ludzi o niskim poziomie
intelektualnym i niskiej kulturze bycia.
Do tych s³ów siêga siê nieraz w okreœlonych sytua-
cjach, w celu okazania negatywnej postawy wobec ró¿-
nego rodzaju zjawisk i wartoœci. Wœród m³odzie¿y
istnieje moda na stosowanie wulgaryzmów ze wzglêdu
ich dosadnoœæ. U osób postronnych wywo³uj¹ te s³owa
niesmak i oburzenie, gdy¿ naruszaj¹ normy grzeczno-
œciowe

opracowa³a: Krystyna Nowosielska

NAZWY CZYNNOŒCI

CZASOWNIKI:

BORCHAÆ SIÊ - gniewaæ siê
RÊBCZEÆ - glêdziæ , marudziæ
CHÊDO¯YÆ - czyœciæ
CHICHRAÆ SIÊ - chichotaæ , œmiaæ siê
CHURCHAÆ - chrz¹kaæ
CIEPLIÆ - paliæ w piecu
CIOLAÆ - robiæ coœ powoli
ÆPN¥Æ , ÆPAÆ - rzuciæ , rzucaæ
DEKNAÆ - uderzyæ
DUDLAÆ - p³akaæ
DYLAÆ - tañczyæ
FURGAÆ - fruwaæ
FYRAÆ - uciekaæ
GAROWAÆ - spaæ
HAJCOWAÆ - paliæ w piecu
ISKAÆ - szukaæ
KAPAÆ - umieraæ
KIDAÆ - rzucaæ
KIE£CZYÆ SIÊ - œmiaæ siê
KLYBRAÆ - plotkowaæ
KUSIÆ - straszyæ
LABODZIÆ - narzekaæ

LAJSN¥Æ SOBIE - kupiæ , sprawiæ sobie
LUCHAÆ - piæ
LYRAÆ SIÊ - chybotaæ siê
MAÆKAÆ - jeœæ
MANYGOWAÆ - leniuchowaæ
MIEÆ FEFRY - baæ siê
NORAÆ , UNORAÆ SIÊ - tarzaæ , brudziæ siê
ODCHOWAÆ - wychowaæ
ODKNOSIÆ SIÊ - odczepiæ siê
OPOWIADAÆ LYRY , LYRANIE - mówiæ

g³upstwa , plotkowaæ
POŒRUPAÆ - poci¹æ , podziurawiæ
RUMOTAÆ - stukaæ
SKIBN¥Æ - ukraœæ
SZPARAÆ - oszczêdzaæ
SZPYCOWAÆ - zagl¹daæ , spogl¹daæ
SZTRYKOWAÆ - robiæ na drutach
ŒWIGAÆ - rzucaæ
TAŒTAÆ - dŸwigaæ , ci¹gn¹æ coœ z wysi³kiem
TETRAÆ - grzebaæ , upapraæ
UBRECHTAÆ - ubrudziæ
UŒLABRAÆ - ubrudziæ
UTONKAÆ - umoczyæ
WAGOWAÆ SIÊ - wahaæ siê
ZAKLUCZYÆ - zamkn¹æ na klucz
¯MUDZIÆ - straciæ

NAZEWNICTWO REGIONALNE
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NAZWY CZYNNOŒCI

RZECZOWNIKI:

BAJTLOWANIE - gadanie , glêdzenie
BRÊCZENIE - marudzenie
GIBNIÊCIE - przechylenie siê
GIGLANIE - ³askotanie
HAKANIE - okopywanie motyk¹
KLEKRANIE - mazanie , paækanie
LOFRY - w³óczêga
PLEJDRANIE - gadanie , plotkowanie
SZPYCOWANIE - zerkanie
ŒCIEPKA - zrzutka , sk³adka
WYÆPOWANIE - wyrzucanie
WYRYCHTOWANIE - przygotowanie
¯MUDA - strata czasu

NAZWY BUDYNKÓW I POMIESZCZEÑ

ANTREJKA - przedpokój , sieñ
BUCHTA - wiêzienie
GAMAJA - gimnazjum
GOŒCIENIEC - karczma
GÓRA - strych , poddasze
KINOTOP - kino
LANIA - szko³a
SKLEP - piwnica
SK£AD - sklep
TUM -katedra

NAZWY MIEJSC

CHÊCHY - zaroœla, krzaki
FYRTEL - k¹t, okolica , rejon
GANEK - œcie¿ka, dró¿ka
GEMYLA - œmietnik
WINKIEL - naro¿nik, k¹t
WY¯KI - miejsce wysoko po³o¿one

