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WPROWADZENIE

Edukacja regionalna jako œcie¿ka miêdzyprzedmiotowa znalaz³a zastosowanie w programach wszystkich szczebli edukacji zreformowanej polskiej
szko³y. Treœci œcie¿ek realizowane na ró¿nych przedmiotach nauczania wymagaj¹ od nauczycieli tworzenia wspólnych programów dydaktyczno-wychowawczych uwzglêdniaj¹cych specyfikê œrodowisk, w których ¿yj¹ i kszta³c¹ siê
uczniowie. W œcie¿ce „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” mo¿na ³¹czyæ treœci z ró¿nych dyscyplin wiedzy: geografii, historii,
biologii, wiedzy o spo³eczeñstwie, sztuki oraz jêzykoznawstwa. Realizacja
edukacji regionalnej prowadzi do korelacji miêdzyprzedmiotowej, jej celów
i treœci (Nowak 2003). W 1996 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej og³osi³o
program „uwewnêtrzniania” wartoœci humanistycznych i wychowawczych zwi¹zanych z dziedzictwem kulturowym regionu. W tym celu przyjêto za³o¿enia orga-
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nizacyjne systemu szkolnych kó³ krajoznawczo-turystycznych. Wynika st¹d, ¿e
edukacja regionalna œciœle ³¹czy siê z krajoznawstwem i turystyk¹.
Regionalizm jako ruch edukacyjny ma we wspó³czesnej szkole szczególne
znaczenie. Wychowuje bowiem m³odego cz³owieka przez przywi¹zanie do
w³asnej ziemi i wszechstronn¹ jej penetracjê, budzi inicjatywê i porywa do
wznios³ych czynów, a dziêki ci¹g³ej i systematycznej pracy umacnia ideê
demokratycznej pañstwowoœci. Obecnie dydaktyka przyjmuje za naczeln¹ zasadê metodyczn¹ usamodzielnianie ucznia w zg³êbianiu wiedzy. Edukacja
regionalna wspomaga ten proces. To z kolei prowadzi do rozwoju zainteresowañ
m³odzie¿y oraz jej inwencji twórczej. Edukacja regionalna mo¿e byæ realizowana jako œcie¿ka edukacyjna w ramach ró¿nych przedmiotów nauczania, mo¿e
te¿ byæ realizowana zarówno w toku zajêæ szkolnych, jak i pozaszkolnych.
Twórc¹ polskiego regionalizmu jest Aleksander Patkowski – turysta, pedagog i spo³ecznik, który has³o krajoznawcze: od poznania w³asnego regionu do
poznania w³asnego kraju – g³osi³ ju¿ na pocz¹tku XX wieku. Wyjaœnia³,
zw³aszcza m³odym krajoznawcom, ¿e najpierw nale¿y poznaæ swój region,
a nastêpnie inne regiony kraju. Uwa¿a³, ¿e podstaw¹ ruchu regionalnego jest
budzenie prowincji polskiej do samodzielnoœci we wszystkich dziedzinach ¿ycia
oraz rozwijanie si³ drzemi¹cych w rozmaitych œrodowiskach kraju. Ten wybitny
nauczyciel i krajoznawca rozbudzi³ potrzebê poznawania ma³ej ojczyzny, szczególnie wœród m³odzie¿y szkolnej. Jego dzie³o w okresie miêdzywojennym
kontynuowa³y Ko³a Krajoznawcze M³odzie¿y Szkolnej (http://www.mosandomierz.republika.pl/patkowski, stan z dnia 5.10.1997). Dziêki ich zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ krajoznawcz¹ has³o: poznaæ – pokochaæ – s³u¿yæ ojczyŸnie
znalaz³o zastosowanie w polskim systemie edukacyjnym. W ten sposób ko³a
poznanie w³asnego regionu

poznanie w³asnego kraju

umi³owanie w³asnego regionu

czyny ofiarne dla „ma³ej” ojczyzny
(kszta³towanie patriotyzmu lokalnego)

czyny ofiarne dla „du¿ej” ojczyzny
(kszta³towanie patriotyzmu ojczyŸnianego)

Ryc. 1. Kszta³towanie patriotyzmu lokalnego i ojczyŸnianego
Shaping the local and homeland patriotism
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krajoznawcze kszta³towa³y poczucie zarówno patriotyzmu lokalnego, jak
i ojczyŸnianego, co ilustruje schemat (Ryc. 1).
CELE I METODY BADAÑ

