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Regionalizm w szkolnictwie 
województwa śląskiego

Regionalizm jako „ruch społeczno-kulturalny, dążący do zachowania swoistych 
cech kultury danego obszaru, do pogłębienia wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju 
i odnowy”1, nie był zjawiskiem powstałym na ziemiach polskich na początku XX 
wieku. Należał on do tych ruchów europejskich, które bądź to „tkwiły genetycznie 
głęboko w imperium romanum i nierozerwalnie łączyły się z rzymskim terminem 
regio”2 bądź sięgały po pierwiastki ludowej kultury, rozwijające się samodzielnie 
i nie będące jeszcze własnością całego kraju, na skutek wyczerpania się „wszystkich 
wspólnych dla całego narodu twórczych i żywotnych źródeł”3, czy też zmierzały do 
przenoszeniai do naśladowania na innym gruncie atrakcji i wzorców wielkich miast 
a głównie Paryża4. Nie rozwijał się on w poszczególnych krajach europejskich 
jednakowo; inna była jego geneza a także odmienne możliwości rozwoju.

W artykule niniejszym chciałabym przedstawić w jakich okolicznościach i w jaki 
sposób założenia tego ruchu były wprowadzone do szkolnictwa powszechnego 
województwa śląskiego w latach 1922— 1939, na czym polegała specyfika regionali
zmu na gruncie szkolnym a także jaki był jego związek z ruchem ogólnopolskim.

Odmienne uwarunkowania narodowo-ekonomiczno-społeczne i polityczne oraz 
inne dziedzictwo pozaborowe sprawiły, że w dwu częściach składowych województ
wa śląskiego, różne było zapotrzebowanie na polską książkę i inny stosunek do 
ogólnopolskiego języka literackiego. Na włączonej do Polski części odzyskanego 
Górnego Śląska, czyli na terenach gdzie nie było polskich szkół a tym bardziej 
polskich podręczników, a gwara śląska była synonimem polskości,zagadnieniem 
pilnym do rozwiązania — obok innych kwestii — pozostawał problem opracowa
nia polskiego elementarza i polskiej książki do nauki języka polskiego; prac 
napisanych językiem zrozumiałym dla dzieci górnośląskich, które w większości 
posługiwały się gwarą a język ogólnopolski traktowały jako język odświętny, stąd 
elementarze i książki zatwierdzone przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego (MWRiOp) były dla nich pracami niezrozumiałymi^ 
Z tych to powodów Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego 
Śląskiego (WOP UWŚL) — będący władzą szkolną II instancji — zaaprobował
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następujące prace: „Elementarz do użytku szkolnego i domowego” napisany przez 
nauczycieli Górnoślązaków (wydany w 1920 roku w Mikołowie i zatwierdzony do 
użytku szkolnego także przez centralne władze szkolne6), „Elementarz śląski” także 
napisany przez miejscowych nauczycieli oraz „Elementarz-samouczek” J. Syski7. 
Prace te — nie zawsze najlepsze pod względem metodycznym i merytorycznym8 
— chociaż miały określone znamiona regionalizmu, pracami regionalnymi nie były. 
Powstały bowiem dla ściśle określonych potrzeb szkolnych, tj. dladzieci górnośląs
kich które na skutek lat niewoli narodowej nie zawsze potrafiły posługiwać się 
poprawnie literackim językiem polskim. Określona sytuacja polityczna sprawiła 
więc, że zanim doszło do ogłoszenia ruchu regionalistycznego, w szkolnictwie 
powszechnym zaczęto wykorzystywać takie właśnie prace regionalne.

Niezależnie od powyższego, władze autonomicznego województwa dążąc do 
integracji i unifikacji przyłączonej ziemi śląskiej do Rzeczypospolitej, przy czynnym 
wsparciu ze strony władz centralnych, dążyły do zastąpienia gwary śląskiej 
językiem ogólnonarodowym. Język bowiem uznały za symbol, za najważniejsze 
kryterium przynależności narodowej9, stąd zadaniem nauczycielstwa śląskiego 
było pomagać „budzącym się do życia polskiego warstwom ludu śląskiego; 
pomagać i przodować w kulturalno-oświatowych organizacjach polskich i przy
czynić się do zogniskowania myśli polskiej”10. Także jednak Michał Grażyński, tak 
jak i jego poprzednicy, walczył o czystość języka, ale cel swój, aby pozyskać 
Górnoślązaków, zamierzał osiągnąć poprzez wyeliminowanie języka niemieckiego 
z życia publicznego i z gwary śląskiej i tak oczyszczone narzecze uznawał za język 
ogólnonarodowy11. W tych zamierzeniach niezwykle pomocne mu były specjalnie 
opracowane czytanki do nauki języka polskiego w klasach III—VI. Powołana dla 
tego celu w 1927 roku przez WOP UWŚL specjalna Komisja Czytankowa12 
(wzorująca się na powołanej w 1923 r. ministralnej „Komisji oceny książek do 
czytania”13), miała przedstawić wnioski dotyczące wprowadzenia do szkół po
wszechnych odpowiednich czytanek i elementarza, odpowiadających temu rejono
wi i potrzebom politycznym. Kwestii tej poświęcone były trzy konferencje 
i ostatecznie postanowiono, że dla potrzeb uczniów klas I opracowany zostanie 
nowy elementarz, którego druga część, tzw. czytankowa obowiązywać będzie 
w klasie II, zaś dla uczniów klas III—IV — specjalne podręczniki w formie 
czytanek. Autorami nowej wersji elementarza zostali Karol Buzek i Jerzy Kubisz, 
zaś autorem czytanek — nauczyciel ze Skoczowa Jan Żebrok.

