
PROJEKT „WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM”  
współfinansowany ze środków Powiatu Żywieckiego

EDUKACJA REGIONALNA NA ŻYWIECCZYŹNIE 

Projekt  „Wychowanie  ku  wartościom”  zrealizowało  Beskidzkie  Towarzystwo 

Oświatowe  w  Milówce  we  współpracy  z Zespołem  Programowym  projektu,  Związkiem 

Podhalan, Towarzystwem Naukowym Żywieckim, Stowarzyszeniem „Beskidzki Dom” oraz 

Wydziałem Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu. Projekt zawiera dwie 

uzupełniające  się  części:  program  ogólny,  opracowany  przez  Władysława  Motykę  oraz 

program  autorski  dr.  Przemysława  Dyrlagi  dotyczący  edukacji  regionalnej  w  szkołach. 

Potrzeba opracowania takiego programu wynika z potrzeby skoordynowania rozproszonych 

dotąd  działań  różnych osób i  środowisk,  które  choć godne uwagi,  nie  przekładają  się  na 

pożądany efekt w postaci silniejszej identyfikacji tożsamościowej z Żywiecczyzną. Taki stan 

rzeczy  utrudnia  prowadzenie  skutecznych  działań  na  rzecz  obrony  naszej  tradycji  

i  dziedzictwa,  zwłaszcza,  wobec  różnych  akcji  zawłaszczających  to  bogactwo  na  cele 

rozbieżne z naszymi interesami regionalnymi. Widoczne to jest szczególnie na przykładzie 

wyraźnych tendencji rozciągania pojęcia „Śląsk” czy „śląskie” na cały obszar dziedzictwa 

kulturowego  Żywiecczyzny,  także  w  zakresie  edukacji,  kultury  czy  promocji  atrakcji 

turystycznych.  Przykładowa  góralska  kwaśnica,  dzisiaj  to  już  nie  góralskie,  ale  „śląskie 

smaki”.  Archaiczna  muzyka  góralska  w  wykonaniu  słynnej  kapeli  Byrtków  

z Żywiecczyzny, to dzisiaj już „śląskie brzmienia”. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Beskid 

Mały to już nie tylko Beskidy, ale także „Zielony Śląsk”. Strój górali żywieckich, strój laski 

z okolic Bielska-Białej, Wilamowic i Kęt czy strój wilamowski mieszczą się w „suplemencie 

śląskim”  polskiego  stroju  ludowego.  I  tak  dalej,  i  tak  dalej,  przykładów  przybywa.  

W tej sytuacji koniecznym się staje prowadzenie wspólnych skoordynowanych akcji, na rzecz 

obrony naszej tradycji i dziedzictwa, także w obszarze edukacji regionalnej. Żywiecczyzna 

będąc  administracyjnie  częścią  Województwa  Śląskiego  jest  przede  wszystkim  częścią 

historycznej i kulturowej Małopolski. Budź się  Żywiecczyzno!     

Projekt „Wychowanie ku wartościom” wypływa z najlepszych i sprawdzonych założeń 

polskiego regionalizmu,  który w odróżnienia od ruchów autonomicznych czy secesyjnych 

wzmacnia integralność i unitarny charakter państwa polskiego. W ogłoszonym w 1926 roku 

programie regionalizmu polskiego wskazano na najbardziej istotne jego cechy: „Budzenie  

w ludności pewnego terytorium świadomości jej  cech odrębnych i  poszanowania dla tych 
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cech jest  szkołą patriotyzmu. - We właściwościach terytorialnych przechowują się swoiste 

cechy narodowe. - Zasada pielęgnowania swojszczyzny w szkole wprowadza w życie postulat 

wychowawczy  pierwszorzędnego  znaczenia.”  W  czasach  globalizacji  i  niebezpiecznych 

procesów odrywania człowieka od tradycyjnej  kultury i  pamięci historycznej,  regionalizm 

powinien być źródłem odrodzenia narodu i państwa. Szczególną rolę mogą odgrywać w tym 

procesie świadome swoich korzeni i powinności zorganizowane środowiska regionalistów  

i miłośników rodnej ziemi. Takimi są górale polscy, a wśród nich górale żywieccy. Ich żywa 

religijność,  przywiązanie do wartości,  konserwatyzm i patriotyzm, zaradność i  liczenie na 

siebie, sprawiają, że i inni mogą na nich liczyć. W dobie atomizacji społeczeństwa, uciekania 

ludzi  w  krąg  spraw  własnych,  wyjście  do  drugiego  człowieka  i  otwieranie  go  na  to  co 

najbliższe, własne i niepowtarzalne, daje nadzieję, że przesadny, egoistyczny indywidualizm 

nie będzie jedynym sensem ludzkiej egzystencji.  

Edukacja  regionalna  może  spełnić  ważną  rolę  w  procesie  wychowania  młodego 

człowieka i kształtowania jego patriotycznej tożsamości. Powinna być pomocna nie tylko  

w budowaniu jego silnych więzi z regionem, „ojcowizną”, ale przede wszystkim z Ojczyzną. 

Drogowskazem  dla  podejmowanych  inicjatyw  są  słowa  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II 

„Pozostańcie  wierni  temu  dziedzictwu!  Uczyńcie  je  podstawą  swojego  wychowania!  … 

Przekażcie je następnym pokoleniom!”

I. Założenia programu:

Program  skierowany  jest  do  przedszkoli,  szkół  i  placówek  Powiatu  Żywieckiego,  które 

poprzez  różnorodne  formy  działań  wprowadzają  dzieci  i  młodzież  w  świat  wartości 

i dziedzictwa  kulturowego  regionu.  Program  adresowany  jest  także  do  osób  dorosłych, 

środowisk i wszystkich pasjonatów Żywiecczyzny.