Celem niniejszych badañ by³o uœwiadomienie istoty i znaczenia edukacji
regionalnej na terenie Po³udniowego Podlasia w kontekœcie wykorzystania
ró¿norodnoœci walorów turystycznych w tym regionie. Zastosowano nastêpuj¹ce metody badañ: analityczn¹, historyczno-porównawcz¹ i metodê sonda¿u
diagnostycznego. Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e region Po³udniowego Podlasia jest regionem pogranicznym, czyli takim, który jest miejscem styku kilku
kultur. Po³o¿ony jest w œrodkowowschodniej czêœci Polski, w wid³ach rzek
Krzny i Bugu. Istniej¹ œlady wielokulturowoœci na tym terenie, np. liczne
cerkwie prawos³awne. W przesz³oœci region ten zamieszkiwa³a ludnoœæ ró¿nego
pochodzenia, co ma uzasadnienie historyczne. Oprócz Polaków mieszkaj¹ tu
miêdzy innymi: Bia³orusini, Ukraiñcy, ¯ydzi, Litwini. U ludnoœci terenów
pogranicza obserwuje siê silny odruch na wszystko co swojskie, rodzinne
i w³asne. Taka grupa nazywa siê etnoregionaln¹ (Simonides 2002). Spo³ecznoœæ
Podlasia posiada swoje w³asne cechy kulturowe i geograficzne odró¿niaj¹ce j¹
od innych spo³ecznoœci lokalnych, np.: gwara, zwyczaje, obrzêdy, w³asne
podania lokalne, piosenki, stroje itp. Byæ Podlasianinem to znaczy „uczyæ siê
swojej ma³ej ojczyzny” – Podlasia, czyli wiedzieæ, jakie s¹ jej zabytki, znaæ jej
historiê, gospodarkê i inne charakterystyczne cechy. Spo³ecznoœæ tego regionu
d¹¿y wiêc do umacniania to¿samoœci kulturowej, uœwiadamiaj¹c potrzebê rozwoju edukacji regionalnej ukierunkowanej na rozwój patriotyzmu lokalnego.
ANALIZA

Aby ocaliæ od zapomnienia dawne zwyczaje i tradycje Podlasia, aby
zachowaæ krajobraz i zabytki, wiele szkó³ i instytucji kulturalno-oœwiatowych
na tym obszarze podejmuje realizacjê programu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie. Ró¿ne przedsiêwziêcia o charakterze regionalnym
pozwalaj¹ na wprowadzenie patriotyzmu lokalnego do instytucji, œrodowisk
i domów rodzinnych, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do zachowania to¿samoœci
kulturowej. Dziêki tym dzia³aniom szko³y i inne placówki realizuj¹ œcie¿kê
miêdzyprzedmiotow¹ o nazwie edukacja regionalna, d¹¿¹c jednoczeœnie do
promocji rodzinnej ziemi w skali krajowej, jak równie¿ miêdzynarodowej.
Bogactwo walorów przyrodniczych i antropogenicznych omawianego regionu
jest systematycznie wykorzystywane w procesie edukacji regionalnej (Ryc. 2).
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w œrodkach masowego przekazu
w radiu
w prasie

w rodzinie
w szkole

EDUKACJA REGIONALNA

w placówkach kultury

w telewizji

w zak³adach pracy

w Internecie

w organizacjach
i stowarzyszeniach
Ryc. 2. Model systemu edukacji regionalnej
The model of regional educational system

Szerok¹ dzia³alnoœæ w zakresie edukacji regionalnej prowadzi Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, wsi po³o¿onej na WysoczyŸnie
¯elechowskiej, 30 km na po³udniowy zachód od £ukowa. Zbiory Muzeum
mieszcz¹ w kilku salach wystawowych: tradycje rodzinne i zwi¹zki wybitnego
pisarza z ziemi¹ ³ukowsk¹, ¿ycie i twórczoœæ noblisty, jego dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i patriotyczn¹, rzeŸby ludowe przedstawiaj¹ce bohaterów jego utworów
oraz meble i przedmioty zwi¹zane z pisarzem. Muzeum prowadzi rozleg³¹
dzia³alnoœæ upowszechniaj¹c¹ twórczoœæ laureata literackiej Nagrody Nobla.
Omawiana placówka muzealna przywi¹zuje szczególn¹ wagê do wspó³pracy
szkó³ nosz¹cych imiê Henryka Sienkiewicza. W Okrzei po³o¿onej 5 km na
po³udniowy zachód znajduje siê kopiec usypany w latach 1932–1938 ku czci
wielkiego pisarza (£êcki 2005) (Ryc. 3).
Systematycznie jest wprowadzana problematyka wychowania regionalnego
do przedszkoli i szkó³ Po³udniowego Podlasia. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencja³em i mo¿liwoœciami rozwojowymi w relacjach ze
œrodowiskiem spo³eczno-kulturalnym i przyrodniczym. Ten cel jest realizowany
poprzez zajêcia promuj¹ce „przedszkoln¹ turystykê”, które od wielu lat s¹
organizowane w Przedszkolu Samorz¹dowym nr 15 im. Juliana Tuwima w Bia³ej Podlaskiej. Zajêcia te s¹ prowadzone w oparciu o nastêpuj¹ce formy pracy
z dzieæmi: wycieczki po najbli¿szej okolicy, krótkie wycieczki autokarowe do
pobliskich miejscowoœci i do ró¿nych miast w Polsce, rodzinne wyjazdy na
imprezy plenerowe, wyjazdy do tzw. „zielonego przedszkola”, „minirajdy
rowerowe”. Miejsca, do których najczêœciej wêdruj¹ przedszkolaki to: pobliskie
ogródki dzia³kowe, park miejski, ³¹ki po³o¿one w okolicach rzeki Krzny,
okoliczne lasy. Bardzo ciekaw¹ form¹ promowania turystyki s¹ organizowane
od kilku lat rodzinne wyjazdy na tzw. pikniki integracyjne, np. do leœniczówki
„Grabarka” w okolicach Bia³ej Podlaskiej. Wspólne wyjazdy plenerowe to

wklejka po stronie 40 A

Ryc. 3. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – miejsce urodzenia pisarza
The Museum of Henryk Sienkiewicz in Wola Okrzejska – the writer’s place of birth

