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LEKCJA OTWARTA W RAMACH EDUKACJI REGIONALNEJ

                                                    Edukacja regionalna jest powrotem do domu, do źródeł życia każdego człowieka,
                             do źródeł jego etyki i jego języka, a więc do źródeł kultury domowej,

lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.
K. Kossak-Główczewski

          Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. 
Winno być ono rozumiane przede wszystkim w kategoriach historii, żywej tradycji (która nie ma charakteru 
reliktowego i jest tworzona współcześnie), folkloru, folkloryzmu oraz języka. Przekazywanie dziedzictwa 
kulturowego powinno odbywać się przede wszystkim poprzez przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, 
przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka, co wpływa na kształtowanie osobowości. Bez zakorzenienia 
w ziemi przodków, bez miłości do jej naturalnego krajobrazu i szacunku do jej dziedzictwa 
cywilizacyjno-kulturowego nie zdołamy wychować obywatela Polski nowoczesnej, ale też członka wspólnoty 
szerszej – ogólnoludzkiej.
         Dlatego celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym powinno być ukształtowanie 
w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie 
własnego środowiska, regionu, ojczyzny i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.

Cele edukacyjne i treści edukacji regionalnej dla szkoły ponadpodstawowej.

Cele edukacyjne:
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia
    różnorakich przynależności człowieka.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.

Treści:
1. Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu.
2. Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.
3. Charakterystyka i pochodzenie społeczności regionalnej.
4. Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.
5. Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i nazwiska.
6. Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje, muzyka.
7. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
8. Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.

W świetle powyższych celów edukacyjnych i treści zadaniem szkoły powinno być:

1. Wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości.
2. Wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu.
3. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa
    kulturowego w regionie.

       W ramach takiej edukacji regionalnej odbyła się 30 września 2020 roku w Skansenie w Murzycach koło 
Łowicza lekcja otwarta. Lekcję prowadziła Pani Agnieszka Jarka, nauczyciel języka polskiego, zastępca dyrektora
1 LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. 
      Celem lekcji była analiza formalno-semantyczna wybranych kompositów występujących w gwarze regionu 
łowickiego. Teksty, na których pracowali uczniowie pochodziły z materiału zebranego od informatorów – 
mieszkańców wsi – reprezentujących najstarsze pokolenie.
     Lekcja poza osiągniętym celem, jakim była analiza formalno-semantyczna wybranych kompositów gwary 
łowickiej, była przykładem integracji przedmiotu języka polskiego z edukacją regionalną. Problem integracji 
wiedzy był jednym z zasadniczych założeń koncepcji reformy edukacji wprowadzonej w 1999 roku. To właśnie 
idea tworzenia w świadomości uczniów całościowego obrazu świata stała się podstawą tworzenia tzw. bloków 
przedmiotowych – początkowo w szkole podstawowej a później w liceum ogólnokształcącym. Idea integracji 



wiedzy przyświecała równie tworzeniu niezwykle wartościowej koncepcji tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych, 
wśród których znalazła się edukacja regionalna.
      Z racji miejsca w jakim lekcja się odbyła i treści jakich dotyczyła, była to lekcja nietypowa i w pewnym sensie
wyjątkowa. Skansen Ziemi Łowickiej w Maurzycach to miejsce, w którym jak w soczewce skupia się ogromne 
bogactwo szeroko rozumianego folkloru Ziemi Łowickiej, historycznie wcześniej Księstwa Łowickiego. Język 
wytworzony przez pokolenia w danym regionie tak charakterystyczny dla zamieszkującej go społeczności 
przybiera formę gwary i jako taki najsilniej integruje wszystkich jej członków. I właśnie temu elementowi 
regionalizmu głównie poświęcona była ta lekcja. Klimat całości dopełnia fakt, że był to autentyczny budynek 
szkolny ze wsi Łaźniki z całym przynależnym mu wyposażeniem. Dodatkowo młodzież ubrana była w stroje 
ludowe ze stosowną muzyką na żywo realizowaną przez młodocianych muzykantów. Dla większości 
zaskoczeniem zapewne była zaprezentowana przez prowadzącą lekcję nauczycielkę znajomość – wręcz biegłość –
w posługiwaniu się gwarą łowicką. I mimo tego, że część uczniów pochodzi z terenów wiejskich nie zawsze 
rozumiała w pełni znaczenie używanych słów zwrotów.
    Niestety jest to niezaprzeczalny dowód na to, że zanikają więzi pokoleniowe w rodzinach, a to skąd tak 
naprawdę pochodzimy jest często skrywane jako coś wstydliwego i wręcz degradującego społecznie. Na pewno 
tak być nie powinno, ale czy tak być musi? Z pewnością lekcje takie są przykładem dobrych praktyk i oby takich 
więcej.