I.1 Podstawowe pojęcia 

Żywiecczyzna –  termin obejmujący krainę historyczno-geograficzną położoną na południu 

Polski,  powiązaną wspólnotą kulturową,  wynikającą z  historii,  z  podobieństwa warunków 

geograficznych  z  podobieństwa  warunków  geograficznych,  typu  gospodarki  oraz  kultury 

wywodzącej się z tradycji pasterskich oraz mieszczańsko-dworskich. Do krainy żywieckiej 

w takim rozumieniu  zalicza  się  teren  obecnego powiatu  żywieckiego oraz  części  powiatu 

bielskiego  (gminy  Szczyrk,  Buczkowice  i  Wilkowice)  oraz  powiatu  suskiego  (gminy 

Stryszawa i Sucha Beskidzka).
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Edukacja regionalna  – zbiór  systemowych działań edukacyjnych,  służących zdobywaniu 

przez  uczniów wiedzy i  umiejętności  (w tym także  kompetencji  społecznych)  w zakresie 

dziedzictwa  kulturowego Żywiecczyzny oraz  budowaniu  u  dzieci  i  młodzieży tożsamości 

regionalnej. 

Dziedzictwo kulturowe Żywiecczyzny –  kompleks dóbr materialnych i  niematerialnych, 

odziedziczony po przodkach i przekazywany kolejnym pokoleniom jako warunek zachowania 

regionalnej tożsamości kulturowej. W skład dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny zalicza 

się także utrwalony kulturowo model relacji człowiek – środowisko naturalne.

Tożsamość regionalna –  jedna z odmian tożsamości społecznej i kulturowej, budowana na 

poczuciu  bliskiej  więzi  z  tradycją,  kulturą,  językiem,  historią  oraz  współczesnością 

określonego regionu, wyraźnie oddzielającego się od innych. Tożsamość regionalna powinna 

wzmacniać poczucie tożsamości narodowej. 

I.2 Cele programu:

− Podkreślenie wartości dziedzictwa kulturowego regionu w edukacji oraz kształtowanie 

postaw dzieci i młodzieży, a szerzej wszystkich mieszkańców i miłośników Żywiecczyzny 

poprzez rozbudzenie zainteresowania jej kulturą, dziejami i osobliwościami.

− Wzmacnianie  roli  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  przekazywaniu  dzieciom  

i  młodzieży  dorobku  kulturowego  regionu  oraz  wiedzy  w  zakresie  najważniejszych 

wydarzeń, zjawisk i procesów kształtujących odrębność i tożsamość regionu.

− Umożliwienie  przedszkolom,  szkołom  i  innym  placówkom  edukacyjnym  prezentacji 

osobliwości regionu oraz form i metod realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej. 

− Kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe

oraz utrwalenie zrozumienia podstawowych wartości patriotycznych i moralnych.

− Uświadamianie  historycznych  więzi  Żywiecczyzny  z  dziedzictwem  regionalnym 

Małopolski  i  góralszczyzną  polską  oraz  uświadamianie  roli  i  miejsca  Żywiecczyzny  

w Polsce i świecie. 

− Przeciwdziałanie  procesowi zanikania więzi  międzypokoleniowych oraz stereotypizacji 

kultury  ludowej  –  poprzez  kształtowanie  postaw  odpowiedzialności  za  przekaz 

dziedzictwa kulturowego i  rozwijanie umiejętności komunikowania się  i  otwartości  na 

poglądy innych ludzi. 

− Pozyskanie  do  współpracy  partnerów  działających  na  rzecz  dziedzictwa  kulturowego 

regionu – jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych.
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I.3 Zadania ogólne i realizacja programu:

Realizację  programu  wspierają  zaproszeni  do  współpracy  partnerzy  -  osoby,  samorządy, 

instytucje,  organizacje  i  stowarzyszenia  działające  w  środowisku  na  rzecz  dziedzictwa 

kulturowego Żywiecczyzny i Małopolski.

Do zadań należy:

− Organizowanie  spotkań,  narad,  konferencji,  warsztatów,  tematycznych  wycieczek 

plenerowych, dotyczących edukacji regionalnej.

− Organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw i innych imprez o tematyce regionalnej. 

Zwieńczeniem  tych  działań  mogą  być  konkursy  interdyscyplinarne  oraz  udział 

w konkursach szczebla regionalnego i wojewódzkiego.

− Przeprowadzanie  badań  ankietowych  oraz  monitorowanie  potrzeb  w  tym  zakresie, 

upowszechnianie  form  i  metod  realizacji  treści  z  zakresu  edukacji  regionalnej, 

współtworzenie  zakładki  „edukacja  regionalna”  na  dostępnych  stronach  i  portalach 

społecznościowych w internecie.

− Upowszechnienie  wiedzy  o  życiu  i  twórczości  wybitnych  ludzi  urodzonych  na 

Żywiecczyźnie,  jej  walorach  i  unikatowych,  osobliwościach  przyrody,  folklorze, 

tradycjach,  zwyczajach i  unikatowych zabytkach oraz inicjatywach podejmowanych na 

rzecz edukacji regionalnej.  

II.1 Cele ogólne programu i zalecane warunki realizacji programu edukacji regionalnej 

na Żywiecczyźnie 

1. Ugruntowanie tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.

2. Zainteresowanie  dzieci   i  młodzieży  oraz  mieszkańców  Żywiecczyzny  dziedzictwem 

kulturowym własnego regionu.

3. Rozwijanie  wiedzy  o  gospodarce  regionu  w  aspekcie  historycznym  

i współczesnym.

4. Kształtowanie  postawy  odpowiedzialności  za  rozwój  ojczyzny  przez  pracę  na  rzecz 

własnego regionu.

5. Rozwijanie potrzeby kultywowania tradycji regionalnych.

6. Budowanie umiejętności podejmowania pracy zespołowej na rzecz społeczności lokalnej.

7. Wychowanie ku wartościom. 
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W  celu  uzyskania  trwałych  efektów  edukacyjnych,  mając  na  uwadze  zasady 

nauczania,  optymalne  warunki  do  realizacji  edukacji  regionalnej  dałaby  możliwość 

prowadzenia tego typu zajęć systematycznie w ciągu całego roku, w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo.  Najlepiej,  gdyby lekcje  z  tego  zakresu  prowadzone  były  na  poszczególnych 

etapach edukacyjnych. Z uwagi na zmiany w systemie oświaty należy te działania rozłożyć 

w czasie i skoordynować z programem reformy oświatowej. 