„Nasze czytanki” — bo taki tytuł nosiły te prace — powstały z materiałów 
zebranych przez autora w drodze poszukiwań w polskich wydawnictwach sprzed 
I wojny światowej, w czasopismach, rozprawach oraz baśniach pisarzy górnośląs
kich i cieszyńskich a także w literaturze obcej. Znajdowały się w nich wyjątki 
z rożnych czasopism i książek oraz „około 100 oryginalnych albo też odpowiednio 
przerobionych ustępów z różnych dziedzin nauki. [...] Poza materiałem regional
nym odnoszącym się specjalnie do Śląska [...] zawarto w nich także fragmenty) 

teratury pięknej. Kilka ustępów do czytanek, szczególnie z życia górników, 
ostarczył Gustaw Morcinek”14. Na zlecenie śląskich władz oświatowych, prace te 
rukowała spółka wydawnicza „Katolik” w Bytomiu15. Oprawione one zostały 

w lwarde okładki z grzbietem wzmocnionym płótnem. Były to prace ciekawe,
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dostosowane do możliwości poznawczych dzieci, podnoszące wiele zagadnień 
związanych z życiem rodzinnym dziecka, jego nauką i pracą, przepojone duchem 
patriotycznym l6. Przedstawiały one uczniom pewien obraz dziejów ojczystych 
z niewielkim uwzględnieniem historii regionalnej, ale ze względu na to, że napisane 
zostały ogólnonarodowym literackim językiem polskim, dla dzieci górnośląskich 
były pracami trudnymi a przez to nielubianymi. Ich autor w 1927 r. podał, że„nie 
noszą one charakteru czytanki śląskiej, jakby sobie tego wielu życzyło, lecz mają 
charakter polski” 17. Natomiast w 1932 r. twierdził, iż „noszą one charakter 
regionalny, a przy tym szczerze polski” 18. Prace Żebroka bowiem były określonym 
„narzędziem” śląskich władz oświatowych w walce z gwarą; były swoistego rodzaju 
pracami regionalnymi, ale ich powstanie nie miało żadnego związku z rozwijającym 
się ruchem regionalistycznym. Wprowadzenie zaś ich do szkoły powszechnej miało 
służyć wojewodzie Grażyńskiemu w oczyszczeniu języka polskiego z różnych 
naleciałości obcych a poprzez taki właśnie charakterystyczny „mariaż z różnymi 
składnikami swojszczyzny śląskiej” chciał on zdobyć poparcie Górnoślązaków dla 
polityki sanacji i osłabić siłę niemczyzny na tym terenie19.

W tym samym czasie, gdy w części górnośląskiej walczono z gwarą wśród 
uczniów, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Pszczynie razem 
z profesorami UJ — J. Łosiem i Kazimierzem Nitschem, wyszło z propozycją 
założenia „zbioru kartkowego wyrazów ludowych narzecza górnośląskiego, nieu
żywanych w literackim języku polskim” oraz „zbierania germanizmów używanych 
przez lud górnośląski, celem oczyszczenia języka polskiego z naleciałości wyrazów 
ludowych”20. Dostrzegano także potrzebę gromadzenia starych książek i przed
miotów szkolnych jako eksponatów historycznych oraz zorganizowanie Muzeum 
Szkolnego21. Poprzez taki działania chcieli oni pomóc władzom politycznym 
województwa a jednocześnie ocalić od zapomnienia to, co z gwarą śląską było 
związane.

Wojewoda Grażyński jako „zdecydowany przeciwnik pośrednich grup języko
wych”, w których dostrzegał zarzewie separatyzmu, popierał tylko polską grupę 
narodowościową i odrzucał jakiekolwiek pomosty tworzone w dziedzinie kultury22. 
Toteż kiedy utwór księdza Norberta Bończyka pt. „Stary Kościół Miechowski” 
oceniony został tak przez Górnoślązaków, jak i przez opinię niemiecką, Jako 
najwyższy wytwór regionalnej kultury umysłowej”23, wykorzystał rodzący się śląski 
ruch regionalistyczny do realizacji wytyczonych wcześniej celów swej polityki. I to 
właśnie włączenie odradzającego się ruchu regionalistycznego do działań sanacji 
śląskiej, zmierzającej do realizacji założeń politycznych, świadczyło o specyfice 
regionalizmu śląskiego. Taki zwrot w polityce gospodarza województwa był 
możliwy, bowiem na konferencji wojewodów odbytej w Warszawie 13 X 1927 r. 
podkreślano wyraźnie, że „ruch regionalistyczny i jego organizacje mają być 
aprobowanymi przez państwo formami aktywności społecznej”24.