Ryc. 4. Œcie¿ka przyrodnicza „Kules” w Nadbu¿añskim Parku Krajobrazowym
The ”Kules” natural track in the Nadbu¿añski Landscape Park

Ryc. 5. Rezerwat Moczyd³o w Nadbu¿añskim Parku Krajobrazowym
The Moczyd³o Reserve in the Nadbu¿añski Landscape Park

wklejka po stronie 40 B

Ryc. 6. Rzeka Ko³odziejka w Rezerwacie Przekop
The Ko³odziejka river in the Przekop Reserve

Ryc. 7. Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”
The Song and Dance Group of the Siedlce Land “Chodowiacy”
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okazja zarówno do poznania œrodowiska przyrodniczego, jak i wspólnego
biesiadowania i bycia razem. Od wielu lat dzieci wyje¿d¿aj¹ w czerwcu na trzy
dni do pobliskich Serpelic. Najczêœciej jest to pierwszy samodzielny wyjazd
przedszkolaków, a tym samym sprawdzian ich samodzielnoœci (Wojcieszuk
2003). Przedszkole Samorz¹dowe nr 14 w Bia³ej Podlaskiej wdra¿a od kilku lat
elementy wiedzy regionalnej do procesu dydaktyczno-wychowawczego. Kontakty ze œrodowiskiem lokalnym maj¹ na celu przekazanie przedszkolakom tego,
co najciekawsze i najwartoœciowsze w ich najbli¿szym otoczeniu. Szczególne
elementy tego programu to: wycieczki do muzeum regionalnego, poznawanie
obiektów zabytkowych Podlasia, spotkania z twórcami ludowymi, gromadzenie
starych pieœni, opowiadañ, przys³ów i zwyczajów, prowadzenie k¹cika regionalnego (równie¿ z udzia³em rodziców).W ten sposób dzieci ucz¹ siê kultywowaæ tradycje Podlasia. Taki rodzaj zajêæ sprzyja upowszechnianiu tradycji
regionalnych, wp³ywa tak¿e na rozwój zainteresowañ wychowanków. Nauczyciele przybli¿aj¹ przedszkolakom obrzêdy ludowe wi¹¿¹ce siê ze œwiêtami:
Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, do¿ynek, Zielonych Œwi¹tek i innych. Z okazji œwi¹t dzieci przygotowuj¹ widowisko artystyczne oparte na folklorze podlaskim: œpiewaj¹ przyœpiewki ludowe, recytuj¹ wiersze, tañcz¹ podlaskie tañce
ludowe. Dziêki temu czuj¹ siê Podlasianami. Wychowanie przez tradycjê
odbywa siê tak¿e w £osickim Przedszkolu nr 1. Zorganizowano tam k¹cik
dziedzictwa kulturowego, w którym znalaz³y siê wyroby rzemieœlnicze kowali
i stolarzy wiejskich oraz tkaczek, np. ko³owrotek, serwety, narzuty i inne.
Z kolei Szko³a Podstawowa w Niemojkach w powiecie ³osickim posiada od
wielu lat jedn¹ z najwiêkszych w kraju Izbê Pamiêci z bogatym zasobem
materia³ów historycznych i etnograficznych. Dziêki pomocy miejscowej ludnoœci zgromadzono cenne eksponaty z zakresu wielu dziedzin, np. archeologii,
etnografii, historii, wœród których znalaz³y siê takie, jak: staros³owiañskie
ozdoby, fragmenty rakiety V2, pami¹tki z powstania styczniowego, dokumenty
z okresu II wojny œwiatowej, serwety, chusty tkane na krosnach i inne. Du¿y
udzia³ w tworzeniu Izby mia³o Szkolne Ko³o Krajoznawczo-Turystyczne. Cenne
pami¹tki zebrane w szkolnym muzeum dokumentuj¹ dzieje Podlasia, zachêcaj¹c
wychowanków do kultywowania tradycji (Boczukowa 2001). Inn¹ Izbê Regionaln¹ uroczyœcie otwarto w Szkole Podstawowej w Gostchorzy w gminie
Wiœniew w maju 2001 r. Stare przedmioty codziennego u¿ytku, które niegdyœ
by³y wykorzystywane w okolicznych gospodarstwach domowych, sta³y siê
zabytkami i eksponatami muzealnymi. Ma³gorzata So³tyszewska – nauczycielka
historii podjê³a siê zorganizowania szkolnej Izby Regionalnej. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w akcji zbierania tych przedmiotów od mieszkañców
Gostchorzy i pobliskich wsi. W Izbie znalaz³o siê oko³o stu eksponatów: garnki,
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¿elazka na wêgiel, ko³owrotki, grzebienie do czesania lnu i inne (Szkolna...
2001).
Istotnym elementem programu dziedzictwa kulturowego w regionie jest
edukacja ekologiczna. Komitet Ministrów Unii Europejskiej zaakceptowa³
wniosek Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbu¿añskich o przyznanie
finansowego wsparcia na utworzenie Nadbu¿añskiej Strefy Ekologicznej. Walory przyrodnicze Po³udniowego Podlasia s¹ w du¿ej mierze wykorzystywane
w procesie edukacji dzieci, m³odzie¿y i doros³ych na tym terenie. Dyrekcja
Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego wspó³dzia³a z pobliskimi szko³ami:
miêdzy innymi ze Szko³¹ Podstawow¹ i Gimnazjum w Sterdyni, Szko³¹ Podstawow¹ w Ceranowie, Szko³¹ Podstawow¹ w Sadownem w zakresie ochrony
przyrody. Placówki te otrzyma³y pomoce dydaktyczne zakupione przez Dyrekcjê Parku., np. lornetki, rzutniki, slajdy, aparaty fotograficzne, mikroskopy. Na
spotkaniach szkolnych poruszane s¹ miêdzy innymi tematy: gospodarka odpadami, racjonalne wykorzystanie wody, ochrona ptaków. Uczniowie bior¹ udzia³
w pracach spo³ecznie-u¿ytecznych maj¹cych na celu ochronê œrodowiska, np.
zbieraj¹ makulaturê, buduj¹ skrzynki lêgowe dla ptaków, dokarmiaj¹ zwierzêta
w zimie. Nauczyciele równie¿ odbywaj¹ szkolenia w tym zakresie. W Nadbu¿añskim Parku Krajobrazowym z Inicjatywy Przedsiêbiorstwa Lasy Pañstwowe
przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla pedagogów (Boczukowa 2001).
Od kilku lat organizowane s¹ w regionie nadbu¿añskim konkursy przyrodnicze dla uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. Do udzia³u
w konkursie „Zostañ przyjacielem ptaków” w 2008 r. zg³osi³o siê 27 szkó³,
przedszkoli i gimnazjów oraz trzech uczestników indywidualnych. Warunkiem
uczestnictwa w tym konkursie jest przes³anie do redakcji „Tygodnika Siedleckiego” kuponu zg³oszeniowego, gromadzenie karmy dla ptaków, wykonanie
karmników, systematyczne dokarmianie ptaków, prowadzenie dzienniczka obserwacji, przesy³anie do gazety raz w miesi¹cu meldunku z opisem przeprowadzonych dzia³añ. W piêciu pierwszych edycjach programu laureatom
przekazano nastêpuj¹ce nagrody: 120 lornetek, 18 teleskopów, 19 aparatów
cyfrowych, 34 albumy przyrodnicze, 515 przewodników ornitologicznych.
Ka¿dy uczestnik tego programu edukacji ekologicznej otrzymuje certyfikat
opiekuna ptaków (Harasimiuk 2007). Na pocz¹tku lutego 2008 r. na stronie
internetowej „Tygodnika Siedleckiego” w dziale „Akcja ptaki” uruchomiono
forum ornitologiczne, którego tematem jest sposób przygotowania karmy dla
ptaków. W ten sposób pocz¹tkuj¹cy uczestnicy programu mog¹ skorzystaæ
z wiedzy doœwiadczonych ornitologów (W¹sik 2008).
Szko³a w £azowie w gminie Sterdyñ to jedna z dwustu piêædziesiêciu
placówek, które w³¹czy³y siê do akcji „Zostañ przyjacielem ptaków”. Dzieci nie
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tylko dokarmiaj¹ ptaki, ale prowadz¹ te¿ obserwacje ptasich zwyczajów. Najbardziej efektywna pod wzglêdem dydaktyczno-wychowawczym jest wiedza
praktyczna nabyta przez uczniów bior¹cych udzia³ w tej akcji, m³odzie¿ bowiem
ju¿ po kilku miesi¹cach bez problemów rozró¿nia podstawowe gatunki ptaków.
Wychowankowie prowadz¹ album zawieraj¹cy dokumentacjê przeprowadzonych badañ; dziewczêta zapisuj¹ codziennie, jakie gatunki ptaków przylatuj¹ do
karmnika, jaka jest liczba osobników i jaka jest tego dnia temperatura, natomiast
ch³opcy buduj¹ karmniki. Dziêki takim dzia³aniom nauczyciele i uczniowie
zaszczepiaj¹ mi³oœæ do przyrody bliskim osobom w rodzinnym domu (Pycka
2008). Udzia³ w konkursie „Porz¹dkujemy i odnawiamy las” polega miêdzy
innymi na sprz¹taniu lasu, sadzeniu drzew, prowadzeniu prac pielêgnacyjnych
oraz na upowszechnianiu programu edukacyjnego poprzez organizowanie wieczornic, pogadanek, lekcji tematycznych i innych imprez. Opracowane przez
uczniów albumy i przewodniki po okolicy stanowi³y twórcz¹ formê sprawozdañ
m³odych przyrodników z realizacji powierzonych im zadañ. Konkurs „Mój las”
cieszy siê ogromnym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Jest
on organizowany przez Zarz¹d Okrêgowy Ligi Ochrony Przyrody. Charakterystyczn¹ jego cech¹ jest du¿a ró¿norodnoœæ tematyczna, a pytania s¹ dostosowane
do wieku uczniów. W konkursie „Spotkanie z przyrod¹’’ organizowanym przez
Dyrekcjê Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckie Towarzystwo
Ochrony Fauny oraz Park Krajobrazowy „Podlaski Prze³om Bugu” wziê³o
udzia³ wielu uczniów ze szkó³ po³o¿onych w okolicy Doliny Nadbu¿añskiej.
Uczniowie wykonywali ró¿ne prace: m³odsi – plastyczne, starsi – dokumentacjê