II.2 Etapy edukacyjne:

− Edukacja przedszkolna 

− Szkoła podstawowa:

• Kl. I-III –  nauczanie zintegrowane

• Kl. IV-VIII – nauczanie przedmiotowe

− Szkoły ponadpodstawowe  – nauczanie przedmiotowe.

Realizacja  zajęć  winna  być  powierzona  osobom kompetentnym,  posiadającym lub 

nabywającym kwalifikacje  z  zakresu dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny.  Nauczyciel, 

któremu dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć, może przygotować autorski program 

w oparciu  o  niniejszy  dokument,  realizujący  cele  i  treści  stosowne  do  danego  etapu 

edukacyjnego  oraz  uwzględniający  specyfikę  Żywiecczyzny  lub  wykorzystać  jeden 

z dostępnych  programów.  Program  może  realizować  również  grono  kilkuosobowe  – 

nauczyciele  przedmiotów  i  eksperci.  Przykładowy program dla  szkół  zawiera  propozycja 

opracowana pod kierunkiem dr. Przemysława Dyrlagi.

Proponowane formy popularyzacji  edukacji  regionalnej  w formach pozaszkolnych zawiera 

część IV projektu.

III.  Cele  szczegółowe  dla  każdego  etapu  edukacyjnego:   przedszkole  -  szkoła 

podstawowa - szkoła ponadpodstawowa obejmują te same zagadnienia i pozwalają je 

rozwijać  w  sposób  odpowiadający  poziomowi  rozwoju  intelektualnego  dzieci 

i młodzieży: 

1. Topografia i toponimia regionu.

2. Flora i fauna regionu.

3. Muzyka, śpiew i taniec regionalny (górale / mieszczanie)
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4. Tradycje i  obrzędy regionalne (obrzędowość zw. z  rokiem liturgicznym, obrzędowość 

rodzinna, obrzędowość zw. z rokiem kalendarzowym). 

5. Strój regionalny (góralski, mieszczański).

6. Gospodarka regionu (rolnictwo, turystyka, przemysł, rękodzieło). 

7. Historia regionu (wieś – gmina – region – Polska, ważne postacie).

8. Ruch regionalny na Żywiecczyźnie (organizacje, stowarzyszenia, ważne postacie). 

9. Sztuka i literatura Żywiecczyzny.

10. Walory turystyczne regionu.

11. Gwara regionu.

12. Etos górala / mieszczanina żywieckiego (putosza).

III.1 Edukacja przedszkolna

Topografia i toponimia 

− tworzy różnymi technikami plastycznymi ilustracje, przedstawiające krajobraz własnej 

miejscowości; 

− potrafi nazwać charakterystyczne elementy krajobrazu swojego regionu;

− potrafi zauważać zmiany w krajobrazie porównując  dawne fotografie 

i obrazy ze współczesnymi.

Flora i fauna regionu 

− rozpoznaje podstawowe gatunki zbóż; 

− potrafi nazwać zwierzęta hodowlane i dziko żyjące, typowe dla najbliższego otoczenia;

− zna nazwy drzew charakterystycznych dla swojego regionu;

− pod kierunkiem nauczyciela tworzy albumy i zielniki.

Muzyka, śpiew i taniec regionalny 

− słucha muzyki swojego regionu; 

− porusza się rytmicznie, zachowując elementy postawy typowe dla tańca swojego regionu; 

− poznaje melodie i teksty przyśpiewek (dla dzieci) w gwarze swojego regionu. 

Tradycje i obrzędy regionalne (obrzędowość związana z rokiem liturgicznym, 

obrzędowość rodzinna, obrzędowość związana z rokiem kalendarzowym) 

− tworzy ozdoby świąteczne charakterystyczne dla swojego regionu;

− poznaje lokalne tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i zna 

wpisaną w nie rolę dziecka; 
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− poznaje podstawowe tradycyjne potrawy regionalne; 

− poznaje tradycyjne gry i zabawy dziecięce;

− prezentuje scenki ukazujące tradycje i ważne wydarzenia z historii rodzinnej 

miejscowości.

Strój regionalny (góralski / mieszczański)

− wymienia podstawowe elementy stroju regionalnego męskiego i kobiecego;

− potrafi wypełnić farbą szablony przedstawiające elementy zdobnicze tradycyjnego stroju 

regionalnego zachowując odpowiednią kolorystykę.

Tradycyjne i współczesne gospodarstwo rolne / rzemiosło

− poznaje prace gospodarcze, wykonywane przez dzieci w dawnych czasach; 

− nazywa podstawowe sprzęty związane z rolnictwem / rzemiosłem 

w swojej miejscowości  oraz zna ich zastosowanie; 

− potrafi wymienić i rozpoznać typowe dla regionu zwierzęta hodowlane. 

Historia regionu (wieś – gmina – region – Polska) 

− zna wybrane legendy związane z najbliższą okolicą;

− pod kierunkiem nauczyciela tworzy i przedstawia scenki ukazujące ważne wydarzenia 

z historii miejscowości;

− tworzy dowolnymi technikami plastycznymi albumy historii miejscowości;

− poznaje sylwetki i dokonania ludzi zasłużonych dla historii rodzinnej miejscowości;

− odwiedza miejsca o historycznym znaczeniu dla miejscowości.