Propagatorem regionalizmu polskiego był Aleksander Patkowski — z wykształ
cenia geograf. W założonym i wydanym w Warszawie od 1925 r. czasopiśmie 
„Ziemia”, podejmował on również problemy rozwijającego się ruchu. W 19251. 
twierdził, iż aby zrealizować naczelną zasadę współczesnego nauczania i wy- 
chowania, tj. by kształcić umiejętności samodzielnego dochodzenia uczniów do
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awdy, należy dążyć do wytworzenia „właściwej spójni łączącej wszystkie 
nrzedm ioty nauczania z cząstką ziemi ojczystej, na której uczeń żyje i mieszka” . 
Tym elem en tem  łączącym był dla niego regionalizm i z tych to powodów uważał, że 
zagadnienia regionalne winny być „chlebem powszednim pracy nauczyciela”25.

U zupełn iając poglądy A. Patkowskiego, inny propagator regionalizmu pol
skiego, Stanisław Arnold, wskazywał na zadania tegoż ruchu tkwiące w potrzebie 
w yszukiw ania, zbierania i opracowywania przez uczniów różnego rodzaju materia
łów źró d ło w y ch 26. Problem znaczenia regionalizmu podnosili także m.in. W. 
Stankiew icz i K. Moszyński. Ten pierwszy uznawał, że cele tkwiące w regionalizmie 
osiągnąć można również poprzez sprawnie funkcjonujące ogniska kulturalne 
i ośrodki pracy pozaszkolnej, a ten drugi — poprzez działalność zmierzającą do 
tworzenia szkolnych zbiorów etnograficznych27.

Do działań zmierzających do pełnego upowszechnienia ruchu regionalistycznego 
na gruncie szkoły powszechnej włączył się również Związek Polskiego Nauczydels- 
twa Szkół Powszechnych. W uchwalonym przez niego „Programie regionalizmu 
polskiego” wyraźnie zaznaczono, że ruch ten winien dążyć „do jak największego 
związania pracy wychowawczo-oświatowej szkoły ze środowiskiem własnym 
dziecka poprzez tzw. lokalizację całokształtu materiału nauczania”28.

Program regionalizmu śląskiego sformuowany został w 1929 r. podczas uroczys
tych obchodów rocznicyjiowstania „Znicza” i opublikowany na łamach wznowio
nego wydania „Zarania Śląskiego” , które to powróciło do haseł regionalistycznych 
wypracowanych na Śląsku Cieszyńskim w 1907 r.29, zaś celem tego ruchu miało być 
nie tylko „ratowanie od zatarcia i zaniku charakterystycznych cech i osobliwości 
danego regionu”, ale także „zniwelowanie granic, jakie powstały po zaborach 
między „Cieszyńskiem” a „Gómośląskiem” i utworzenia na ich miejsce jednolito
ści śląskiej”30.

Inspiratorem tegoż ruchu na terenie śląskim był Roman Dyboski — Cieszynia- 
nin, anglista, profesor UJ31. Adaptując hasła regionalizmu ogólnopolskiego na 
potrzeby Śląska i jego mieszkańców, przedstawił on koncepcję budowy życia 
kulturalnego na Śląsku, w której szczególnie podkreślano potrzebę integracji 
dwóch części województwa32. Orędownicy regionalizmu śląskiego, podkreślając 
jego zadania i znaczenie wykazywali, że właściwy regionalizm „nie rozłącza lecz 
łączy”, , jest pomostem łączącym poszczególne ziemie z państwem”33; że regiona
lizm to „nie wytwarzanie odrębności ale składanie wartości dla wspólnego 
skarbca”34; to powoływanie wszystkiego do pracy nad pomnażaniem bogactwa 
narodowego”35; to „nie podkreślanie odrębności Śląska od Polski jako całości, ale 
jako części składowej ogólnopolskiej kultury duchowej i materialnej”36.

