






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikację dedykuję moim świętej pamięci Rodzicom, nauczycielom z powołania i wszystkim 

pedagogom, dla których dobro dziecka jest najważniejszym priorytetem w ich pracy zawodowej. 

Kazimiera Drewniok-Woryna 
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Drogi Uczniu! Droga Uczennico! 

Kto to jest Kluska Wandruska? – zapytacie. To pyzata dziołszka, niezwykle ciekawa 

wszystkiego co ją otacza, tego co bliskie i dalsze. Chętnie słucha historii rodzinnych 

opowiadanych przez dziadków i rodziców. Uwielbia wędrować i spotykać ludzi, odkrywać 

miejsca i krajobrazy. Kluska jest w Waszym wieku. Spytacie: Skąd się wzięła? Odpowiedź 

częściowo znajdziecie już w tytule: „Kluska Wandruska z miski wyskoczyła…”. Ta istota 

przychodzi na świat w śląskiej kuchni, która była i jest najważniejszym miejscem w naszych 

domach. Kiedyś było to centrum życia śląskiej rodziny.  

Kluska pojawiła się po to, by wieść Was, Drogie Dzieci, po ścieżkach edukacji 

regionalnej. Stała się inspiracją dla babci Kazi, która swoimi rysunkami powraca z naszą 

bohaterką „do korzeni”  -  do miejsc, wydarzeń, postaci i wskazuje Wam, młodemu 

pokoleniu, jakie postawy i wartości są w życiu ważne. Odnosi się do tego, jak kiedyś bywało  

i jak jest teraz, a także podpowiada nam, jak można stawać się współodpowiedzialnym za 

„własną ziemię” m.in. w procesie rewitalizacji. Każdej karcie babcia Kazia nadała 

odpowiedni „kształt”, każda ma swoją niepowtarzalną barwę, zapach, swoją duchowość  

i głęboki sens, przekonujący, że: „Życie nie jest niczym więcej niż podróżą do domu, 

wędrówką w letnim słońcu”
1
. Mam nadzieję, że korzystanie z kart rozbudzi w Was chęć 

odkrywania Waszego najbliższego otoczenia oraz stanie się pretekstem do stawiania pytań  

i poszukiwania na nie odpowiedzi. 

W czasie lekcji edukacji regionalnej, Kluska Wandruska stanie się dla Was 

przewodnikiem po „małej ojczyźnie” – Rybniku, przedstawionym na tle regionu – Górnego 

Śląska. Kluczowym elementem przekazu treści w ilustracjach jest odwoływanie się do 

przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji rodzinnych, lokalnych i regionalnych jako 

ważnych i niezbędnych w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.  

Kluska wyrusza na wojaże ze swoim kolegą Karlikiem i dogadującą Myszką, 

zapraszając do poszukiwania przygód z pomocą nauczyciela, a także członków Waszych 

rodzin. Rzec by trzeba: „Rwą się naprzód nóżki żwawe – pora ruszać na wyprawę! Wabią 

mnie ścieżyny, dróżki – rwą się naprzód moje nóżki!”
2
. W tym miejscu chciałabym Was 

zachęcić do tworzenia własnych historyjek na temat przygód Kluski i jej przyjaciół.  

 

Szanowni Rodzice! 

Przekazuję Państwa dzieciom publikację „Kluska Wandruska z miski wyskoczyła 

konsek Śląska nom odkryła”. Publikacja jest zeszytem edukacyjnym przeznaczonym do 

korzystania podczas lekcji edukacji regionalnej, ale nie tylko. Spytacie Państwo: Co to jest 

edukacja regionalna? To codzienny widok z okna, droga do pracy czy szkoły.  

                                                           
1
 P. Huff, Dni trawy, Wydawnictwo Dobra Literatura, Gdańsk 2010, s. 166. 

2
 H. Januszewska, Pyza na polskich dróżkach, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”,  Warszawa 2006, str. 22. 
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To krajobrazy, miejsca, ludzie i wydarzenia. To przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.  

To wszystko składa się na treści edukacji regionalnej w szkole.  