Sztuka i literatura Żywiecczyzny 

− słucha gwarowych opowiadań i wierszy dla dzieci; 

− poznaje dostępne w najbliższej okolicy artefakty sztuki ludowej; 

− tworzy prace plastyczne inspirowane motywami sztuki ludowej regionu oraz regionalną 

literaturą gwarową dla dzieci;

− poprzez spotkania z twórcami ludowymi  (poetami, gawędziarzami, rzeźbiarzami, 

bibułkarzami) poznaje sztukę regionu;

− odwiedza muzea i izby regionalne na Żywiecczyźnie ( Stary Zamek - Muzeum w Żywcu, 

Muzeum Zamkowe w Suchej Beskidzkiej, Skansen w Ślemieniu, Izba Przyrodnicza przy 

Nadleśnictwie Węgierska Górka, Muzeum Stara Chałupa w Milówce itp.);

− współtworzy kąciki regionalne i wystawy w przedszkolu.

Gwara regionu

− recytuje gwarowe teksty wierszy dla dzieci;
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− poznaje podstawowe słownictwo gwarowe związane z codziennym życiem wsi / miasta;

− zna i prezentuje wybrane przyśpiewki ludowe regionu żywieckiego;

− zna wybrane góralskie teksty kolędnicze.

Treści  programowe  powinny  obejmować  też  poznawanie  przez  przedszkolaki  potencjału 

miejscowości poprzez wycieczki do instytucji  publicznych, przedsiębiorstw w najbliższym 

otoczeniu, spotkania z ludźmi zasłużonymi dla regionu, liderami organizacji i stowarzyszeń 

działających w miejscowości.  Takie  organizacje  jak  na  przykład  OSP,  KGW,  Związek 

Podhalan są nierozerwalnie związane z historią i tradycjami miejscowości.

III.2 Edukacja klas I-III - nauczanie zintegrowane

Topografia i toponimia 

− tworzy różnymi technikami  plastycznymi ilustracje,  przedstawiające najbliższą okolicę 

w różnych porach roku; 

− potrafi  opowiedzieć  o  charakterystycznych  elementach  pejzażu  własnej  miejscowości 

i/lub jej najbliższej okolicy; 

− potrafi  określić  położenie  własnej  miejscowości  (wskazać  na  mapie)  i  wie  

z jakimi miejscowościami sąsiaduje; 

− potrafi wymienić miasta regionu. 

Flora i fauna regionu 

− rozpoznaje podstawowe gatunki kwiatów, krzewów i drzew typowych dla flory regionu;

− potrafi  nazwać zwierzęta dziko żyjące i  niektóre rośliny chronione swojego regionu; - 

rozumie potrzebę ochrony zwierząt i roślin.

Muzyka, śpiew i taniec regionalny 

− rozpoznaje  wybrane  regionalne  instrumenty  ludowe  na  podstawie  budowy  oraz 

wydawanego dźwięku; 

− poznaje podstawowe kroki tańca regionalnego; 

− śpiewa gwarowe przyśpiewki z repertuaru dziecięcego. 

Tradycje  i  obrzędy  regionalne  (obrzędowość  związana  z  rokiem  liturgicznym, 

obrzędowość rodzinna, obrzędowość związana z rokiem kalendarzowym) 

− zna regionalne zwyczaje związane ze świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia i potrafi 

się w nie czynnie włączyć; 
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− przeprowadza  ze  starszymi  członkami  rodziny  rozmowy  o  lokalnych  tradycjach 

świątecznych; 

− poznaje  podstawowe  gwarowe  słownictwo  i  zwyczaje  związane  z  kulturą  pasterską 

regionu. 

Strój regionalny 

− potrafi  nazwać  w  gwarze  podstawowe  elementy  stroju  regionalnego  męskiego 

i kobiecego; 

− rozpoznaje strój górali / mieszczanina pośród innych polskich strojów ludowych. 

Tradycyjne i współczesne gospodarstwo rolne / rzemiosło

− rozpoznaje i nazywa (w gwarze i dialekcie standardowym) podstawowe rośliny uprawne 

swojego regionu; 

− potrafi porównać sposób wykonywania prac polowych w przeszłości i współcześnie. 

Historia regionu (wieś – gmina – region – Polska) 

− zna  etymologię  nazwy  własnej  miejscowości,  potrafi  wymienić  nazwy  miejscowości 

sąsiednich; 

− wie,  czym  zajmowali  się  mieszkańcy  Żywiecczyzny  w  dawnych  czasach  

i z czego to wynikało; 

− poznaje ważne postacie związane ze swoją miejscowością lub najbliższą okolicą. 

Sztuka i literatura Żywiecczyzny 

− czyta  na  głos  proste  teksty  regionalnej  literatury  gwarowej  dla  dzieci  

i zapamiętuje nazwiska ich autorów;

− zna lokalnych współczesnych twórców (poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków itp.);

− tworzy prace plastyczne inspirowane kulturą i/lub historią regionu.

III.3 Szkoła podstawowa kl. IV-VIII – nauczanie przedmiotowe

Topografia i toponimia 

− określa położenie geograficzne regionu (granice, sąsiedztwo, ważniejsze miejscowości); 

− potrafi wymienić nazwy geograficzne dotyczące najbliższej okolicy; 

− zna nazewnictwo lokalne oficjalne i zwyczajowe (pola, lasy, potoki, itp.); 

− potrafi narysować plan swojej miejscowości z uwzględnieniem ważniejszych obiektów;

− potrafi  scharakteryzować  pod  względem  geograficznym  swój  region  na  tle  geografii 

Polski; 
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− zna  lokalną  toponimię  oficjalną  i  zwyczajową/  ogólnopolską  i  gwarową  (nazwy  ról, 

osiedli, przysiółków, miejsc znaczących). 

Flora i fauna regionu 

− rozpoznaje i opisuje podstawowe gatunki roślin i zwierząt regionu; 

− wie, jakie rośliny i zwierzęta objęte są ochroną w piętrach roślinno-klimatycznych; 

− zna najbliższy miejsca zamieszkania park (i) narodowy (-e). 

− zna rezerwaty przyrody i umie wskazać cel ich ochrony;

− potrafi ogólnie scharakteryzować faunę i florę swojego regionu; 

− zna gwarowe i  ogólnopolskie nazwy niektórych roślin i zwierząt typowych dla swego 

regionu. 