W szkolnictwie powszechnym hasła regionalistyczne do założeń programowych 
prawie wszystkich przedmiotów zaczęto wprowadzać stopniowo w końcu lat 
20-tych. W różnych czasopismach, a zwłaszcza na łamach „Szkoły Śląskiej”, 
zaczęto drukować artykuły, w których śląscy nauczyciele przedstawiali przykłady 
praktycznego rozwiązania omawianego zagadnienia czyli wprowadzenia idei 
regionalizmu do pracy szkoły. Postulowano w nich potrzebę pełnej współpracy 
szkoły ze środowiskiem domowym dziecka i z tymi elementami kultury śląskiej, 
z torymi spotykało się ono od najmłodszych lat w celu umocnienia polskości na

33



Śląsku, połączenie tego regionu kulturalnie z resztą ziem polskich przy jednoczes
nym uszanowaniu jego odrębności37. Szkole zaś, jako placówce oświato
wo-wychowawczej a także nauczycielom, zaczęto wyznaczać szczególną rolę 
w wychowaniu młodzieży. Podkreślano potrzebę zachowania godności nauczyciel
skiej, jego posłannictwa oraz udziału w pracy społecznej „nad podniesieniem 
wytwórczości materialnej wsi, wystrzegania się szydzenia z gwary ludu śląskiego 
i jego obyczajów”38a w planie pracy Instytutu Pedagogicznego, przewidywano na 
rok 1928/1929 zorganizowanie cyklu wykładów regionalnych przeznaczonych dla 
nauczycielstwa w ramach „Powszechnych Wykładów Regionalnych z przeszłości 
Śląska”39. Natomiast w programie nauczania języka polskiego w klasie VIII w 1928 
r. umieszczono hasło: „pisarze ludowi wśród ludu śląskiego: Kołodziej, Miarka, 
Stalmach, Łysek, Kubisz, i.t.d.”40. Dla gorących orędowników realizacji tej idei 
w pracy z dziećmi, ten lakoniczny passus zapisu programowego (tzw. „i.t.d.”) 
stanowił podstawę domagania się wprowadzenia do nauki w szkole śląskiej także 
utworów różnych poetów i pisarzy śląskich, wydanych w zbiorach: „Poeci Górnego 
Śląska” i „Obrazy Ślązaków wspomnienia godnych”41. Takiego stanowiska nie 
popierała jednak redakcja „Szkoły Śląskiej”, która twierdziła, że szkoła śląska jako 
placówka oświatowa, właściwie realizuje zawarte w programie hasła związane 
z ruchem regionalistycznym, ale mogłaby to czynić jeszcze lepiej, gdyby posiadała 
adekwatne do potrzeb wybory dzieł i pisarzy śląskich42. Zajmując takie stanowisko 
wyraźnie podkreślała, że czytanki J. Żebroka nie należą do prac regionalnych i że 
istnieje potrzeba opracowania właściwych czytanek regionalnych, których wydania 
domagało się czasopismo „Ziemia” podkreślając jednocześnie, iż od nowa 
opracowane czytanki szkolne nie powinny być „doraźnym wyborem, ale pracą 
podjętą przez literaturę i naukę polską z myślą o dziatwie szkolnej43. Postulat ten 
popierał także ks. Emil Szramek44, natomiast jeden z nauczycieli górnośląskich Jan 
Paszenda proponował by przedmiotem poznania uczniów były tylko same utwory 
piewców śląskich, „a ich życiorysy winny mieć pierszeństwo przed życiorysami 
innych poetów”45.

Osobą wytypowaną do realizacji tej idei regionalistycznej na gruncie śląskim 
został G. Morcinek. Uważał on, że dotychczas wykorzystywane w szkole śląskiej 
„Wypisy polskie” należą do prac niedostosowanych do potrzeb psychicznych 
dzieci w wieku szkolnym a fragmentaryczność utworów w nich zawartych i słabe 
ilustracje to czynniki osłabiające możliwość emocjonalnegp oddziaływania na 
uczniów. Postulował natomiast, aby nowa praca tego typu była określoną całością, 
w której należy zaprzestać martylologicznego ujmowania dziejów a zwracać uwagę 
na piękno codziennego życia, na stosunek człowieka do przyrody oraz na pracę 
ludzi różnych narodów46.

Zupełnie inny pogląd na ten temat przedstawił S. Tync. Twierdził on, że istnieje 
„paląca potrzeba dostarczenia nauczycielstwu wszystkich terytoriów Rzeczypos
politej zbiorów takich materiałów, któreby przydatne być mogły przede wszystkim  
w realizacji przedmiotów humanistycznych”. Opowiadając się za opracowaniem 
jednakowych czytanek polskich dla wszystkich szkół funkcjonujących w  Rzeczypo
spolitej, postulował jednocześnie, aby wydać zeszyty regionalne, zawierające 
informacje z przeszłości i teraźniejszości ludu danego regionu, łącznie z ustępami
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oisanym i gwarą, szczególnie ważnymi dla prawidłowej realizacji celów nauczania 
języka polskiego47.