OKREŒLENIA LUDZI / RÓWNIE¯
¯ARTOBLIWE/

BÊBAS - malec
BIUROWA - kobieta pracuj¹ca w biurze
BOROWY - leœniczy, gajowy
BRÊKOT - maruda, nudziarz
ÆWOK - oferma
D¥DEL - smarkacz
FACHURA - bardzo dobry fachowiec
FIFANT - strojniœ, elegant
GAMU£A - niezdara
GELEJZA - niezdara, osoba powolna
GEMELARZ - œmieciarz
GINOL - dr¹gal
GLAJDA - niechlujna dziewczyna
GOLARZ - fryzjer
GU£A - osoba nieinteligentna
GZUB - malec, smarkacz
HEKSA - brzydka i z³oœliwa panna

KLETUŒNICA - plotkarka
KNAJDER - niedorostek, malec
KNAJTEK - niedorostek, malec
KNYP - malec
KUMPELA - œwietna kole¿anka
LISTOWY - listonosz
LOFER - ³azêga
£ATYNDA - ³ajdak
MELA - nierozgarniêta dziewczyna
PASKUD - brzydal lub ktoœ, kto trochê nabroi³
PENER - cz³owiek z marginesu spo³ecznego
RELIGA - ³amaga
REP - dziad
ROJBER - ³obuz, urwis
SALACHA - wyroœniêta m³oda dziewczyna
SZCZERBOL - osoba szczerbata
SZCZON, SZCZUN - ch³opak, podrostek
SZMAJA - mañkut
ŒLUMPER - brudas
ŒRUP - stary mê¿czyzna
TRZESZCZOK - p³aczliwe dziecko
WIARA , WIARUCHNA - ludzie, grupa ludzi
WYWIJAS - spryciarz, rozrabiaka
¯GAJ - szczeniak, smarkacz

POKREWIEÑSTWO

BRACHA, BRACHOL - brat
SIORA - siostra
SZWAGROCHA - szwagier
WUJA - stryjek , wujek

CZÊŒCI CIA£A

BANDZIOCH - brzuch
CHACHO£ - kark
GIRA - noga
GLACA - ³ysina, ³ysa g³owa
JAPA - gêba
KALAFA - gêba, pysk
KIELEC - z¹b
KLUBER - du¿y, nieforemny nos
KLUKA - nos
PÓ£RZYTEK - poœladek
SZNUPA - twarz
SZNUPKA - buŸka
ŒPIK - skroñ

NAZWY ODZIE¯Y

ABLAUCHA - czapka futrzana z uszami
ANCUG - ubranie robocze
BADEJKI - k¹pielówki
BIBER - beret
BINDKA - krawat
DUCHENKA - czapka p³ócienna
DYRDUN - spódnica
GACIE - majtki
GALOTY - kalesony
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GANG - garnitur
GLAZEJKI - skórzane rêkawiczki
GLOBUSIK - kapelusz
JACZKA - kubrak
JUPKA - bluzka
KALETA - skórzana kieszeñ
KAMZELA - kamizelka
KARPYTKI - skarpetki
KATANA - marynarka , bluza
KLAPACZE - drewniaki
KLUFT - mundur
KNEKRY - eleganckie spodnie
KUSAJTO - sukienka
LACZKI - pantofle bez napiêtka
LOMP , LUMP - ³ach , zniszczona odzie¿
MAJTY - majtki
MANTEL - p³aszcz
MIDEROK - ciep³a spódnica
MYCKA - czapka
PAPCIE - pantofle, obuwie domowe
PLUDRY - spodnie
RZÊCHY - strzêpy, szmaty
ŒLORKA - rodzaj nakrycia g³owy
TREPY - buty
WESTKA - marynarka

NAZWY SPRZÊTÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO I NACZYÑ

AFTOMAT - automat
BONAPARTEK - ekspres do kawy
CHOCHLA - ³y¿ka wazowa
HUCKA - lampka kuchenna
GARDYNA - firanka
G£ADYSZ - garnek na mleko
HACZYK - pogrzebacz
KASTA - skrzynia
KLAMERKA - spinacz do bielizny
KL¥KRY - graty, ró¿ne drobiazgi
KNYPEK - ma³y no¿yk
KOSZKA - koszyk
KWIRLEJKA - m¹tewka
LE¯ANKA - w¹ski tapczan
MIECH - worek
PALECZNIK - naparstek
PODSTAWEK, PODSTAWKA - talerzyk pod

szklankê lub fili¿ankê
POLICA - pó³ka
PRASA - ¿elazko do prasowania
RYCZKA - ma³y sto³ek
S¥DEK - naczynie drewniane
SKORUPY - naczynia kuchenne
SZAFONIERKA - szafa na bieliznê, bieliŸniarka
ŒRUPOK - szczotka do szorowania
ŒWIECID£O - latarka
TOBO£EK - krzes³o
TYLEFON - telefon
WÊBOREK - wiadro