fotograficzn¹ i krajoznawcz¹. W efekcie powsta³a dokumentacja nowych u¿ytków ekologicznych, w tym pomników przyrody. Tak wiêc wychowankowie
wnosz¹ cenny wk³ad do rozwoju edukacji przyrodniczej, kultywuj¹c tradycje
i przyczyniaj¹c siê do ochrony dóbr przyrody. Takie prace ucz¹ dzieci poszanowania przyrody, jak równie¿ sprzyjaj¹ poszerzaniu ich wiedzy.
W regionie s¹ te¿ organizowane sejmiki ekologiczne. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Domanicach 17 maja 2001 r. zorganizowali taki sejmik
pod nazw¹ „Nasze gniazdo”. W sejmiku wziê³y udzia³ w³adze powiatu. Punkty
programu sejmiku realizowano w nastêpuj¹cej kolejnoœci: otwarcie alejki ekologicznej przygotowanej przez uczniów, na której znalaz³y siê plansze z has³ami
i rysunkami ekologicznymi, sadzenie drzewek przez goœci, zwiedzanie szkolnego ogrodu botanicznego i œcie¿ki zdrowia, pokaz lokalnego rzemios³a i rêkodzie³a artystycznego przez miejscowych twórców ludowych (np. krêcenie
snopków), ogl¹danie spektaklu pantomimicznego „Przebudzenie” przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum, maj¹cego uzmys³owiæ uczestnikom spotkania znaczenie ochrony przyrody w ¿yciu cz³owieka, przeja¿d¿ka
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bryczkami i wozami konnymi do kompleksu leœnego Jata, której celem by³o
dotarcie do historycznego dêbu, na którym (wed³ug miejscowej legendy), carscy
¿o³nierze powiesili 7 uczestników powstania styczniowego, degustacja potraw
regionalnych. Ekologia jest wa¿nym elementem edukacji, który staraj¹ siê
zastosowaæ nauczyciele Gimnazjum w procesie nauczania i wychowania m³odzie¿y szkolnej. Jednoczeœnie sejmik s³u¿y³ promocji zarówno szko³y, jak
i gminy Domanice (Jastrzêbski 2001).
Na podstawie informacji zebranych w terenie m³odzie¿ tworzy dzie³a
literackie. Has³a programów edukacyjnych inspiruj¹ uczniów i pedagogów do
g³êbszej refleksji, która zosta³a zawarta w poetyckiej formie. Przyk³adem
takiego zbioru refleksji, dotycz¹cej przede wszystkim ochrony przyrody, jest
tomik wierszy Radoœæ tworzenia, wydany przez Szko³ê Podstawow¹ w £ugach
Wielkich. Najwiêcej starañ w wydanie tomiku do³o¿y³a nauczycielka z tej
szko³y Wis³awa Rêkawek. Czytaj¹c te utwory, mo¿na wywnioskowaæ, ¿e uczniowie ze Szko³y Podstawowej w £ugach Wielkich s¹ bardzo wra¿liwi na
piêkno i potrzeby otaczaj¹cej przyrody. Wiersze napisane przez dzieci wyra¿aj¹
zachwyt m³odych poetów nad drzewami, krzakami, ptakami, które stanowi¹
prawdziwy skarb w rodzinnym krajobrazie. Wiele wierszy ma formê apelu,
nawo³uj¹cego do ochrony przyrody. Takie dzia³ania s¹ metod¹ kszta³towania
postaw twórczych i rozbudzania œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie¿y
szkolnej (Zdunek 2008).
W lutym 2007 r. zosta³ zakoñczony Projekt Edukacji Przyrodniczej
„Zaadoptuj kasztanowca”. Rozdano nagrody: ponad trzydzieœci jeden tysiêcy
z³otych trafi³o do szkó³ i przedszkoli uczestnicz¹cych w tej edycji. W ten sposób
doceniono wysi³ek kilku tysiêcy dzieci i m³odzie¿y od sierpnia do grudnia
2007 r. walcz¹cych ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – najwiêkszym
wrogiem kasztanowców. Uczniowie ³¹cznie przepracowali 17 720 roboczogodzin, które by³y podstawowym miernikiem oceny przeprowadzonych prac.
Przes³ane przez wychowanków prace œwiadcz¹ o tym, ¿e edukacja ekologiczna
w placówkach, które uczestniczy³y w programie, jest prowadzona na wysokim
poziomie. Konkursy, inscenizacje, apele, wystawy, szczegó³owe mapki z lokalizacj¹ zagro¿onych drzew, nawi¹zanie wspó³pracy z urzêdami gmin, z leœnikami, wiersze i opowiadania zwi¹zane z tematem akcji, symboliczne adopcje
drzew, czyli zobowi¹zanie do sta³ej opieki nad wybranymi drzewami to niektóre
formy edukacji ekologicznej wykorzystane przez nauczycieli. Uczniowie zachêcili do walki ze szrotówkiem swych rodziców, dziadków, przyjació³, s¹siadów.
Uczestnicy tego programu wykorzystuj¹ coraz wiêcej sposobów walki ze
szkodnikiem. Ju¿ nie tylko grabi¹ i utylizuj¹, ale równie¿ stosuj¹ pu³apki
feromonowe i opaski lepowe. Szko³a Podstawowa w Ka³uszynie zaszczepi³a