Stanowisko powyższe wyraźnie odbiegało od poglądów G. Morcinka. Postulaty 
w ysunięte zostały przez tegoż ostatniego w 1927 r., a więc jeszcze przed oficjalnym 
ogłoszen iem  programu regionalizmu śląskiego czyli w czasie gdy pozytywny 
stosunek śląskich władz oświatowych do narzecza śląskiego nie był wyraźnie 
jasno sprecyzowany i gdy opracowano i wydawano „Czytanki” J. Że- 
broka. I te zapewne względy zdecydowały o tym, że autorami II zeszytu 
regionalnych czytanek polskich zostali S. Tync i J. Gołąbek (autorzy „Czytanek 
polsk ich” dla IV klasy szkoły powszechnej i I klasy gimnazjum). Znalazły się w nim 
materiały regionalne ułożone w następujące działy: I — „Ziemia i lud”; —  „Le
gendy, podania, pieśni”; III — „Z przeszłości”; IV —  „Walka o narodowość”;
y  „Z życia Ślązaków”. Dołączono do nich także „Wskazówki”, w których
uzasadniono potrzebę wprowadzenia działu IV i wychodzenia poza granice Śląska 
a także podawano ogólne zasady korzystania przez nauczycieli z tego rodzaju 
pomocy48. Na temat tej pracy w recenzjach zawarto krańcowe odmienne opinie: 
„piękny, bardzo pożyteczny podręcznik, pomocny do nauki języka polskiego 
i geografii”49; „książka nie rozwijająca zainteresowań uczniów, nie uporządkowana 
metodycznie, bardziej rozpraszająca niż porządkująca dany materiał”50; praca 
„zawierająca błędy językowe a zawarty w niej wybór dzieł piewców śląskich uznać 
należy za nieadekwatny do możliwości uczniów i oczekiwań nauczycieli śląskich”51; 
„przykład niewłaściwego zrozumienia zasad polskiej szkoły”52. Różne były przy
czyny takich jej ocen: autorami omawianego wyboru tekstów źródłowych były 
osoby nie znające specyfiki regionu śląskiego i jego ludu, cała praca była zbiorem 
luźno ze sobą związanych tekstów o Śląsku i wydana została przed ogłoszeniem 
założeń regionalizmu śląskiego. Z tych to więc powodów nie wzbudziła ona 
większego zainteresowania wśród nauczycieli śląskich a program nauczania 
zakwalifikował ją jako lekturę uzupełniającą dla klasy VIIIs3.Nie wychodziła ona 
bowiem naprzeciw społecznym oczekiwaniom i chociaż była zupełnie czymś innym 
niż prace J. Zebroka, to jednak też nie zawierała pożądanych treści regionalnych. 
Także te ostatnie pozostawały przedmiotem stałych ataków. Zarzucano im, iż nie 
zawierały one utworów księdza N. Bończyka, jednego z najbardziej znanych 
poetów Górnego Śląska34, a głównie fragmentów epopei śląskiej „Stary Kościół 
miechowski”. Praca ta jednak nie odpowiadała polityce ówczesnych władz, stąd nie 
znalazła miejsca w „Naszych czytankach”. Dopiero rozwój śląskiego regionalizmu 
literackiego, działalność Polskiego Radia w Katowicach a także uroczyste posie
dzenie Polskiej Akademii Literatury w stolicy województwa śląskiego połączone 
z przyjęciem w Sejmie Śląskim z okazji 100 rocznicy urodzin ks. N . Bończyka 
spowodowały, iż zaczęto podkreślać wartość gwary jako składnika więzi regional- 
neJ ■ I chociaż zwolennicy wprowadzenia autorów śląskich do lektury szkolnej 
ograniczyli zasięg swoich żądań i starali się unikać wygórowanych sądów 
o wartości regionalnej twórczości literackiej, to jednak nadal niektórzy nauczyciele 
w)suwali tezę mówiącą o potrzebie wcześniejszego, tj. przed zapoznaniem z epopeją 
narodową „pan Tadeusz”, zapoznania uczniów z literaturą rodzimych poetów 
Pisarzy śląskich, a głównie ze wspomnianą wyżej pracą N. Bończyka i wierszami
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lirycznymi K. Damrota, łącznie z ich życiorysami i okolicznościami powstania ich 
dzieł56. Uzasadniając wyżej wymienione potrzeby, dokonali oni odpowiedniego 
porównania poematu A. Mickiewicza i N. Bończyka a także przedstawili korzyści, 
jakie uczniowie wyniosą z poznania dzieła śląskiego piewcy. Twierdzili też, że 
prawidłowe opanowanie gwary śląskiej oraz praca nad nią umożliwią uczniom 
poprawne pisemne wypowiadanie się57. Określone stanowisko w tej sprawie zajął 
także G. Morcinek. W 1930 r. pouczał on nauczycieli w następujący sposób: „skoro 
gwara jest odmianą języka polskiego, stanowiącą podstawę języka literackiego, to 
jest ona dobrem kulturalnym narodu”58. Katowicki filolog gimnazjalny uważał 
natomiast, że gwara stanowi nierozwiniętą pierwotną formę ogólnopolskiego 
języka Uterac kiego; że narzecze jako „mowa polska nie może być nigdy zwalczane”; 
że dla dziecka mowa domu rodzinnego i najbliższego otoczenia ma się stać 
pomostem do opanowania języka ogólnonarodowego,: że dziecko śląskie nie 
powinno zapominać skąd pochodzi a poprzez naukę w szkole powszechnej 
i średniej powinno opanować i posługiwać się literackim językiem polskim59.

