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My�limy globalnie, ¿yjemy lokalnie � s³owa te s¹
bardzo aktualne w naszych czasach. Globalizacja, tak¿e
duchowa, kulturowa, z jednej strony zbli¿a wszystkich
do wszystkich, z drugiej za� zagra¿a wielo�ci kulturowej,
a bez wielo�ci kulturowej, kultura szarzeje, wysycha
i umiera. Tylko wielo�æ kulturowa zapewnia bogactwo
i ¿ywotno�æ kulturze europejskiej oraz �wiatowej. Idea
jedno�ci wprowadzana w ¿ycie przez dzia³ania politycz-
no � ekonomiczno � organizacyjne w ramach Unii Euro-
pejskiej, jest ide¹ uprawian¹ od wieków przez Europê
mimo wyniszczania wojnami, rywalizacj¹ gospodarcz¹
i polityczn¹, ideologiami nacjonalistycznymi lub totalitar-
nymi.

I dlatego s³u¿ymy tej idei, która jednoczy, integruje,
zaprowadza pokój. Ale Europa pozbywaj¹ca siê przy tej
okazji ró¿norodno�ci kulturowej, odrêbno�ci i to¿samo�ci
regionalnej, przestaje byæ Europ¹. Dlatego nie mo¿emy
mówiæ o zjednoczonej Europie, je�li nie mówimy o Euro-
pie Ojczyzn. St¹d tak wa¿na, wiêcej ni¿ wa¿na, powinna
byæ edukacja regionalna wszystkich krajów i regionów
wspólnej Europy.

W takie rozumienie istoty Unii Europejskiej wpisuj¹
siê dzia³ania podejmowane przez nasz O�rodek Dosko-
nalenia Nauczycieli w S³upsku w zakresie edukacji re-
gionalnej.

W�ród wielu dzia³añ statutowych do moich zadañ
nale¿y miêdzy innymi organizowanie konferencji meto-
dycznych, szkoleniowych i naukowych. Tak¹ funkcjê pe³ni
Forum Edukacji Regionalnej. Jest to nietypowa forma
doskonalenia nauczycieli ciesz¹ca siê du¿¹ popularno-
�ci¹, nie tylko dlatego, ¿e w czasie kolejnych spotkañ
mówimy o miejscowo�ciach, rodzinach, domach i o tym,
co najpiêkniejsze w regionie: o historii, kulturze i ¿yciu
jego mieszkañców utrwalonych na kartach historii oraz
w literaturze i sztuce. Wa¿ne jest tak¿e i to, ¿e w�ród
uczestników naszych spotkañ s¹ nie tylko nauczyciele,
ale te¿ pasjonaci lokalnych tradycji, przedstawiciele mniej-
szo�ci narodowych, stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na tere-
nie województwa pomorskiego, ko�cio³ów ró¿nych wy-
znañ. Buduje to wyj¹tkow¹ atmosferê, w której zanurzeni
s¹ wszyscy � i ci, którzy przyszli aby co� poznaæ, czego�
siê dowiedzieæ o kulturze swoich s¹siadów, i ci, którzy
przybyli na nasze spotkanie, aby co� o sobie powiedzieæ,
podzieliæ siê swoim � czasem bolesnym do�wiadczeniem,
zwróciæ uwagê na istotne dla nas wszystkich problemy
egzystencjalne.

My�lê, ¿e dla rosn¹cej popularno�ci naszych kon-
ferencji, nie bez znaczenia jest fakt, i¿ ka¿de Forum
u�wietniaj¹ sw¹ obecno�ci¹ wyj¹tkowe osobowo�ci
�wiata nauki, sztuki profesjonalnej i ludowej, przedsta-
wiciele mniejszo�ci kulturowych, pracownicy instytucji
kulturalnych oraz nauczyciele � pasjonaci regionalizmu.
Kolejne Fora zaszczycili sw¹ obecno�ci¹ profesorowie
Uniwersytetu Gdañskiego: prof. dr hab. Tadeusz Link-
ner, prof. dr hab. Cezary Obracht Prondzyñski, prof.
Jerzy Samp, a tak¿e prof. Klaus Hammer � wyk³a-
dowca uczelni europejskich i amerykañskich, prof.
dr hab. Roman Drozd � rektor Akademii Pomorskiej
w S³upsku oraz pracownicy naukowi s³upskiej uczelni:
prof. dr hab. Daniel Kalinowski, dr Arkadiusz S³abik,
dr Zdzis³aw Machura,  dr Marianna Borawska, dr Adela
Kuik-Kalinowska.

