
29

3/2011

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Wielokulturowo�æ
a edukacja regionalna

Edukacja regionalna wesz³a oficjalnie do polskich
szkó³ jako program Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dziedzictwo kulturowe w regionie w 1995 roku, daj¹c
nauczycielom pomoc w systemowym podej�ciu eduka-
cyjnym do faktu istnienia regionów i dziedzictwa regio-
nalnego. W sposób szerszy, planowany, bardziej �wia-
domy, bo obowi¹zkowy, praktykowano j¹ w szko³ach
od reformy z 1999 roku. Przez dziesiêæ lat stanowi³a
wydzielon¹ w podstawie programowej �cie¿k¹ eduka-
cyjn¹, do której rady pedagogiczne tworzy³y wspólne
i przedmiotowo w miarê spójne programy i projekty. Jako
wydzielona, obowi¹zkowa �cie¿ka (przekszta³caj¹c siê
w niektórych szko³ach nawet w odrêbny przedmiot) ju¿
wygas³a na pierwszym i trzecim etapie edukacyjnym
(edukacja wczesnoszkolna i gimnazjum); bêdzie stop-
niowo wygasaæ od przysz³ego roku szkolnego na dru-
gim i czwartym etapie edukacyjnym (klasy IV-VI oraz
liceum i technikum). Tre�ci zwi¹zane z edukacj¹ regio-
naln¹ przeniesiono do podstaw programowych poszcze-
gólnych przedmiotów w sposób bardziej lub mniej do-
k³adny, ale to ju¿ temat na odrêbny artyku³, (tak¿e wobec
w¹tpliwo�ci, czy i na ile nauczyciele maj¹ �wiadomo�æ
potrzeby i przydatno�ci edukacji regionalnej dla wspó³-
czesnego cz³owieka, dla swoich uczniów).

Wobec widocznych przejawów �opuszczenia�, ja-
kie dotyka edukacjê regionaln¹ ze strony ministerialnych
urzêdników i znacz¹cej czê�ci nauczycieli, warto po-
wróciæ do pewnych jej interpretacji, które w czasie, gdy
wychodzi³y na �wiat³o dzienne � otrzyma³y etykietê ob-
razoburczych, niepokornych i sprzecznych z ówczesnym
pojmowaniem programowo-prawnej stabilno�ci mono-
litycznej pañstwowej szko³y. Chcê w tym miejscu przy-
pomnieæ nowatorskie my�li pedagogiczne rodz¹ce siê
na prze³omie lat 80. i 90. w naszym regionie, które �
coraz bardziej aktualne � warte s¹, by podj¹æ nad nimi
namys³ i dyskusjê.

Edukacja regionalna
jako �powrót do �róde³ i emancypacja

z w³asnych blokad i ograniczeñ�

Autorem interesuj¹cej koncepcji edukacji regional-
nej, rozró¿nienia miêdzy ni¹ i  �regionalizacj¹ naucza-
nia�, koncepcji  �emancypacyjnej edukacji regionalnej�,
maj¹cej swój rodowód w pedagogice krytycznej, jest
Kazimierz Kossak-G³ówczewski � pedagog z Uniwer-
sytetu Gdañskiego. Jego holistyczn¹ definicjê edukacji

regionalnej mo¿na uznaæ za majstersztyk elegancji i pre-
cyzji my�li:

Istot¹ edukacji regionalnej
jest powrót do domu,
do �róde³ ¿ycia ka¿dego cz³owieka,
do �róde³ jego etyki i jego jêzyka,
a wiêc do �róde³ kultury domowej, lokalnej,
regionalnej, narodowej
i ogólnoludzkiej.