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kilkadziesi¹t drzew za pieni¹dze uzbierane ze sprzeda¿y kasztanów. Warto
równie¿ zwróciæ uwagê na bogactwo materia³ów zebranych przez dzieci na
temat sposobów wykorzystania kasztanów w codziennym ¿yciu, np. uczniowie
wykazali, ¿e kasztany s¹ cennym lekarstwem na ró¿nego typu dolegliwoœci
i œrodkiem kosmetycznym (http://www.tygodnik.siedlecki.pl stan z dnia 21.02.
2008).
W ramach edukacji regionalnej na Po³udniowym Podlasiu nauczyciele
matematyki z powiatu soko³owskiego opracowali zbiór zadañ dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów pt.: „Matematyczne wêdrówki po Soko³owie i okolicy”. To stanowi oryginalny element regionalizmu krajoznawczego wprowadzanego do szkó³ Po³udniowego Podlasia. Treœæ zadañ jest tematycznie
zwi¹zana z poszczególnymi miejscowoœciami, a dane statystyczne dotycz¹
powiatu soko³owskiego. Zdaniem tutejszych pedagogów przybli¿anie uczniom
„ma³ej ojczyzny” mo¿e odbywaæ siê nie tylko na lekcjach polskiego, historii czy
geografii, ale równie¿ matematyki, fizyki czy chemii. Jednoczeœnie przy tworzeniu tego podrêcznika zosta³a uwzglêdniona potrzeba rozwijania umiejêtnoœci
uczniów w sferze komunikowania siê, poszukiwania i opracowywania informacji. Uczniowie ucz¹ siê rozwi¹zywaæ zadania matematyczne, a jednoczeœnie
poznaj¹ soko³owsk¹ przyrodê, gospodarkê i kulturê. Taka metoda nauczania,
polegaj¹ca na korelacji wiedzy z ró¿nych przedmiotów nauczania, rozwija
myœlenie twórcze, globalne, alternatywne, które ma istotne znaczenie w nieustannie zmieniaj¹cym siê œwiecie (Boczukowa 2001).
W Nadbu¿añskim Parku Narodowym zosta³y wyznaczone i zagospodarowane œcie¿ki dydaktyczne, odpowiednio oznaczone kolorami. Na ka¿dej z nich
znajduj¹ siê tablice informacyjne, mapy, parkingi. Celem ich jest poznanie
bogactwa ekosystemów leœnych oraz wystêpuj¹cych gatunków flory i fauny
w tym regionie. Trasy te odwiedzane s¹ corocznie przez uczniów ró¿nych szkó³,
ale tak¿e przez doros³ych turystów, którzy po odbyciu podró¿y opisuj¹ w rozmaity sposób swoje wra¿enia z wêdrówek: pisz¹ wiersze, wykonuj¹ rysunki,
maluj¹ obrazy, fotografuj¹ obiekty krajoznawcze, pisz¹ wypracowania, ksi¹¿ki,
artyku³y, dziel¹ siê wra¿eniami z przebytych tras, chc¹c utrwaliæ to wszystko, co
poznali z autopsji, staraj¹c siê ocaliæ od zapomnienia cenne walory ziemi
podlaskiej, aby przekazaæ je kolejnym pokoleniom. Mo¿na zwiedziæ œcie¿ki
przyrodnicze o nastêpuj¹cych nazwach: Torfowisko „Kules”, Jeziorka Ka³êczyñskie, Uroczysko Ceranów, Uroczysko Sterdyñ, œcie¿ka przyrodnicza w rezerwacie
„Dêbniak”, rowerowa œcie¿ka przyrodnicza Huta Gruszczyno–Treblinka (Haba
2004) (Ryc. 4, 5, 6).
Spo³eczeñstwo omawianego regionu kultywuje tradycje zwi¹zane z folklorem podlaskim. Kultura i sztuka ludowa na tej ziemi maj¹ szczególne
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znaczenie w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci, przyczyniaj¹c siê do jej integracji.
24 paŸdziernika 2007 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach mia³o miejsce
spotkanie pt. „Jesienne Wieczory” – XVI prezentacje teatrów obrzêdowych
i gawêdziarzy Po³udniowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza („Jesienne
Wieczory” 2007). Kilka dni póŸniej w tym samym miejscu odby³ siê jubileuszowy koncert z okazji 35-lecia dzia³alnoœci Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Siedleckiej im. Alicji Siwkiewicz „Chodowiacy”. W kawiarni Centrum Kultury
i Sztuki 28 paŸdziernika 2007 r. zorganizowano wieczór wspomnieñ – projekcjê
materia³ów wideo i fotograficznych dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ zespo³u,
który rozs³awia kulturê ludow¹ Po³udniowego Podlasia w innych regionach
kraju i poza jego granicami, koncertuj¹c w ró¿nych zak¹tkach œwiata. W zespole
tañcz¹ i graj¹ zarówno dzieci, m³odzie¿, jak i doroœli z Siedlec i okolic (Salach
2007). W grudniu 2007 r. min¹³ rok od momentu, gdy trwa akcja Stowarzyszenia
Przyjació³ Zespo³u „Chodowiacy” oraz Centrum Kultury i Sztuki pt.: „Spotkania z folklorem”. Podczas tych spotkañ zespó³ „Chodowiacy” prezentuje