Muzyka, śpiew i taniec regionalny 

− rozróżnia muzykę góralską i mieszczańską pośród polskiej muzyki ludowej; 

− zna podstawowy skład kapeli góralskiej i wybrane instrumenty pasterskie; 

− rozpoznaje podstawowe tańce góralskie i potrafi je nazwać; 

− zna góralskie śpiewki stosowne do swego wieku. 

− Podobnie w odniesieniu do muzyki mieszczan.

− rozpoznaje instrumenty wykorzystywane przez górali Żywiecczyzny; 

− zna  pieśni  charakterystyczne  dla  regionu  i  potrafi  je  zaprezentować  

lub rozpoznać; 

− zna i rozróżnia podstawowe rodzaje nut i tańca góralskiego. 

− Podobnie w odniesieniu do mieszczan żywieckich.

Tradycje  i  obrzędy  regionalne  (obrzędowość  związana  z  rokiem  liturgicznym, 

obrzędowość rodzinna, obrzędowość związana z rokiem kalendarzowym) 

− poznaje wybrane obrzędy związane z pasterstwem; 

− posługuje się gwarowym nazewnictwem związanym z pokrewieństwem rodzinnym; 

− potrafi opowiedzieć o wybranych tradycjach regionalnych i rodzinnych; 

− potrafi scharakteryzować kuchnię swojego regionu; 

− potrafi  opowiadać  o  zwyczajach  i  obrzędach  charakterystycznych  

dla regionu; 

− potrafi zaprezentować wybrany zwyczaj; 

− potrafi  gromadzić  wiedzę  na  temat  zwyczajów  regionalnych,  czerpiąc  informacje 

z różnych źródeł. 
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Strój regionalny 

− poznaje kulturowe znaczenie wybranych elementów góralskiego / mieszczańskiego stroju 

kobiecego i męskiego; 

− popisuje podstawowe motywy zdobienia stroju swojego regionu; 

− rozumie zależność między strojem, a kontekstem sytuacyjnym i obyczajowym. 

− potrafi wymienić charakterystyczne elementy stroju używając ich gwarowych określeń; 

− zna  kulturową  funkcję  stroju  góralskiego/mieszczańskiego;  wskazuje  różnice  między 

strojem własnego regionu, a strojem górali z regionów sąsiednich. 

Tradycyjne i współczesne gospodarstwo rolne / rzemiosło

− rozumie  zależności  między  środowiskiem,  a  sposobami  gospodarowania  ludzi  na 

Żywiecczyźnie; 

− potrafi  scharakteryzować  główne  zajęcia  ludności,  związane  z  tradycyjnym 

gospodarstwem rolnym swojego regionu - zna charakterystyczne typy gospodarki rolnej 

w górach;

− umie wskazać różnice między tradycyjnym a współczesnym gospodarstwem rolnym;

− nazywa i rozpoznaje narzędzia i maszyny używane w przeszłości oraz współcześnie; 

− zna główne typy rzemiosła i tradycje mieszczańskie.

Historia regionu (wieś – gmina – region – Polska) 

− poszerza wiedzę dotyczącą genezy i dziejów swojej miejscowości; 

− opisuje najważniejsze wydarzenia z przeszłości regionu; 

− poznaje wartość i różnorodność źródeł wiedzy na temat historii swojej miejscowości;

− potrafi wskazać główne atrakcje turystyczne miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy. 

− zna związki dziejów regionu z historią Polski; 

− zna historię gospodarczą regionu (hamernie, huty, fabryki); 

− rozpoznaje style architektoniczne zabytkowych budowli w regionie; 

− potrafi wyjaśnić różnice w osadnictwie na prawie niemieckim i wołoskim. 

Sztuka i literatura Żywiecczyzny 

− wskazuje charakterystyczne cechy budownictwa regionalnego; 

− poznaje ważniejszych przedstawicieli regionalnej literatury gwarowej i ich utwory; 
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− rozumie znaczenie określenia ludowy;

− tworzy prace plastyczne inspirowane sztuką, historią i literaturą regionu - wykonuje prace 

plastyczne  techniką  malarstwa  na  szkle  i  bibułkarstwo;  odwiedza  pracownie  artystów 

w swoim regionie (lutnik, rzeźbiarz, malarz, kowal itp.); 

− poznaje  wybrane  teksty regionalnej  literatury  gwarowej  oraz  teksty literatury  polskiej 

o tematyce dotyczącej gór i górali / mieszczan;

− poznaje artystyczną odmianę gwary w pieśniach i literaturze regionu; rozumie znaczenie 

terminów folklor i folkloryzm.

Ruch regionalny na Żywiecczyźnie (organizacje, stowarzyszenia, ważne postacie) 

− wymienia ludzi zasłużonych dla swojej miejscowości, zna ich działalność oraz dorobek; 

− zna nazwy i  podstawowe cele  działalności  najważniejszych organizacji  i stowarzyszeń 

regionalnych swojej ziemi;

− zna  w  zarysie  historię  ruchu  podhalańskiego;  jego  przywódców,  główne  idee  oraz 

strukturę organizacyjną; 

− uczestniczy  w  życiu  kulturalnym  regionu,  animowanym  przez  organizacje 

i stowarzyszenia regionalne, mającym na celu kultywację tradycji.

Walory turystyczne regionu 

− zna walory turystyczne i rekreacyjne swojej okolicy; 

− lokalizuje ważne dla swojego regionu obiekty, zabytki, muzea; 

− potrafi  wytyczyć  krótki  szlak  turystyczny,  ukazujący  atrakcje  swojej  miejscowości  

i najbliższej okolicy; 

− potrafi zaplanować wycieczkę po najbliższej okolicy dla rówieśników;

− potrafi  wytyczyć  szlak  turystyczny,  eksponujący  walory  krajobrazowe  i kulturowe 

regionu; 

− poznaje ekonomiczne podstawy przemysłu turystycznego; 

− potrafi wykorzystać walory kuchni regionalnej w promocji regionu. 