Punktem wyj�cia K. Kossak-G³ówczewskiego jest
przyjêcie warto�ci osoby jako warto�ci samej w sobie,
osoby bêd¹cej w �wiecie, w rodzinie ludzkiej. �Zwraca
uwagê to, ¿e jednostka tworz¹c siebie i kulturê ist-
nieje w okre�lonym miejscu i czasie, wrasta w kultu-
rê ogólnoludzk¹ tworz¹c j¹ zarazem. Owo wrasta-
nie (i tworzenie) odbywa siê w nastêpuj¹cych
planach: w³asnego i niepowtarzalnego �wiata (w tym
��wiata ¿ycia�), �wiata grupy etniczno-regionalnej,
�wiata grupy (lub grup) narodowej i �wiata grup
ogólnoludzkich (grup globalnych)�.1  St¹d K. Kos-
sak-G³ówczewski wielk¹ wagê przywi¹zuje do procesu
budowania to¿samo�ci. �To¿samo�æ zapewnia ci¹-
g³o�æ, identyczno�æ i zmianê zarazem, gdy¿ u jej
pod³o¿a znajduje siê porównywanie, ró¿nicowanie
i uczestnictwo ¿yciu spo³ecznym tocz¹cym siê w okre-
�lonym miejscu i czasie�.2  K. Kossak-G³ówczewski
traktuje to¿samo�æ dynamicznie. Uwa¿a, i¿ jest ona pro-
cesem a nie stanem, jest ci¹g³ym dochodzeniem do wy-
¿szego poziomu �wiadomo�ci i ¿e odbywa siê w sposób
ca³o�ciowy jedynie na drodze przechodzenia przez
wszystkie plany w³asnego i niepowtarzalnego �wiata.
Uwa¿a, ¿e w ka¿dej z tych przestrzeni istnieje okre�lo-
na logika rozwoju jednostkowego, oferuj¹ca ró¿norakie
warto�ci i wspieraj¹ca niektóre kierunki ich wyboru. �Nie
mo¿na budowaæ któregokolwiek poziomu to¿samo-
�ci bez planu ni¿szego; nie mo¿na np. uzyskaæ pe³-
nej identyfikacji (kulturowej) z to¿samo�ci¹ ogól-
noludzk¹ bez zbudowania to¿samo�ci w ma³ej i du¿ej
ojczy�nie, gdy¿ inaczej nastêpuje zerwanie ci¹g³o-
�ci i wiêzi oraz zanik zdolno�ci dostrzegania ró¿nic
niezbêdnych do poszukiwania g³êbokich podo-
bieñstw w dialogu miêdzykulturowym, co prowadzi
do przerwania tradycji i zerwania dialogu miêdzy
kulturami�. 3

Definicja edukacji regionalnej zawiera w sobie dy-
rektywê metodyczn¹. �Powrót do domu� ka¿dego cz³o-
wieka jest wskazaniem na wa¿no�æ korzeni dziecka,
wa¿no�æ �róde³  � bez wzglêdu na pochodzenie etnicz-
ne czy narodowe, odcienie regionalne i religijne. W ko-
rzeniach tych zawarte s¹ skarby kultury, jêzyka i nade
wszystko  � cz³owieczeñstwa. Wszystkie zatem �domy�
� �ród³a� uczniów powinny zostaæ w³¹czone w program
edukacyjny klasy/grupy i odpowiednio docenione  � bez
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wzglêdu na to, czy uczniowie s¹ pochodzenia autochto-
nicznego czy te¿ migrantami starej lub �wie¿ej daty; ³¹czy
ich bowiem miejsce, w którym siê znajduj¹ w czasie
tera�niejszym.

Przestrzeñ, gdzie rozgrywa siê wielopoziomowy pro-
ces budowania to¿samo�ci i wrastania w ludzkie kultury
to region. Cytowany autor pisze o regionie jako o �pe³-
nym �wiecie ogólnoludzkim�: uwa¿a go za realny �wiat
cz³owieka � �wiat uniwersalnych i jednocze�nie niepo-
wtarzalnych ludzkich spraw. Za jeden z podstawowych,
aktywnych sposobów i elementów rozumienia tego �wia-
ta K. Kossak-G³ówczewski uwa¿a natomiast regiona-
lizm. Wspó³cze�nie rozumiany regionalizm umo¿liwia
realizacjê na poziomie zabezpieczania, podtrzymywania,
rozwoju b¹d� wprowadzania w szeroki obieg spo³ecz-
no-kulturowy globu warto�ci, jakich dostarcza regionalne
�rodowisko spo³eczne, kulturowe i fizyczne oraz regio-
nalne poczucie to¿samo�ci. (Skorowski, 1992)4

Edukacjê regionaln¹ mo¿na potraktowaæ jako
przetworzenie wspó³czesnego regionalizmu w for-
mê edukacji. Tre�ci do jej realizacji dostarczy zarów-
no regionalne �rodowisko spo³eczne (które tworzyli
i tworz¹ zarówno przeszli, jak i obecni mieszkañcy re-
gionu) oraz regionalne �rodowisko kulturowe (sk³a-
daj¹ce siê z kultur mieszkañców regionu, kultur wno-
szonych przez osoby migruj¹ce do nowego �rodowiska
¿ycia i kultury regionalnej, jako specyficznej ca³o�ci po-
wsta³ej z dynamicznych interakcji pomiêdzy ró¿nymi
kulturami wystêpuj¹cymi w regionie).

Wielokulturowo�æ
immanentym sk³adnikiem

wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego

Choæ kulturowa ró¿norodno�æ trwa od zarania dzie-
jów, nie zawsze i nie w ka¿dym miejscu globu bywa³a
dostrzegana wyra�nie i dopuszczana do g³osu. Wspó³-
czesny �wiat staje siê coraz bardziej zró¿nicowany kul-
turowo w nastêpstwie przemian ekonomicznych, poli-
tycznej, wzrostu mo¿liwo�ci komunikacyjnych, ale te¿
kryzysów i wojen.