polskie tañce narodowe oraz podlaskie opatrzone komentarzami i wyjaœnieniami
dotycz¹cymi folkloru. Akcja przeznaczona jest dla uczniów przedszkoli i szkó³.
Przybli¿a polskiej m³odzie¿y tradycjê taneczn¹. Akcja zosta³a zakoñczona
konkursem „Wiedzy o folklorze”, który odby³ siê 20 grudnia 2007 r. (Spotkania... 2007). Inn¹ wa¿n¹ imprez¹ folklorystyczn¹ by³ XXIII Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych, który odby³ siê w dniach: 9 i 10 stycznia 2008 r.
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Przez dwa dni widzowie mogli
podziwiaæ prezentacje zespo³ów ludowych – amatorskich i szkolnych, obejrzeli
kolêdowania i widowiska obrzêdowe z Po³udniowego Podlasia i Wschodniego
Mazowsza. Do tradycyjnych form takich prezentacji nale¿¹: herody, trzej
królowie, krakowskie wesele, kolêdowanie z koz¹, kolêdowanie z gwiazd¹,
szopk¹, ¿³obkiem (Kolêdnicy 2008) (Ryc. 7).
Aby zachêciæ do zwiedzenia okolicznych miejsc, Gminny Oœrodek Kultury
w Wiœniewie proponuje mieszkañcom Po³udniowego Podlasia niezwyk³¹, bo
fotograficzn¹ podró¿ po malowniczych terenach tego zak¹tka Polski. 4 listopada
2007 r. w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Wiœniewie odby³ siê pokaz zdjêæ:
„Po³udniowe Podlasie z lotu ptaka. Wiœniew i okolice”. Podlasianie mieli okazjê
zobaczyæ nie tylko piêkne miejsca widziane z lotu ptaka, ale te¿ pe³n¹ gamê
barw towarzysz¹cych zmianom pór roku. Przewodnikiem po tej ciekawej
wycieczce by³ sam autor zdjêæ Artur Mydlak, dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury w Wiœniewie (Po³udniowe Podlasie... 2007). Inn¹ imprez¹ kultywuj¹c¹
folklor regionu by³y X Targi Rêkodzie³a Artystycznego zorganizowane w Centrum „Arche” w Siedlcach w dniach 1–2 grudnia 2007 r. Oprócz aukcji
produktów rêkodzielniczych i sprzeda¿y towarów swoje prace prezentowa³o
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ponad 100 wystawców, a wybrani z nich przygotowali program artystyczny,
w którego repertuarze znalaz³y siê takie formy kultury, jak: ballady z Kresów
Wschodnich, wystawa prac plastycznych uczniów szkó³ z powiatu siedleckiego
zatytu³owana: „Piêkno miejsca, w którym mieszkam”, wystêpy zespo³u „Chodowiacy” i „Janko Muzykant”. Dzieciêce wyroby z masy solnej prezentowali
uczniowie siedleckich szkó³. Mo¿na by³o podziwiaæ: hafciarstwo, koronkarstwo, garncarstwo, kowalstwo artystyczne, wycinankarstwo, malarstwo, rzeŸbê
ludow¹, zdobnictwo, plecionkarstwo, zabawkarstwo. Po raz pierwszy do wystawców do³¹czyli rêkodzielnicy, zajmuj¹cy siê wytwarzaniem potraw regionalnych
tradycyjnymi metodami – wêdlin, serów, chleba, piwa ja³owcowego. G³ównym
celem wystawy by³o promowanie kultury i sztuki ludowej, jak równie¿ wymiana
doœwiadczeñ i nawi¹zanie kontaktów miêdzy uczestnikami targów. Organizatorzy tego przedsiêwziêcia, zapraszaj¹c uczniów, chcieli w nich wyrobiæ okreœlone umiejêtnoœci: „Dzieci powinny uczyæ siê obcowania z twórczoœci¹, ale
i oferowania swoich wyrobów do sprzeda¿y” – mówili organizatorzy wystawy.
Coraz wiêcej tematów ze sztuki ludowej jest przenoszonych do sztuki u¿ytkowej. To znaczy, ¿e twórczoœæ ludowa jest powi¹zana z potrzebami rynku.
Stowarzyszenie „Wspólnota Nadbu¿añska” oraz firma „Arche” rozpoczê³y
dzia³ania zmierzaj¹ce do poszerzania oddzia³ywañ sztuki ludowej. W zespole
pa³acowym w £ochowie powstaje Centrum Rêkodzie³a Artystycznego. Bêd¹ siê
tam odbywaæ warsztaty sztuki ludowej, prowadzone przez znanych twórców,
skierowane do osób niepe³nosprawnych oraz zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. W ten sposób organizatorzy targów chc¹ wspieraæ grupy spo³eczne
potrzebuj¹ce pomocy, dla których uczestnictwo w takiej imprezie mo¿e byæ
szans¹ na usamodzielnienie. Tak jak w ka¿dym roku, ca³kowity dochód z prowadzonej podczas targów loterii, w której nagrodami by³y prace przekazane przez
twórców, zosta³ przekazany na rzecz Wioski Dzieciêcej SOS w Siedlcach
(Juœkiewicz 2007).
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e od kilku lat na Po³udniowym Podlasiu jest