Na początku lat 30-tych ta istotna zmiana stosunku władz wojewódzkich do 
gwary śląskiej znalazła swoje odzwierciedlenie w systemie nauczania i w treściach 
programowych a idee regionalistyczne zaczęto uznawać za niezwykle ważny 
czynnik w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły śląskiej. Podkreślano 
jednocześnie, że „momenty regionalne nie są sprzeczne z wychowaniem spolecz- 
no-państwowym”60; że „szkoła chcąca budować nowe podstawy wychowania 
człowieka i obywatela powinna zaczynać od przeprowadzonach związków człowie
ka z ziemią w przeszłości i teraźniejszości, z obrazem [...] naprzód miejscowości 
rodzinnej”61; że szkoła winna realizować hasła regionalizmu i w ten sposób 
zmierzać do połączenia tego regionu z Macierzą62. Postulowano też opracowanie 
właściwych prac oraz wydanie specjalnych czasopism o tematyce regionalnej dla 
nauczycieli i młodzieży63.

Wychodząc naprzeciw założeniom ruchu regionalistycznego, w Królewskiej 
Hucie rozpoczęto edycję miesięcznika „Nowa Polska” — organu młodych 
nauczycieli gimnazjalnych realizujących założenia tego ruchu na gruncie szkol
nym64; czasopismo „Ogniskowiec” zaczęło wydawać specjalny dodatek pt. „Ziemia 
Piastowska”65; ognisko ZNP w Knurowie — pisemko dla uczniów szkół powszech
nych i niższych klas gimnazjalnych pod nazwą „Młodzież Śląska”, którego 
redaktorem był znany na Śląsku nauczyciel Z. Gryń66, a Wydział Społecz- 
no-Oświatowy Zarządu Okręgu ZNP w Katowicach powołał Sekcję Regionalis- 
tyczną w celu koordynowania prac i działań nauczycieli realizujących w szkołach 
założenia regionalizmu. Projektowano też utworzenie Powszechnego Uniwersytetu 
Regionalnego na Śląsku67, a wobec braku właściwej literatury regionalnej dla klas 
starszych, dokonywano wyboru regionalnej literatury, szczególnie pomocnej 
w realizacji treści programowych z języka polskiego68.

Po przyjęciu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Ustawy o ustroju szkolnict- 
waz 11 marca 1932 r.”69 i po odrzuceniu jej założeń przez posłów Sejmu Śląskiego70, 
pozostających zwolennikami „zachowania regionalnych wartości” i uważających, 
że „ niejednolicie pojęte i zorganizowane szkolnictwo jest najważniejszą pod
budową zbiorowej jedności duchowej narodu”71, wojewoda M. Grażyński wyko