Gwary regionu 

− ma świadomość różnicy między gwarą a polszczyzną standardową; 

− zna główne cechy charakterystyczne własnej gwary i ich związek z ortografią polską;

− zna słownictwo gwarowe dotyczące wybranych dziedzin kultury regionu; 

− zna cechy gwary własnego regionu; 

− potrafi  wyznaczyć  granicę  występowania  gwary  swojego  regionu;  rozpoznaje  własną 

gwarę na tle gwar sąsiadujących;
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− świadomie  stosuje  gwarę  lub  polszczyznę  standardową,  w  zależności  od  sytuacji 

komunikacyjnej. 

Etos górala / mieszczanina żywieckiego (putosza)

− potrafi  nazwać  podstawowe  wartości,  stanowiące  fundament  kultury  polskiej  

i regionalnej; 

− wskazuje wartości jako motywację postępowania bohatera poznanych tekstów literatury 

regionalnej; 

− zna podstawowe wartości, na których budowana jest kultura regionu i potrafi odnieść je 

do wartości uniwersalnych; 

− potrafi  wskazać  wartości  jako  motywację  postępowania  bohaterów tekstów  literatury 

regionalnej.

III.4 Szkoły ponadpodstawowe

Topografia i toponimia regionu 

− potrafi wymienić główne pasma górskie polskich Karpat; 

− potrafi scharakteryzować pasmo(a) górskie najbliższe swojej miejscowości; 

− zna etymologię (ludową i naukową) lokalnych toponimów. 

Flora i fauna 

− potrafi wskazać różnice pomiędzy florą i fauną najbliższych parków narodowych; 

− zna zastosowanie lokalnych roślin w lecznictwie ludowym; 

− potrafi wskazać inspiracje florą i fauną w sztuce (ornamenty, godła, symbole).

Muzyka, taniec i śpiew 

− zna funkcje poszczególnych tańców (obyrtka, koń, hajduk); 

− zna rodzaje pieśni i przyśpiewek regionalnych i potrafi wskazać ich funkcje;

− potrafi wskazać przykłady inspiracji góralszczyzną w twórczości kompozytorów polskich 

(Kilar, Górecki i inni, w szczególności w odniesieniu do Żywiecczyzny). 

Tradycje i obrzędy regionalne 

− zna  rodzaje  obrzędów  rodzinnych  (chrzciny,  zrękowiny,  wesele,  pogrzeb)  i ich 

charakterystyczne elementy; 
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− ma  świadomość  funkcjonowania  poszczególnych  obrzędów  w  swoim  najbliższym 

otoczeniu i wskazać przyczyny ich zanikania.

Strój regionalny 

− zna funkcje poszczególnych elementów stroju i ich symbolikę; 

− dostrzega  symbolikę  kolorów  w  stroju  regionalnym  (okresy  liturgiczne,  uroczystości 

rodzinne); 

− potrafi  określić  pochodzenie  poszczególnych  elementów  stroju  góralskiego 

i mieszczańskiego; 

− dostrzega inspiracje góralszczyzną we współczesnej modzie.

Tradycyjne i współczesne gospodarstwo rolne / rzemiosło

− rozumie  rolę  lasu  w  tradycyjnym  gospodarstwie  na  Żywiecczyźnie;  zna  podstawy 

gospodarki leśnej; 

− potrafi wykonać podstawowe czynności, związane z pracą na tradycyjnej gazdówce; 

− zna produkty regionalne z Żywiecczyzny, chronione prawem UE.

Historia regionu 

− potrafi  wskazać  dawne  i  obecne  źródła  zarobkowania  górali  i  przyczyny zaistniałych 

zmian;

− dostrzega inspiracje góralszczyzną w twórczości ogólnopolskiej; 

− dostrzega rolę Żywca i wsi żywieckich (np. Milówka) jako ośrodka kulturotwórczego; 

− zna  związki  historii  regionu  z  historią  Polski  (potop  szwedzki,  konfederacja  barska, 

powstanie styczniowe, I wojna światowa – Legiony i Józef Piłsudski, II wojna światowa – 

Wrzesień 1939, ruch oporu, Aktion Saybusch; okres po II wojnie światowej - podziemie 

antykomunistyczne  NSZ;  okres  PRL  –  przykłady  walki  o  wolność  –  Rychwałd 

uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej 1965 – Cisiec, budowa kościoła 1972 – ruch 

„Solidarności”;  okres  III  RP –  pielgrzymka  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II  do  diecezji 

bielsko-żywieckiej 1995).

Sztuka i literatura Żywiecczyzny 

− zna twórczość pisarzy żywieckich lub z nią związanych

− zna twórczość ważniejszych twórców regionu piszących gwarą (na podstawie wskazanych 

w lekturze antologii); 

− rozumie pojęcia: folklor, folkloryzm, ludowy styl artystyczny; 

− rozpoznaje ludowy nurt w literaturze i sztuce regionu i odróżnia go od innych; 

− potrafi wskazać zagrożenia, płynące z komercjalizacji kultury;
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− angażuje się w życie kulturalne regionu na miarę swoich sił i możliwości.

Walory turystyczne regionu 

− dostrzega rolę turystyki jako szansę rozwoju dla regionu i jego kultury;

− zna historię turystyki górskiej (PTT, PTTK); 

− potrafi wytyczyć szlak turystyczny, eksponujący walory krajobrazowe regionu; 

− potrafi  wytyczyć atrakcyjne szlaki turystyczne, uwzględniające możliwości kondycyjne 

różnych grup wiekowych; 

− zna podstawy tworzenia planu rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego (biuro podróży, 

gospodarstwo agroturystyczne, pensjonat, hotel) w swojej miejscowości lub w regionie 

oraz rozumie zależność między kultywowaniem kultury regionu a rozwojem turystyki.

Ruch regionalny na Żywiecczyźnie (organizacje, stowarzyszenia, ważne postacie) 

− zna ważniejsze teksty związane z  historią  ruchu regionalnego na Żywiecczyźnie (np.  