Zaszczycili nas swoj¹ obecno�ci¹ pisarze m.in.:
�.p. Jerzy D¹browa-Januszewski, Jolanta Nitkowska-
Wêglarz, Daniel Odija oraz arty�ci plastycy. Dr Le-
szek Robaszkiewicz  � artysta, pracownik naukowy
Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik Kompute-
rowych w Warszawie, Europejskiej Akademii Sztuk
w Warszawie oraz WSI w Warszawie. Od lat zaprzy-
ja�niony z naszym Forum, zainspirowany Pomorzem
i twórczo�ci¹ Daniela Odiji,  podczas trzech edycji Fo-
rum zaprezentowa³ wystawy grafiki: �Ptaki Dziwaki�,
�Symfonia Pomorska�, �Szczuraki�. Uczestnicy Forum
mieli okazjê podziwiaæ tak¿e wystawê grafiki pt. �Pa-
miêæ i wyobra�nia� dra Kazimierza Ja³owczyka � ad-
iunkta w Instytucie Wzornictwa Politechniki Kosza-
liñskiej.

Sw¹ obecno�ci¹ u�wietniali kolejne Fora przedsta-
wiciele mniejszo�ci narodowych: Mieczys³aw Abramo-
wicz � rzecznik Filii Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych
¯ydowskich z Gdañska, Micha³ Rucki � wiceprzewod-
nicz¹cy S³upskiej Filii Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych
¯ydowskich z Gdañska, Detlaf Rach � przewodnicz¹-
cy Zarz¹du S³upskiego Zwi¹zku Ludno�ci Pochodze-
nia Niemieckiego, dr Antoni Szreder � prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, Jan Romañski �
wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Przyjació³
Wilna i Grodna, Issabel  Sellheim � przewodnicz¹ca
Stowarzyszenia By³ych Mieszkañów Miasta i Powiatu
S³upskiego.
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W�ród wielu nauczycieli, którzy prezentowali przy-
k³ady dobrej praktyki byli m.in.: Renata Mistarz � kon-
sultant w CEN w Gdañsku, Marian Fryda z Gimnazjum
w Rzeczenicy, Ma³gorzata Podolak ze Szko³y Podsta-
wowej nr 10 w S³upsku, Gra¿yna Ro¿nowska � dyrek-
tor Szko³y Podstawowej w Bierkowie.

Nauczyciele mogli wzi¹æ udzia³ w licznych warsz-
tatach metodycznych m.in.: teatralnych, dotycz¹cych
metod i form realizacji �cie¿ek edukacji regionalnej, pi-
sania programów zawieraj¹cych elementy edukacji re-
gionalnej.

Do wspó³pracy zaprosili�my liczne instytucje kul-
turalne dzia³aj¹ce na terenie ca³ego Pomorza. Swój do-
robek zwi¹zany z regionalizmem prezentowali m.in.: Ma-
riola £ukasik z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w S³upsku, Maria Stolnicka z Biblioteki G³ównej AP
w S³upsku, Ma³gorzata Kamiñska-Sobczyk � dyrektor
PTL Têcza w S³upsku, Miros³aw Gliniecki � szef Te-
atru �Stop� w Koszalinie, instruktor teatralny OT �Ron-
do�, Jaromir Szreder � instruktor teatralny GOK w Par-
chowie.

Ponadto, uczestnicy ka¿dego spotkania, maj¹ mo¿-
liwo�æ zobaczyæ, jak w praktyce mo¿na realizowaæ za-
gadnienia i problemy teoretyczne, prezentowane w czê�ci
seminaryjnej.