rzystał swoje uprawnienia i jako przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej 
noszczególne postanowienia tejże ustawy wprowadzał na grunt śląski mocą 
rozporządzeń i okólników, mając przy tym odpowiednie poparcie ze strony władz 
centralnych72. Wraz ze stopniowym wprowadzeniem nowych programów naucza
nia (z uwzględnieniem tzw. specyfiki śląskiej), w szkole śląskiej zaczęto wdrażać 
zawarte w nich hasła regionalistyczne i założenia tego ruchu. Zgodnie z wytycznymi 
nro g ram  owymi z 1934 r., podkreślano potrzebę „oparcia się na środowisku” przy 
realizacji jego treści, uwzględniając przy tym możliwości poznawcze uczniów 
i warunki środowiska. Na lekcjach języka polskiego w klasach I—IV dostrzegano 
potrzebę stopniowego, bardzo powolnego przyzwyczajania dzieci „do zastępowa
nia wyrazów i zwrotów gwarowych odpowiednikami z języka warstw wykształ
conych” i czerpania materiału do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu z najbliższego 
otoczenia a w klasach V—VII — „wyjaśnienia zwrotów językowych i poszukiwania 
zwrotów zastępczych, rozróżniania mowy warstw wykształconych i gwar ludowych 
na tle kilku wyrywków pisanych gwarą charakterystyczną dla danego regionu”73. 
W klasie VIII natomiast — zalecano rozwijać, pogłębiać i uzupełniać wiadomości 
i umiejętności już zdobyte oraz położyć nacisk na „dalsze wzbogacenie czynnego 
słownictwa młodzieży” a także pogłębić „ich wiadomości o gwarze śląskiej i jej 
stosunku do mowy warstw wykształconych”74. W „Uwagach ogólnych” do nauki 
języka polskiego podkreślano, że „gwara nie jest językiem błędnym”; że w wypo
wiedziach uczniów na tzw. drugim szczeblu nauczania — zwłaszcza przy tematach 
dowolnych — można pozwolić dzieciom używać wyrażeń i zwrotów gwarowych, 
ale jednocześnie zmierzać do tego —  zwłaszcza w toku realizacji wiadomości 
gramatycznych — by dostrzegały one, że , język polski nie jest zupełnie jednolity 
a wynoszenie jednej gwary nad drugą nie ma uzasadnienia [...] bo wszystkich 
Polaków wiąże jednolita mowa wykształcona, którą poznaje się w szkole”75. Na  
lekcjach historii kładziono nacisk na potrzebę wiązania najważniejszych wiadomo
ści z historii Polski z dziejami lokalnymi i regionalnymi jako tymi, które są dzieciom 
najbliższe a na lekcjach geografii — wobec mnóstwa krain, związków i zależności 
między nimi występującymi — zmierzano do wyeliminowania nauczania encyk
lopedycznego na rzecz budzenia zainteresowań, natomiast do szczegółowego 
przeglądu regionów przystępować dopiero po realizacji treści z geografii ogólnej76. 
W programie nauczania klasy VIII uwzględniono utwory „pisarzy śląskich jak 
Morcinek oraz nowele i obrazki dotyczące Śląska [...] które polecano opracowywać 
jak normalną lekturę szkolną”77. Największe możliwości w realizacji treści 
programowych związanych z regionalizmem dawano nauczycielom języka pol
skiego oraz przypisywano wycieczkom organizowanym w toku realizacji prawie 
wszystkich przedmiotów do środowisk, w których posługiwano się gwarą78. 
Określoną pomocą nauczycielom w wypełnianiu tych zadań służyły czasopisma 
„Płomyk” i „Płomyczek”, które przyjęły nowy, zregionalizowany kierunek 
Prezentowania treści, nie zatracając przy tym głównego celu języka polskiego, tj. 
Pogłębiania języka literackiego79. Wytyczne programowe wskazywały również na 
■stotną rolę regionalizmu w procesie wychowania. Uważano bowiem, że „środowis- 
0 kulturalne, społeczne i stosunki domowe wywierają olbrzymi wpływ na 

tworzenie się osobowości dziecka i na jego charakter” i na tej podstawie

37



twierdzono, że .jeżeli dziecko pozna swój region, to go pokocha, bo zrozumie, że 
całą przyszłością i teraźniejszością jest z nim połączone”80.

Nowy stosunek programów nauczania do idei regionalizmu stworzył podstawy 
do wymiany poglądów nauczycieli śląskich szkół powszechnych na temat praktycz
nego wcielania w życie założeń regionalistycznych w toku realizacji różnych 
przedmiotów i korzyści zeń płynących. Nauczyciele uczestniczący w konferencji 
rejonowej zorganizowanej w 1934 r. w Królewskiej H ude — wyniki jej obrad 
wydrukowano w drugim numerze „Materiałów regionalnych”81 — podkreślili, że:
1) poprzez porównanie gwary z językiem literackim młodzież zrozumie jakie koleje 
losu przeszedł język polski i że był on istotnym czynnikiem w walce z germanizacją;
2) poprzez poznanie przeszłości historycznej swojej „bliskiej ojczyzny” uczeń 
dowie się ,jakie związki łączyły go z Polską” a w poznawaniu tej przeszłości 
— zwłaszcza w klasach młodszych — niezwykle pomocne okazać się mogą 
miejscowe legendy i baśnie; 3) poprzez poznanie klimatu najbliższej okolicy, jej 
flory i fauny, dziecko zrozumie ogólnopolskie zagadnienia przekazywane na 
lekcjach przyrody i geografii; 4) poprzez znajomość pieśni regionalnych i sztuki 
ludowej uczniowie zapoznają się z polskimi obyczajami i zwyczajami będącymi 
cząstką polskiej obrzędowości a także z tymi czynnikami, które odegrały istotną 
rolę w potrzymywaniu ducha polskości na Śląsku82.

Ogłoszenie drukiem tego rodzaju „Materiałów” (załączono do nich również 
konspekty różnych lekcji, na których realizowano tematykę regionalną) świadczyło
0 właściwym zrozumieniu problemu realizacji założeń regionalistycznych na 
gruncie szkoły powszechnej, o napotykanych trudnościach i próbach ich prze
zwyciężenia.

W toku wdrażania założeń ruchu regionalistycznego do pracy śląskiej szkoły 
powszechnej, określoną pomocą służyły nauczycielom również publikacje druko
wane na łamach „Przyjaciela Szkoły”. W nich to znajdowali oni cenne wskazówki
1 uwagi dotyczące wartości poznawczych i wychowawczych treści regionalnych83.