Wielokulturowo�æ w Polsce, przez d³ugie lata
powojenne skrywana i niwelowana polityk¹ pañstwa,
ujawni³a siê z du¿¹ si³¹ w procesie transformacji ustro-
jowej: od¿y³y i zaktywizowa³y siê skrywane dot¹d iden-
tyfikacje regionalne, etniczne, narodowo�ciowe i inne.
W zwi¹zku z przemianami globalnymi i otwarciem gra-
nic zaczêli nap³ywaæ do Polski i na Pomorze migranci
z ró¿nych krajów. I to stwarza przed nauczycielami wy-
zwanie.

Wielokulturowo�æ to �wspó³wystêpowanie na
tej samej przestrzeni (albo w bezpo�rednim s¹siedz-
twie bez wyra�nego rozgraniczenia, albo w sytuacji
aspiracji do zajêcia tej samej przestrzeni) dwóch lub

wiêcej grup spo³ecznych o odmiennych cechach
dystynktywnych, wygl¹dzie zewnêtrznym, jêzyku,
wyznaniu religijnym, uk³adzie warto�ci itd., które
przyczyniaj¹ siê do wzajemnego postrzegania od-
mienno�ci z ró¿nymi tego skutkami�5. Definicja
M. Golki oddaje stan statyczny wielokulturowo�ci.

W tym duchu pozostaje obraz regionu przedstawio-
ny poni¿sz¹ map¹ (ryc. 2). Znajdujemy na niej sze�æ
tradycyjnych subregionów ró¿ni¹cych siê kulturowo:
Kaszuby, Kociewie, ¯u³awy, Powi�le, Bory, Kosznaj-
dry, zró¿nicowanych tak¿e wewnêtrznie. Dramat depor-
tacji, przesiedleñ i repatriacji ostatniej wojny i czasów
powojennych sprawi³, i¿ w wielu z nich dochodzi³o do
wielkich zmian ludno�ciowych i kulturowych. Ca³kowi-
ta wymiana ludno�ci objê³a np. ¯u³awy, obszary Powi-
�la, ziemi s³upskiej, Kosznajderii. Zatem pewne obszary
pomorskie stanowi¹ �zamro¿one� area³y kulturowe nie-
obecnych ju¿ etni i nacji, które to wspó³cze�ni miesz-
kañcy zaczynaj¹ z wielkim po¿ytkiem dla siebie odczy-
tywaæ, przede wszystkim dziêki uaktywniaj¹cym siê
lokalnym stowarzyszeniom i entuzjastom, a tak¿e coraz
czê�ciej � dziêki edukacji prowadzonej w�ród uczniów
i nauczycieli.

Wielokulturowo�æ pomorsk¹ wzbogacaj¹ ¿yj¹ce
w rozproszeniu mniejszo�ci narodowe i etniczne, czêsto
o powojennym rodowodzie w obszarze naszego regionu
(Ukraiñcy, £emkowie, Bia³orusini z akcji �Wis³a�). Obej-
muj¹ ich przepisy Konwencji ramowej Rady Europy
z 1995 roku o ochronie mniejszo�ci narodowych7, je-
�li s¹ obywatelami polskimi oraz przepisy ustawy
o mniejszo�ciach narodowych, etnicznych i jêzyku
regionalnym8, je�li zamieszkiwali terytorium obecnej RP
od co najmniej stu lat. W województwie pomorskim,
oprócz ju¿ wspomnianych mniejszo�ci narodowych i et-
nicznych wymieniæ mo¿na jeszcze mniejszo�ci narodo-
we: niemieck¹, ¿ydowsk¹, ormiañsk¹, rosyjsk¹ i litewsk¹
oraz mniejszo�ci etniczne: romsk¹ i tatarsk¹.

Mówi¹c o wielokulturowo�ci pomorskiej nie mo¿-
na nie wspomnieæ o korzeniach czê�ci mieszkañców siê-
gaj¹cych dawnych obszarów II RP (okolic Wolna, Grod-
na i Lwowa) a tak¿e innych obszarów powojennej Polski.

Ten obraz mniejszo�ci narodowych i etnicznych,
powojennych migrantów i osadników dodany do mapy
historycznych subregionów geograficzno-kulturowych
potêguje bogactwo kultur, religii i jêzyków. Tworzy plu-
ralizm kulturowy, który jest podstawow¹ kanw¹ eduka-
cji regionalnej a tak¿e edukacji miêdzykulturowej.