W. Motyka, Beskidy i Tatry straż góralskiej watry); 

− zna ważne postacie ruchu regionalnego i ich wkład w rozwój ruchu regionalnego; 

− rozumie znaczenie ruchu regionalnego we współczesnym świecie; 

− zna ważniejsze organizacje regionalne działające na Żywiecczyźnie; 

− rozumie pojęcie tożsamości regionalnej i etnicznej.

Gwary regionu 

− potrafi  scharakteryzować  gwarę  własnego  regionu  na  tle  dialektu  małopolskiego  oraz 

polszczyzny standardowej;

− świadomie  stosuje  gwarę  i  polszczyznę  standardową,  rozpoznając  poprawnie  sytuacje 

komunikacyjne;

− rozumie kulturową wartość języka;

− rozumie różnicę między gwarą w odmianie pisanej i mówionej.
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IV.1  Propozycje  szczegółowych  działań  na  rzecz  wdrożenia  i  realizacji  programu 

edukacji regionalnej na Żywiecczyźnie 2018-2020

1. Konsultacje  programu  z  regionalistami  i  nauczycielami  oraz   przedstawicielami 

samorządów – program ma charakter otwarty.

2. Opracowanie  rdzenia  tematycznego dla  Żywiecczyzny –  wspólny blok  tematów dla 

wszystkich  podmiotów,  a  dalej  modułów  szczegółowych  w  rozbiciu  np.  na  gminy/ 

poszczególne części Żywiecczyzny.

3. Organizacja konferencji przygotowujących wdrożenie programu w powiecie żywieckim 

w okresie 2018-2020.

4. Przedstawienie  założeń  programu  edukacji  regionalnej  na  Konwencie  Wójtów, 

Burmistrza i Starosty - ustalenie z samorządami możliwości realizacji programu w danej 

gminie  w  szkołach  i  placówkach  oraz  w  formie  projektów  prowadzonych  przez 

organizacje pozarządowe.

5. Przedstawienie projektu programu Śląskiemu Kuratorowi Oświaty. 

6. Wdrażanie  programu  edukacji  regionalnej  jako  pomocy  nauczycielom  

w realizacji zajęć w ich szkołach. 

7. Wprowadzenie  do  Programu  Edukacji  Regionalnej  „Eduś” treści  dotyczących 

Żywiecczyzny  –  wybór  i  opracowanie  tematów  Beskidzkie  Towarzystwo  Oświatowe 

Milówka i Towarzystwo Naukowe Żywieckie Żywiec - współpraca z Instytutem Badań 

Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach – propozycje załącznik IV.2.

8. Wprowadzenie  do  cyfrowej  Encyklopedii  Województwa  Śląskiego  (EWoŚ) nowych 

haseł  dotyczących  Żywiecczyzny  -  wybór  i  opracowanie  tematów:  Beskidzkie 

Towarzystwo  Oświatowe,   Towarzystwo  Naukowe  Żywieckie,  Beskidzki  Dom  - 

współpraca  z Instytutem  Badań  Regionalnych  Biblioteki  Śląskiej  w  Katowicach  – 

propozycje załącznik IV.2.

9. Organizowanie  konkursów  regionalnych  popularyzujących  region  –  współpraca 

z samorządami, szkołami i placówkami z terenu Żywiecczyzny 

10. Wdrażanie programu w formie otwartych kursów sezonowych, np. jesienno-zimowych, 

realizowanych we współpracy z samorządami przez organizacje pozarządowe.

11. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i przewodnika –  „Przewodnik do edukacji 

regionalnej o Żywiecczyźnie” oraz antologii „Czytanka Żywiecka” 2019 – 2020.
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12. Uruchomienie  programu  pilotażowego  w  wybranych  szkołach  i  placówkach,  

i monitorowanie realizacji programu (zasięg i wyniki) od roku 2019/2020.

IV.2  ad  pkt  7  i  8  -  Proponowane  tematy  do  opracowania  dla  Platformy  Edukacji 

Regionalnej „Eduś” i Encyklopedii Województwa Śląskiego „EWoŚ” 

Pilne jest wprowadzenie do Programu Edukacji Regionalnej „Eduś” treści dotyczących 

Żywiecczyzny – wybór i opracowanie tematów BTO Milówka, TNŻ Żywiec, Beskidzki Dom 

- współpraca z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Uwaga! Hasło „Żywiecczyzna” (w kontekście geograficznym i historycznym) –wprowadzone 

zostało  do  cyfrowej  Encyklopedii  Województwa  Śląskiego  tom  3  rok  2016  –  autor 

dr Grzegorz Wnętrzak. Był to pierwszy efekt współpracy środowisk podnoszących potrzebę 

działań na rzecz edukacji regionalnej. 

Nowe proponowane hasła: 

1. Andrzej Komoniecki i jego dzieło - tradycje dziejopisarskie na Żywiecczyźnie.

2. Zabytki  architektury  drewnianej  Żywiecczyzny  –  Stara  Chałupa  w  Milówce  –  Stara 

Karczma w Jeleśni,  Karczma Rzym w Suchej  Beskidzkiej  –  Skansen w Ślemieniu  – 

Kościół w Gilowicach – Kościół w Lachowicach – Kościół w Mikuszowicach – Kosciół 

w Szczyrku - Kaplica na Pochodzitej.

3. Zamki i dwory Żywiecczyzny - Stary Zamek i Nowy Zamek w Żywcu – Zamek w Suchej 

Beskidzkiej – Dwór w Łodygowicach – Dwór w Rychwałdzie – Dwór w Moszczanicy – 

Dwór w Mikuszowicach - Dwór w Kamesznicy.

4. Sanktuaria Maryjne Żywiecczyzny.- Rychwałd - Rajcza - Szczyrk - Przyłęków.

5. Pasterstwo  jako  podstawa  gospodarki  wysokogórskiej  i  jego  wpływ  na  dziedzictwo 

kulturowe Żywiecczyzny - Osadnictwo wołoskie. 