Rehabilitacja narzecza, podjęta w skali ogólnopolskiej i w pełni zaakceptowana 
na gruncie śląskim, nie dotyczyła tylko szkoły. Jej zasięg społeczny był znacznie 
szerszy. Według twierdzeń Eugeniusza Kopcia, „sanacyjna kampania na rzecz 
nastawienia wobec gwary, była mocno osadzona w realiach polityki społecznej 
i towarzyszącej jej ofensywie ideologicznej, mającej wykazać zmniejszenie się 
dystansu między rządzonymi a rządzącymi. Z innego punktu widzenia, zmiana 
stosunku do gwary, była pociągnięciem taktycznym mającym bliżej związać śląskie 
masy ludowe z grupą sprawującą władzę”84. W latach 30-tych natomiast — zwłasz
cza po dojściu Hitlera do władzy i odrzuceniu przez III Rzeszę „dotychczasowych 
metod pośredniej asymilacji eksploatującej niektóre składniki śląskiej więzi 
regionalnej”, poeta śląski stał się „patronem jedności rozdartego granicami 
państwowymi polskiego Śląska” a gwara i elementy regionalne stały się „symbolem 
piękna polskiej mowy mieszkańców tej ziemi”85.

Nowa polityka władz oświatowych i ugrupowania sprawującego władzę wobec 
regionalizmu, tak w skali ogólnopolskiej jak i na terenie województwa śląskiego, 
nie znalazły aprobaty wśród niektórych grup zawodowych społeczeństwa pol
skiego, które w tej idei dostrzegało elementy dezintegracyjne86. Niezależnie od



nowyższego, zainteresowanie narzeczem śląskim stale rosło, by osiągnąć swoje 
apogeum w 1937 r., kiedy to gwarą śląską wydany został „Przednówek” Pawła 
jCubisza, natomiast nauczyciele śląscy oraz katoliccy księża pozostawali w tym 
czasie inicjatorami podejmowanych poszukiwać folklorystycznych87.

Regionalizm śląski narodził się w Cieszyńskiem jeszcze przed I wojną światową, 
aby ocalić polskość na śląskiej ziemi. W 1922 r., po przyłączeniu części tego obszaru 
do Polski, niedocenianie gwary i podjęta z nią walka — tak w szkole jak i w życiu 
publicznym — spowodowały niezadowolenie mieszkańców tego regionu. „To,co 
w przeszłości łączyło, w nowych warunkach zaczynało dzielić”88. Władze obawiały 
się, by „partykularne formy języka polskiego na Śląsku nie stały się źródłem 
podtrzymującym regionalne odrębności i tendencje separytystyczne”89, by nie 
hamowały integracji tego regionu z resztą ziem Rzeczypospolitej. Opracowano 
więc czytanki do nauki języka polskiego, które chociaż uwzględniały specyfikę 
śląską to jednak napisane zostały literackim językiem polskim i dlatego nie były 
pracami łubianymi i zrozumiałymi dla uczniów szkół śląskich. Rehabilitacji 
narzecza śląskiego dokonano w celu realizacji ściśle określonych celów politycz
nych wykorzystując przy tym prężnie rozwijający się ogólnopolski i śląski ruch 
regionalistyczny, który chociaż — ze swej natury —  był ruchem społecz
no-kulturalnym, to na terenie województwa śląskiego, spełniał bardzo ważne 
zadania polityczne90. W szkolnictwie powszechnym województwa śląskiego zaczęto 
przypominać i upowszechniać twórczość regionalnych poetów i pisarzy a także 
stopniowo wdrażać uczniów do posługiwania się literackim językiem polskim; 
pokazywano, że śląska obrzędowość, zwyczaje i ornamentyka były częściami 
składowymi kultury ogólnopolskiej i w ten sposób — realizując jeden z głównych 
postulatów tegoż ruchu — zmierzano również do unifikacji i integracji tego obszaru 
z resztą ziem polskich. „Polacy Ślązacy z grupy etnicznej zaczęli się przekształcać 
w regionalną grupę narodu polskiego”91. Specyfika regionalizmu śląskiego polega
ła więc na tym, że zanim ruch regionalistyczny ponownie odrodził się na ziemi 
śląskiej i przybrał zinstytucjonalizowane formy działania, władze wojewódzkie 
wykorzystywały odrębności kulturalne tego regionu w swej polityce zmierzającej 
do pełnego połączenia Śląska z Macierzą. Kiedy jednak działania te nie przyniosły 
pożądanych efektów, dokonały one diametralnej zmiany swego stosunku do tego, 
co dotychczas stanowiło przedmiot sporów czyli do gwary śląskiej. Wykorzystały 
przy tym rodzący się od nowa ruch o charakterze kulturalno-oświatowym czyniąc 
go niemal urzędową ideologią administracji92 a w szkole śląskiej dostrzegały 
niezwykle ważny czynnik umożliwiający realizację wytyczonych celów, które 
pozostały takie same, chociaż realizowane były w innych warunkach i innymi 
sposobami. Realizując na lekcjach różnych przedmiotów hasła regionalistyczne 
nauczyciele śląscy przyczyniali się do pełnego połączenia Śląska z Macierzą.
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