Autorka publikacji, znana z twórczości plastycznej i malarskiej rybnicka artystka  

- Kazimiera Drewniok-Woryna, swoimi rysunkami i tekstami chce nam powiedzieć, że 

wychowanie dla przyszłości powinno być oparte na dziedzictwie kulturowym naszych 

„małych ojczyzn”, na wartościach tkwiących w najbliższym otoczeniu, a przede wszystkim  

na relacjach rodzinnych. Chce rozbudzić w nas poczucie tożsamości, więzi emocjonalnej  

z miejscem urodzenia, miejscem, gdzie żyli przodkowie, budując poczucie wspólnoty 

międzypokoleniowej. To właśnie powinno stanowić fundament w wychowywaniu młodego 

człowieka. Gorąco zachęcam Państwa do przywoływania wspomnień i snucia opowieści, do 

wspólnego odkrywania pamiątek rodzinnych, poznawania i zwiedzania ze swoim dzieckiem 

miasta Rybnika i innych miejscowości regionu, miejsc ważnych dla społeczności lokalnej 

 i regionalnej, do odbywania rodzinnych spacerów i wycieczek, fotografowania śladów 

przeszłości i dokumentowania teraźniejszości i uczestniczenia w kulturalnych imprezach 

lokalnych. Namawiam do pielęgnowania tradycji i popularyzacji dorobku poprzednich 

pokoleń, do podejmowania wspólnych aktywności na rzecz swojego miejsca zamieszkania, 

do promocji miasta Rybnika. „Karmcie” swoje dzieci pozytywnymi uczuciami do własnej 

ziemi. 

Zapraszam także do powrotu do własnych korzeni, do bliskich sercu miejsc  

znanych z lat dzieciństwa i młodości. Bowiem: „Skąd wychodzimy, dokąd ciągle powracamy, 

często po latach nieobecności, niekiedy tylko w myślach, wspomnieniach? Z domu do 

domu… Tego najbliższego, rodzinnego, rozszerzającego się z biegiem czasu o ulicę, kościół, 

szkołę, wieś, dzielnicę, miasto, najbliższą okolicę, ludzi, przyjaźnie, melodię języka, święta, 

zdarzenia, barwy, dźwięki…  Z ziemią naszą łączą nas różnorodne więzy, bez względu na to, 

czy dymi hałdami, czy odurza zielenią, czy gwarna jest hukiem miast, czy cichym szumem 

wierzb – to jest nasz dom, nasza największa i najświętsza świętość. Znajomość stron 

rodzinnych, ziemi ojczystej, małej i dużej ojczyzny, jest niezbędna, by zrozumieć i poznać 

swoje korzenie – poznać je poprzez znajomość tradycji i tożsamości  kulturowej…”
3
. 

 

Szanowni Nauczyciele! 

  Niniejszy zeszyt edukacyjny, z niecierpliwością oczekiwany w rybnickich szkołach 

podstawowych, bez wątpienia ułatwi Państwu prowadzenie zajęć w ramach edukacji 

regionalnej z Waszymi uczniami. Obraz żwawej Kluski Wandruski odzianej w tradycyjny, 

śląski strój, dziołszki, której twarzyczka, w zależności od sytuacji malowana jest różnymi 

emocjami, zawdzięczamy wyjątkowym ilustracjom autorstwa Pani Kazimiery Drewniok-

Woryna.  

Pani Kazia na kolejnych kartach edukacyjnych daje nam z głębi serca płynącą 

odpowiedź na pytanie: „Jak my, nauczyciele, mamy uczyć we współczesnym świecie,  

w dobie globalizacji, o „własnej ziemi”, na której przyszło nam żyć?”. W publikacji 

znajdziemy odpowiedzi na wiele ważnych pytań, takich jak m.in.: Dlaczego możemy 

                                                           
3
 Wystąpienie Henryka Siedlaczka, na 19 posiedzeniu 6 kadencji Sejmu RP, 09 lipca 2008 r. 
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powiedzieć, że kuchnia śląska jest wyznacznikiem tożsamości Ślązaka? Jak przekazać 

młodemu pokoleniu nasze tradycje lokalne i regionalne? Dlaczego tradycje regionalne są 

obchodzone w rytmie czterech pór roku? Jakie są charakterystyczne elementy krajobrazu 

Górnego Śląska? Gdzie w Rybniku czy w innych miejscowościach na Górnym Śląsku 

spotkamy się z procesem rewitalizacji? Dlaczego Śląsk został nazwany „szmaragdem 

Europy”? itd.  

Zeszyt edukacyjny, który dziś Państwu prezentuję stanowi część obudowy 

dydaktycznej do podręcznika edukacji regionalnej pt. „Energia tradycji” uwzględniającej 

wybrane założenia Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 realizowanego przez miasto Rybnik. 