6. Góralszczyzna Żywiecka jako filar góralszczyzny polskiej. 

7. Miasto Żywiec jako centrum regionu i ośrodek unikatowej kultury mieszczańskiej.

8. Rzemiosło,  górnictwo  i  przemysł  na  Żywiecczyźnie  -  Cechy żywieckie  –  Hamernie: 

Złatna, Węgierska Górka - Arcyksiążęcy Browar w Żywcu - Fabryka Solali w Zabłociu - 

Fabryka Reicha w Łodygowicach.

9. Sztuka  ludowa  i  jej  wybitni  przedstawiciele  na  Żywiecczyźnie  (przykładowo  Michał 

Boczek, Anna Ficoń, Józef Hulka).

10. Znaczenie szkolnictwa dla rozwoju Żywiecczyzny.
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11.  Osobliwości  przyrodnicze  Żywiecczyzny  -  obiekty,  rezerwaty,  parki  krajobrazowe 

i narodowe.

12.  Rody  panujące  na  Żywiecczyźnie  -  Komorowscy  -  Wazowie  -  Wielopolscy  - 

Habsburgowie.

13.  Tradycje  walk  o  wolność  i  niepodległość  Polski  na  Żywiecczyźnie  

w przekroju dziejowym - Potop szwedzki - Konfederacja Barska - Powstanie Styczniowe 

-  Legiony  Polskie  -  Ruch  oporu  w  czasie  II  wojny  światowej  -  Partyzantka 

antykomunistyczna po II wojnie światowej – Ruch NSZZ „S”.

14.  Aktion  Saybusch  -  niemiecka  eksterminacja  ludności  Żywiecczyzny  

w latach II wojny światowej.

15.  Przodujące ruchy społeczne i towarzystwa na Żywiecczyźnie dawniej i dziś  – Polskie 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Ochotnicze Straże Pożarne - Towarzystwo Szkoły 

Ludowej - Związek Strzelecki - PTTK Oddział Babiogórski - Okręgowe Towarzystwo 

Rolnicze - Związek Podhalan - Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej – Beskidzki 

Dom Bielsko-Biała - Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe Milówka - Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” Wieprz - Towarzystwo Naukowe Żywieckie - 

Asysta Żywiecka - Koła Gospodyń Wiejskich itp.

16.  Ważne postacie z historii szeroko pojętej Żywiecczyzny.

17.  Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II dla Żywiecczyzny.

18. Z Żywiecczyzny w świat - znane postacie współcześnie.    

19. „Nasza samorządność regionalna” - Tradycje i współczesność - Władze gminne, miejskie 

i powiatowe.

20. Marki Żywiecczyzny – znane produkty i firmy.
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V. Zespół Programowy projektu „Wychowanie ku wartościom” - Edukacja regionalna 

na Żywiecczyźnie

− Dr Przemysław Dyrlaga  -  nauczyciel  historii  w Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Klicha 

w Wieprzu, Towarzystwo Naukowe Żywieckie,

− Tadeusz Fiedor - prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, Kamesznica,

− Mgr Dorota Firlej - prezes Towarzystwa Naukowego Żywieckiego, Żywiec, 

− Mgr Rafał Harańczyk - nauczyciel historii w ZSME w Żywcu,

− Mgr Małgorzata Kasperek – dyrektor Publicznego Przedszkola im. Władysława Pieronka 

w Radziechowach

− Stanisław Lizak – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, 

Radziechowy,

− Mgr Mirosław Miodoński - redaktor periodyku „Gronie” Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Żywieckiej w Żywcu,

− Mgr Anna Motyka - prezes Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce, 

koordynator projektu,

− Mgr Władysław Motyka – publicysta, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe Milówka, 

− Mgr inż. Andrzej Nycz - prezes stowarzyszenia Beskidzki Dom w Bielsku-Białej, 

− Mgr Andrzej Widzyk - dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego 

w Żywcu,

− Dr Grzegorz Wnętrzak - historyk, wiceprezes Beskidzkiego Domu, wykładowca 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 

Skład zespołu ma charakter otwarty i może być poszerzony w miarę potrzeb, w czasie 

wdrażania  i  realizacji  poszczególnych  zadań  projektu.  Autorzy  zapraszają  wszystkich 

zainteresowanych do współpracy.  W czasie  realizacji  projektu  wskazane są  kontakty  

i  współpraca  z  realizatorami  podobnych  programów  w  województwie  małopolskim  

i  śląskim,  w tym z zespołem programowym z Podhala pod kierunkiem dr  hab.  Anny 

Mlekodaj (Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu). 
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VI. Partnerzy projektu – lista ma charakter otwarty

1. Partnerzy samorządowi: 

− Powiat Żywiecki

Proponowani Partnerzy samorządowi: 

− Gminy Powiatu Żywieckiego i Miasto Żywiec, 

− Powiat Bielski i Gminy Powiatu Bielskiego (m.in. Gmina Wilkowice), 

− Powiat Suski i Gminy Powiatu Suskiego,

− Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich,

− samorządowe placówki oświatowe i kulturalne, w tym ośrodki kultury, muzea,  izby 

regionalne i skanseny oraz zespoły regionalne,

− Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

2. Partnerzy pozarządowi: 

− Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe Milówka

− Towarzystwo Naukowe Żywieckie Żywiec

− Beskidzki Dom Bielsko-Biała

− Związek Podhalan - Oddział Górali Żywieckich Milówka.

Proponowani Partnerzy pozarządowi 

− Fundacja Braci Golec Milówka, Łodygowice,

− Fundacja 9 Sił Jeleśnia,

− Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 

− Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” Wieprz,

− Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,

− Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie. 
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Do promocji projektu należy pozyskać media regionalne, w tym Radio Bielsko, prasę 

lokalną,  m.in:  „Nad  Sołą  i  Koszarawą”,  „Kronika  Beskidzka”,  gazetki  gminne  

i parafialne oraz portale społecznościowe.
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