Ka¿demu Forum towarzyszy oprawa artystyczna
�ci�le zwi¹zana z tematyk¹ konferencji. Dotychczas pre-
zentowana by³a twórczo�æ muzyczna, plastyczna i te-
atralna mniejszo�ci narodowych. Go�cili�my i mogli�my
podziwiaæ m.in.: Zespó³ Ukraiñskiego Tañca Ludowe-
go �Witrohon� z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Bia³e-
go Boru, Dzieciêcy Kaszubski Zespo³ Pie�ni i Tañca
�Tuchliñskie Skrzaty� z Zespo³u Szkó³ w Tuchlinie, chór
szkolny �D¿ere³o� z Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego z Bia³ego Boru, zespó³ muzyki ¿ydowskiej AC-
CORD z Gdyni, Karola Ko³odzieja � kantora Niezale¿-
nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego i Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce Oddzia³
w Gdañsku, uczennice Wydzia³u Rytmiki Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia w S³upsku, teatr �Dialo-
gus � Parchowo�, grupa taneczna Rummelsburger
Volkstanzgruppe z Miastka, chór �Fantazja� z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 i Szko³y Podstawowej
nr 5 w S³upsku.

Klub Plastyka ze S³upskiego O�rodka Kultury od
wielu lat przygotowuje wystawy plastyków ró¿nych
kultur pt. �Pejza¿e Pomorza�.

Do�wiadczenia estetyczne i intelektualne z pew-
no�ci¹ wp³ywaj¹ na rosn¹ce zainteresowanie udzia³em
w corocznym Forum Edukacji Regionalnej.

Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e zawsze dbam o to,
by tematyka naszych spotkañ odpowiada³a potrzebom

nauczycieli, którzy otrzymuj¹ tak¿e pokonferencyjne ma-
teria³y i publikacje. Jedn¹ z nich s¹ materia³y pokonfe-
rencyjne �Wielokulturowe Pomorze � Wielokulturowy
S³upsk�. Jednocze�nie staram siê otwieraæ przed uczest-
nikami nowe obszary, nios¹ce nowe mo¿liwo�ci wzbo-
gacenia ich dotychczasowej pracy.

Kolejne Fora Edukacji Regionalnej dotyczy³y
nastêpuj¹cej tematyki:
§ I S³upskie Forum Edukacji Regionalnej �S³upsk

w regionie � nie tylko zabytki� � 18 listopada 2002 r.
§ II Forum Edukacji Regionalnej �S³upsk � Miasto

twórcze� � 8 marca 2004 r.
§ III Forum Edukacji Regionalnej �Inspiracje regio-

nalne w teatrze� � 8 czerwca 2005 r.
§ IV Forum Edukacji Regionalnej �Wielokulturowe

Pomorze � Wielokulturowy S³upsk� � 4 czerwca
2008 r.

§ V Forum Edukacji Regionalnej �Dziedzictwo wielo-
kulturowe w literaturze i sztuce� � 3 czerwca 2009 r.

§ VI Forum Edukacji Regionalnej �Jedno�æ w ró¿no-
rodno�ci� � 28 maja 2010 r.

§ VII Forum Edukacji Regionalnej �Jeden dom, wiele
narodów� � 3 czerwca 2011 r.
Ich tematyka uk³ada siê w pewn¹ ca³o�æ, której

kolejnym elementem bêdzie problematyka przysz³orocz-
nego Forum.

Przygotowanie ka¿dego ze spotkañ wymaga nie tyl-
ko wypracowania okre�lonej koncepcji, sprawnej orga-
nizacji, ale przede wszystkim pozyskania �rodków finan-
sowych, tym bardziej, ¿e fundusze jakimi dysponuje nasz
O�rodek, s¹ przys³owiow¹ kropl¹ w morzu potrzeb. St¹d
te¿ co roku staram siê o pozyskanie sponsorów, o któ-
rych jest coraz trudniej. Dotychczas wspierali mnie:
Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Prezydent Mia-
sta S³upska, Kurator O�wiaty w Gdañsku, Wójt Gminy
Kobylnica, Starosta Powiatu S³upskiego, Wydawnictwo
Lenart.

Nasze spotkania  wielokulturowe nie mog³yby siê
odbyæ bez ¿yczliwo�ci Dyrektora Muzeum Pomorza
�rodkowego w S³upsku � Mieczys³awa Jaroszewicza
i Pani Katarzyny Maciejewskiej � kierownika Dzia³u
Edukacji i Promocji.

Ju¿ teraz zapraszam Pañstwa do S³upska na kolej-
ne, VIII Forum Edukacji Regionalnej, do którego przy-
gotowania ju¿ trwaj¹. ö

Gra¿yna Przybylak
konsultant ds. nauczania historii

i edukacji regionalnej
w ODN w S³upsku