 

Jak korzystać z kart edukacyjnych na lekcjach edukacji regionalnej  

w odniesieniu do realizowanego programu? 

 

W publikacji znajdują się karty pracy do wypełniania przez ucznia, karty będące 

źródłem informacji, karty do ćwiczenia śląskiej godki. 

Rozkład materiału zawarty w podręczniku, przedstawiający tematykę zajęć, osadzony 

jest w 5 modułach tematycznych, stąd proponuję układ kart edukacyjnych według poniższego 

zapisu (wybór przykładowych kart): 

 w module „Rybnik to Ja” – karty o tematyce: drzewo rodzinne, pobożność, pamiątki 

rodzinne, uroczystości rodzinne, moje miejsce – dom rodzinny, jak dawniej żyli – 

wokół familoka, dawne gry i zabawy podwórkowe, we familoku, w kuchni śląskiej, 

tradycje rodzinne i świąteczne, cztery pory roku w zwyczajach i obrzędach, tradycyjne 

stroje śląskie; 

 w module „Rybnik z hałdą” – karty o tematyce: mój zakątek – położenie Rybnika, 

moja dzielnica, symbolika Rybnika i innych miejscowości regionu, rybnickie 

osobliwości przyrodnicze; rośliny i zwierzęta pobliskich łąk i lasów, kwiatki 

przydomowych ogródków i łąk,  na „grubie”; 

 w module „Rybnik zabytkowy” – karty o tematyce: stara klasa, izba regionalna, 

pamięć – historia, szlakami zabytków architektury i rzeźby Rybnika i regionu, śląskie 

legendy i podania, inne osobliwości Rybnika; 

 w module „Rybnik ciekawych postaci” – karty o tematyce: postacie rybnickie, 

rzemiosło - zawody mieszkańców regionu, kult świętych; 

 w module „Rybnik odczarowany” – karty o tematyce: rewitalizacja. 

 

Treści, zawarte w zeszycie edukacyjnym, ułożone są „spiralnie”, stąd poszczególne 

zagadnienia można (a nawet trzeba) przebudowywać, modyfikować, uzupełniać, wzbogacać  

i poszerzać. Kolejność korzystania z kart zależy od inwencji ucznia i nauczyciela. Kluczem 

niech będzie inspiracja i świeżość w podejmowaniu określonych tematów, dzięki którym 

uczniowie będą mogli odnaleźć własną ścieżkę pasji i zainteresowań, co w rezultacie połączy 

ich z miejscem zamieszkania. Bardzo ważną kwestią jest również wyważenie optymalnych 

proporcji zajęć - teorii i praktyki. Warto zwrócić uwagę, by nie obciążać młodego odbiorcy 

zbyt dużą ilością suchych informacji, a z drugiej strony, nie posługiwać się zbyt daleko 
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posuniętymi uproszczeniami
4
. (…). Najważniejsze, żeby w procesie edukacji nasi uczniowie 

nie tracili posiadanej ciekawości, nie bali się zadawania pytań i podejmowania próby 

poszukiwania na nie własnych odpowiedzi. Uczniowie mogą realizować własne pomysły  

w ramach tematów podejmowanych w zeszycie edukacyjnym. Stąd korzystając z publikacji 

postarajmy się o wyzwalanie kreatywności, stymulowanie jej w naszych uczniach,  

tak, aby mogli odnaleźć wątki najsilniej łączące ich z ziemią rodzimą. 

 

 

Zapraszam Was do wspólnego odkrywania oblicza naszej „małej ojczyzny”, ukrytego  

w tradycji, historii, kulturze, przyrodzie i w codzienności tej ziemi. Do poznawania jego 

wartości, nie tylko myślą, ale przede wszystkim sercem, bowiem dopiero w ten sposób można 

nauczyć się wnikliwie patrzeć na ziemię rodzinną, rozumieć ją, podziwiać i szanować,  

a także zdobywać umiejętność wsłuchiwania się w to, co sama pragnie nam przekazać. 

 

 

Maria Stachowicz-Polak – ekspert ds. edukacji regionalnej Miasta Rybnika 

 

 

 

                                                           
4
 M. Stachowicz-Polak, Innowacja pedagogiczna „Rybnik na Górnym Śląsku”, Rybnik 2017, s. 6. 
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