
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

We wrześniu 1994 r. we Wrocławiu na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury uchwalona zosta-

ła Karta Regionalizmu Polskiego, w której znalazła się sugestia, aby programy nauczania wszystkich szczebli 

szeroko uwzględniały tematykę regionalną. W 1995 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało założe-

nia programowe edukacji regionalnej – „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Inicjatywy te i postulaty spo-

wodowały, że dostrzeżona została waga i głęboki sens włączania treści lokalnych i regionalnych do systemu 

szkolnego, głównie poprzez wprowadzenie i realizowanie od września 1999 r. obowiązkowej edukacji regio-

nalnej. Niestety wprowadzona w 2008 r. nowa podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; DzU z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) zniosła 

ścieżki międzyprzedmiotowe, w tym „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Od tego momentu realizacja edu-

kacji regionalnej w wielu placówkach przestała mieć istotne znaczenie czy wręcz zaniechano jej realnego 

uprawiania. 

Nie da się zaprzeczyć, że edukacja regionalna realizowana w sposób mądry i przemyślany odgrywa nie-

bagatelną rolę w kształtowaniu patriotyzmu lokalnego, regionalnego i narodowego, poczucia tożsamości 

z wartościami własnego dziedzictwa, a przy tym kreuje postawy prospołeczne i obywatelskie. Edukacja re-

gionalna łączy zatem to, co bliskie, z tym, co dalekie, pośredniczy między „małą ojczyzną” a otaczającym ją 

światem, pomaga odnaleźć własne miejsce na ziemi, określać i definiować własną tożsamość. 

Wiele środowisk postulowało przywrócenie stosownej roli i miejsca edukacji regionalnej w polskim sys-

temie szkolnym. Takim przykładem jest też inicjatywa regionalistów, pedagogów i stowarzyszeń w powiecie 

suskim, która zawiązała się na rzecz przywrócenia czy też wzmocnienia edukacji regionalnej. 

W związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty, w tym zmianami w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, zwracam się z pytaniami.  

Czy planowane jest przywrócenie edukacji regionalnej w sposób systemowy, czy edukacja regionalna zo-

stanie szerzej uwzględniona w nowych podstawach programowych? A jeśli tak, to czy do ich opracowania 

włączane będą środowiska regionalistyczne? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