NAZWY POTRAW I PRODUKTÓW

AJNTOPF - gêsta zupa jarzynowa
AJZBAJNA - golonka
BABKA MELONA - babka ucierana
BACKA - du¿y placek
BERBELUCHA - rzadkie, niesmaczne jedzenie
CHABAS - miêso
GALART , GALAT - galareta z miêsa
GRYCHA - stara bu³ka
GZIK - twaróg ze œmietan¹ i szczypiorkiem
KARMONADA - pieczeñ wieprzowa
KASZAK - kaszanka
KICHA - kie³basa
KNOBLOCH - kie³basa z czosnkiem
KROMKA - piêtka chleba
LEBEREKA - w¹trobianka
M£ODZIE - dro¿d¿e
NAWARKA - zupa mleczna
OKRASA - s³onina
PARZYBRODA - zupa z w³oskiej kapusty
PLENDZE - placki ziemniaczane
PYZY - kluski z ciasta dro¿d¿owego
RUMPUÆ - gêsta zupa jarzynowa
SKOPOWINA - baranina
SKRZYCZKI - skwarki
SOSYSKA - cienka parówka
SZAGÓWKI - kluski ciête ukoœnie
SZNEKA - zawiniêta dro¿d¿ówka
SZNYTKA - skibka , kawa³ek chleba
SZPEK - s³onina
ŒLEPE RYBY - zupa z rozgotowanych ziemniaków
OBK£AD - to , co po³o¿one jest na kanapce
OSRÓDKA - mi¹¿sz chleba
WIETRZNIK - ptyœ ( ciastko )
ZAMELKA - bu³ka
ZIMNE NÓ¯KI - galareta z miêsa

NAZWY ROŒLIN

ANGRYST- agrest
APRIKOZA- brzoskwinia
BIA£Y GROCH- bia³a fasola
CZARCIE ZIELE- chwast
CZERWONE JAGODY- poziomki
DAMASCENKI- œliwki wêgierki
GLUBKA- odmiana œliwki
HYCZKA- dziki bez
KIERZ- krzew
KORBOL- dynia
MACOSZKA- bratek
MALINIAK- krzew malinowy
MODRA KAPUSTA- czerwona kapusta
MODRAK- b³awatek
PYRY- ziemniaki
REDYSKA- rzodkiewka
SZABEL- str¹k fasoli
ŒWIÊTOJANKI- porzeczki

Pe³na wersja ,,S³owniczka gwary wielkopolskiej” znajduje siê w OKUN - Publicznej Bibliotece Pedagogicz-
nej w Czytelni. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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Zapraszamy do nadsy³ania tekstów na poni¿sze tematy:

�Dzia³alnoœæ proeuropejska w szko³ach

� Technologie informacyjne w nauczaniu

� Formy pracy na lekcjach jêzyka obcego

� Profilaktyczno-wychowawcza opieka nad dzieæmi

i m³odzie¿¹

�Monitorowanie jakoœci pracy szkó³

� Aktywizuj¹ce metody nauczania

� Edukacyjne œcie¿ki miêdzyprzedmiotowe
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OKUN-Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie infor-

muje, i¿ przygotowuje ,,Bibliografiê publikacji nauczycieli rejonu lesz-

czyñskiego” za lata 1995-2004. Jest to kolejna czwarta edycja tej

bibliografii dokumentuj¹cej szeroko rozumiane piœmiennictwo nauczy-

cieli. Wobec wzmo¿onej aktywnoœci wielu nauczycieli w tej dziedzi-

nie, przewidujemy trudnoœci w dotarciu do wielu publikacji

rozproszonych w czasopismach i ksi¹¿kach, których nie prenumeruje-

my.

Dlatego te¿ zwracamy siê z proœb¹ do nauczycieli powiatu

koœciañskiego, leszczyñskiego i rawickiego o nadsy³anie na adres

Biblioteki informacji o napisanych artyku³ach, ksi¹¿kach, roz-

dzia³ach w ksi¹¿kach.

Adres Biblioteki: OKUN-Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

ul. B. Chrobrego 15, 64-100 LESZNO

Szczegó³owych informacji udziela mgr Krystyna Chorostecka

(tel. 520-92-60, 529-93-34 wew. 38)