realizowany projekt „Turystyka w moim regionie – turystyka dzieciom”, w którym systematycznie uczestniczy ponad tysi¹c uczniów i uczennic ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz grupa przedszkolaków wspólnie z rodzicami (Bochenek 2003).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Walory turystyczne Po³udniowego Podlasia s¹ wykorzystywane w procesie
edukacji przez osoby nale¿¹ce do ró¿nych grup wiekowych celem kszta³towania
poczucia to¿samoœci regionalnej i ochrony dóbr kultury i przyrody wystêpu-
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j¹cych w tym regionie. Poznanie przesz³oœci prowadzi do zrozumienia i umi³owania wspó³czesnego stanu rzeczy. Dlatego tak wa¿ne w procesie edukacji jest
poznanie w³asnych tradycji, historii, zabytków przyrody, architektury i techniki.
Instytucje kulturalno-oœwiatowe powinny wiêc praktycznie realizowaæ has³o:
Ma³e ojczyzny – ma³e miejsca, wpajaj¹c spo³ecznoœci Podlasia potrzebê kultywowania zwyczajów, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego swojej
ma³ej ojczyzny, a tak¿e potrzebê przywi¹zania do domu rodzinnego i ofiarnej
pracy na rzecz Ojcowizny.
Nale¿y uœwiadomiæ spo³eczeñstwu, ¿e turystyka bierze udzia³ w tworzeniu
wartoœci humanistycznych, takich jak: aktywnoœæ, kole¿eñstwo, kultura zachowania, umiejêtnoœæ pracy w zespole, tolerancja, szacunek dla cz³owieka, jego
pracy i wytworów, poszanowanie wartoœci kultury i przyrody, patriotyzm.
Udzia³ w ró¿nych formach turystyki kszta³tuje tak¿e takie cechy osobowoœci,
jak: samodzielnoœæ, odpowiedzialnoœæ, pracowitoœæ, dyscyplina, komunikatywnoœæ. Poprzez turystykê nabywamy równie¿ wiele cennych doœwiadczeñ
poznawczych i emocjonalnych, a tak¿e staramy siê zrozumieæ nasz¹ kulturê
i porównaæ j¹ z kultur¹ innych krajów, wobec tego uczymy siê szacunku do
swojej i innych kultur. Turystyka jest bowiem czynnikiem dialogu kultur, czyli
dyfuzji kulturowej (przenikania siê kultur).
Wycieczki i inne formy turystyczne s¹ integralnym sk³adnikiem wychowania obywatelskiego, moralnego, ekologicznego, zdrowotnego, ustawicznego,
maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie indywidualnoœci i uspo³ecznienia oraz
myœlenia problemowego, alternatywnego i globalnego, stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
weryfikacji wiedzy, a tak¿e rozwoju zainteresowañ i inwencji twórczej cz³owieka. St¹d wniosek, ¿e wk³ad turystyki do procesu edukacji regionalnej jest
znacz¹cy.
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SUMMARY
The article discuses the contribution of the tourism in the development of the regional education. Then the tourist virtues of Southern Podlasie and their use in the didactic and educational
process were presented. The role of school in the implementation of the idea of regionalism was
justified. It was introduced in the system of Polish education together with the school reform in
1999 as a intersubjective trial, which was called regional education. In the preface there was emphasized the meaning of regionalism in the contemporary world and its close connection with tourism. Using of tourist virtues (such as natural and anthropogenic virtues) in the process of regional
education in South Podlasie was discussed. Simultaneously the regional education issue, which is
being systematically introduced to nursery schools and other schools of South Podlasie, was exhibited. An important element of the program of the cultural heritage in the region is ecological education. For that reason the importance and results of nature contests and actions for students from
primary schools and secondary school of the region was discussed. The author of this article was
trying to prove that the essential component of regional education is cultivation of local traditions.
These traditions are connected with Podlasie folklore because the culture and folk art in that region
have special importance in the local community and contribute to its integration. In conclusion,
pedagogical aspects of tourism, especially: shaping of socialization, individuality, creative work,
companionship and others, were specified.