                                  Jolanta Gajek, nauczyciel-doradca metodyczny ds. biologii/przyrody



LEKCJA OTWARTA W RAMACH EDUKACJI REGIONALNEJ

Edukacja regionalna jest powrotem do domu, do źródeł życia każdego człowieka,
 do źródeł jego etyki i jego języka, a więc do źródeł kultury domowej,

 lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej. 
K. Kossak-Główczewski

Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa
kulturowego. Winno być ono rozumiane przede wszystkim w kategoriach historii, żywej tradycji
(która nie  ma charakteru reliktowego i  jest  tworzona współcześnie),  folkloru,  folkloryzmu oraz
języka. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego powinno odbywać się przede wszystkim poprzez
przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka,
co wpływa na kształtowanie osobowości. Bez zakorzenienia w ziemi przodków, bez miłości do jej
naturalnego  krajobrazu  i  szacunku  do  jej  dziedzictwa  cywilizacyjno-kulturowego  nie  zdołamy
wychować obywatela Polski nowoczesnej, ale też członka wspólnoty szerszej – ogólnoludzkiej.

Dlatego celem edukacji regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym powinno być
ukształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania
się w funkcjonowanie własnego środowiska, regionu, ojczyzny i autentycznego otwarcia się na inne
społeczności i kultury.

Cele edukacyjne i treści edukacji regionalnej dla szkoły ponadpodstawowej.

Cele edukacyjne:
1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
2. Kontakt  ze  środowiskiem  lokalnym  i  regionalnym  w  celu  wytworzenia  bliskich  więzi
i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.

Treści:
1. Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu.
2. Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.
3. Charakterystyka i pochodzenie społeczności regionalnej.
4. Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.
5. Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i nazwiska.
6. Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje, muzyka.
7. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
8. Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.

W świetle powyższych celów edukacyjnych i treści zadaniem szkoły powinno być:

1. Wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości.
2. Wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu.
3. Wspieranie  kontaktów  z  osobami  i  instytucjami  zajmującymi  się  ochroną
i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.

W  ramach  takiej  edukacji  regionalnej  odbyła  się  30  września  2020  roku  w  Skansenie
w Murzycach koło Łowicza lekcja otwarta. Lekcję prowadziła Pani Agnieszka Jarka, nauczyciel
języka polskiego, zastępca dyrektora 1 LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.



Celem lekcji  była  analiza  formalno-semantyczna  wybranych kompositów występujących
w gwarze  regionu  łowickiego.  Teksty,  na  których  pracowali  uczniowie  pochodziły  z  materiału
zebranego od informatorów – mieszkańców wsi – reprezentujących najstarsze pokolenie.

Lekcja  poza  osiągniętym  celem,  jakim  była  analiza  formalno-semantyczna  wybranych
kompositów gwary łowickiej, była przykładem integracji przedmiotu języka polskiego z edukacją
regionalną.  Problem  integracji  wiedzy  był  jednym  z  zasadniczych  założeń  koncepcji  reformy
edukacji  wprowadzonej  w  1999  roku.  To  właśnie  idea  tworzenia  w  świadomości  uczniów
całościowego  obrazu  świata  stała  się  podstawą  tworzenia  tzw.  bloków  przedmiotowych  –
początkowo w szkole podstawowej a później w liceum ogólnokształcącym. Idea integracji wiedzy
przyświecała  równie  tworzeniu  niezwykle  wartościowej  koncepcji  tzw.  ścieżek
międzyprzedmiotowych, wśród których znalazła się edukacja regionalna.

Z racji miejsca w jakim lekcja się odbyła i treści jakich dotyczyła, była to lekcja nietypowa
i w pewnym sensie wyjątkowa. Skansen Ziemi Łowickiej w Maurzycach to miejsce, w którym jak
w  soczewce  skupia  się  ogromne  bogactwo  szeroko  rozumianego  folkloru  Ziemi  Łowickiej,
historycznie  wcześniej  Księstwa  Łowickiego.  Język  wytworzony  przez  pokolenia  w  danym
regionie tak charakterystyczny dla zamieszkującej go społeczności przybiera formę gwary i jako
taki najsilniej integruje wszystkich jej członków. I właśnie temu elementowi regionalizmu głównie
poświęcona była ta lekcja. Klimat całości dopełnia fakt, że był to autentyczny budynek szkolny ze
wsi Łaźniki z całym przynależnym mu wyposażeniem. Dodatkowo młodzież ubrana była w stroje
ludowe  ze  stosowną  muzyką  na  żywo  realizowaną  przez  młodocianych  muzykantów.  Dla
większości  zaskoczeniem zapewne  była  zaprezentowana  przez  prowadzącą  lekcję  nauczycielkę
znajomość – wręcz biegłość – w posługiwaniu się gwarą łowicką. I mimo tego, że część uczniów
pochodzi z terenów wiejskich nie zawsze rozumiała w pełni znaczenie używanych słów zwrotów.

Niestety jest to niezaprzeczalny dowód na to, że zanikają więzi pokoleniowe w rodzinach,
a to  skąd  tak  naprawdę  pochodzimy  jest  często  skrywane  jako  coś  wstydliwego  i  wręcz
degradującego społecznie.  Na pewno tak być nie powinno, ale czy tak być musi? Z pewnością
lekcje takie są przykładem dobrych praktyk i oby takich więcej.

Jolanta Gajek, nauczyciel-doradca metodyczny ds. biologii/przyrody



 

 

 



 

 