Wielokulturowo�æ pomorska nie jest statyczna, nie-
zmienna i tradycyjna. Wskutek postêpuj¹cej globalizacji
ro�nie zró¿nicowanie kulturowe. Nap³ywaj¹ osoby uro-
dzone lub wychowanych w innych kulturach, które
wnosz¹ do swego nowego �rodowiska ¿yciowego ele-
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menty w³asnego dziedzictwa kulturowego: warto�ci, prak-
tyki i to¿samo�ci. Wchodz¹ tak¿e w zwi¹zki i interakcje
z dotychczasowymi mieszkañcami Pomorza. Ci ostatni
z kolei migruj¹ i reemigruj¹, sprowadzaj¹c elementy kul-
tur, z którymi zetknêli siê na emigracji i które oni sami lub
ich dzieci tam zaadoptowali.

Ryc. 1: Regiony, grupy etniczne i lokalne Pomorza  Gdañskiego6

Badanie sytuacji dzieci obcokrajowców w polskich
placówkach o�wiatowych realizowane w ramach projek-
tu �Edukacja wobec wyzwañ migracyjnych� z O�rod-
kiem Rozwoju Edukacji w Warszawie pokaza³o, i¿ od
stycznia 2008 do maja 2010 w województwie pomorskim
uzyska³o zgodê Wojewody Pomorskiego na zamieszkiwanie
na czas oznaczony, osiedlenie siê lub zgodê na pobyt re-
zydenta d³ugoterminowego Wspólnot Europejskich 4.404
imigrantów z 114 krajów �wiata, w tym niepe³noletnich
(a zatem objêtych prawem do nauki i obowi¹zkiem szkol-
nym) � 486 osób. Zjawisko bêdzie narastaæ, bowiem na-
stêpuje nasilenie globalnych procesów migracyjnych,
wzrasta atrakcyjno�ci Polski (migracje tranzytowe, do-
celowe i ³añcuszkowe), zobowi¹zuj¹ nas przyjête miêdzy-
narodowe, w tym unijne, unormowania prawne, zw³asz-
cza uregulowania dotycz¹ce uchod�ców. Migracje bêd¹
silniejsze ni¿ kiedykolwiek przedtem, imigranci bêd¹ nale-
¿eæ do bardzo ró¿nych grup spo³ecznych i etnicznych.

Czy chcemy, czy nie, stajemy siê coraz bardziej spo-
³eczeñstwem wielokulturowym i do tych wyzwañ musi-
my siê przygotowywaæ. Nale¿y w spo³eczeñstwie rozwi-
jaæ odpowiednie postawy i kompetencje kulturowe,
opracowaæ strategie edukacyjne, które podnios³yby spo-
³eczn¹ �wiadomo�æ oraz pobudzi³yby dialog i komunika-

cjê miêdzykulturow¹. Strategie wielokulturowo�ci s¹
kluczowe. Powinny one z jednej strony ustalaæ które
z pogl¹dów i warto�ci s¹ wspólne, z drugiej za� wska-
zywaæ i odnosiæ siê do istniej¹cych ró¿nic.

Pomoc¹ proponowan¹ przez MEN i ORE szko-
³om i pojedynczym cz³onkom wspólnot jest wdra¿ane
obecnie w Polsce narzêdzie Rady Europy �Autobio-
grafia miedzykulturowych spotkañ�. Stanowi pomoc
metodyczn¹, pokazuj¹ca, jak krytycznie i refleksyjnie
zarazem my�leæ o do�wiadczeniach miêdzykulturo-
wych, o spotkaniach z lud�mi pochodz¹cymi z innych
grup: spo³ecznych, kulturowych, etnicznych, religijnych
i in. Zachêca do przemy�lenia swoich postaw, zacho-
wañ, wiedzy, umiejêtno�ci i podejmowanych dzia³añ.
Ma zastosowanie w formalnej edukacji w klasie szkol-
nej, w nauczaniu nieformalnym, zajêciach grupowych
i indywidualnych oraz do samodzielnego wykorzysta-
nia w charakterze samooceny. Oparta na refleksji
analiza spotkañ miêdzykulturowych i wymiany miê-
dzykulturowej jest jedn¹ z takich strategii promo-
wania dialogu i zrozumienia miêdzykulturowego9.
I tu dochodzimy do miejsca, gdzie spotyka siê eduka-
cja regionalna z edukacj¹ miêdzykulturow¹. �Celem
edukacji regionalnej jest rozwijanie w³asnej to¿sa-
mo�ci kulturowej (...). Natomiast wspólnym celem
edukacji regionalnej i miêdzykulturowej jest wdro-
¿enie i kszta³towanie nawyku ci¹g³ego dialogu i ne-
gocjacji10.ö

Renata Mistarz
konsultant ds. edukacji regionalnej

w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku
koordynator wojewódzkiego programu Edukacja

wobec wyzwañ migracyjnych w sieci ORE
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