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WSTEP
Cecha konstytutywna współczesnych przemian edukacyjnych zorientowanych
katechetycznie jest zainteresowanie młodziez a i coraz powszechniejsze traktowanie
jej jako aktywnego podmiotu, który z yje w konkretnym środowisku społeczno-kulturowym. Środowisko to jest jednym z czynników warunkujacych wszechstronny rozwój katechizowanych osób. Młodziez kształtuje swoja indywidualna toz samość ludzka i chrześcijańska w świecie wielokulturowym, w którym ścieraja sie
tendencje unifikacyjne z tymi, które daja poczucie autonomii czy odrebności
kulturowej.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wspomaganie katechizowanej młodziez y w kształtowania własnej, zintegrowanej z innymi płaszczyznami
konstytuujacymi strukture osobowości młodego człowieka toz samości regionalnej.
Jest to proces nadzwyczaj waz ny, szczególnie w kontekście wymogu realizacji
edukacji regionalnej w toku interakcji katechetycznych. Toz samość regionalna
młodego człowieka nie stanowi odizolowanej od toz samości jednostki sfery
egzystencji, lecz przeciwnie jawi sie ona jako nieodłaczny komponent osobowości,
zwiazanym z z yciem ludzkim — w jego wymiarze jednostkowym i społecznym,
w tym takz e religijnym. Zintegrowanie toz samości regionalnej z pozostałymi
elementami struktury osobowości nadaje kierunek wzrostowi młodej osoby, umoz liwiajac jej wszechstronny rozwój.
Prezentowany tekst stanowi przyczynek do dyskusji nad dokonujacym sie
w katechezie zainteresowaniem róz nymi aspektami edukacji regionalnej. Celem
podjetych analiz jest próba zrozumienia fenomenu kształtowania toz samości
regionalnej młodziez y w toku interakcji katechetycznych, a w szczególności
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym polega kształtowanie toz samości
regionalnej młodziez y w toku interakcji katechetycznych?
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W zwiazku z tak postawionym problemem ukazany zostanie najpierw zakres
pojecia „toz samość regionalna młodziez y” i fenomen interakcji katechetycznych.
Kolejnymi krokiem w przeprowadzonej analizie bedzie zaprezentowanie katechetycznych determinantów kształtowania toz samości regionalnej. W tym kontekście
zostana ukazane strategie edukacyjne wspomagajace kształtowanie toz samości
regionalnej młodziez y w toku interakcji katechetycznych.

 SAMOŚĆ REGIONALNA MŁODZIEZ Y
I. ZAKRES POJECIA TOZ
Percepcje pojecia „toz samość regionalna młodziez y” ułatwi uściślenie ogólnego pojecia „toz samość osobowa” i „toz samość społeczna”. W zamyśle redakcyjnym uzyskane w ten sposób treści powinny być pomoca w dotarciu do istoty
pojecia „toz samość regionalna młodziez y”.
Pojecie „toz samość osobowa” jest terminem wieloznacznym, zwiazanym z licznymi terminami pokrewnymi, takimi jak na przykład: toz samość indywidualna
(toz samość jednostki), toz samość społeczna czy kulturowa młodziez y. Moz e wiec
być rozpatrywane z wielu punktów widzenia. W sensie ścisłym pojecie „toz samość” znaczy identyczność: bycie tym samym, a nie czymś czy kimś innym1.
Odnosi sie ono nie tyle do obiektów jako takich, ile do konfiguracji cech,
pozwalajacych na identyfikowanie osoby (rozpoznawanie), odróz nianie jej od
innych osób czy grup2. Pojecie „toz samość” odnosi sie wiec do atrybutów
charakterystycznych dla danej osoby.
Tak określona toz samość jest ujmowana w dwóch perspektywach: osobistej
i społecznej. Pierwsza wskazuje na toz samość dana podmiotowi poprzez powtarzajace sie sposoby przez ywania samego siebie i na rodzaj wiedzy wyartykułowanej, na która składaja sie treści uznane przez przedmiot za najbardziej
waz ne dla scharakteryzowania własnej osoby. Jest to toz samość osobista zwana
indywidualna lub osobowa. Wiaz e sie ona z wykształceniem pojecia „Ja”, co
wyraz a sie spostrzeganiem siebie jako niepowtarzalnej jednostki i identyfikowaniem sie z celami i standardami osobistymi3. Typowe sa tu pewne pytania
toz samościowe takie, jak na przykład: „Kim jestem jako niepowtarzalna jednostka?”, „Czym sie róz nie od innych osób?”. Stymuluja one kształtowanie sie
toz samości. Podstawe wykształcenia sie tej kategorii toz samości stanowia dwie
formy poznawczej odrebności Ja — Inni: spostrzeganie róz nic miedzy własna
osoba i innymi ludźmi lub odrebność schematów Ja — Inni4.
Druga perspektywa opisuje toz samość ujmowana w kategoriach społecznych,
zwiazana z wykształceniem sie pojecia „My”, co znajduje swój wyraz w poznaw1

Słownik jezyka polskiego, red. M. S z y m c z a k, Warszawa 1981, s. 519.
J.Ł. G r z e l a k, M. J a r y m o w i c z, Toz samość i współzalez ność, w; Psychologia. Podrecznik
akademicki, t. III, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, pod red. J. Strelau,
Gdańsk 2000, s. 108.
3
M.B. B r e w e r, W. G a r d n e r, Who is this „we”? Levels of collective identity and self
representations, JPSP 71(1996), s. 84–87.
4
Tamz e, s. 87–90.
2
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czych powiazaniach własnej osoby z innymi osobami i identyfikowaniem sie z ich
celami oraz wartościami. To identyfikowanie moz e obejmować nie tylko osoby
z bezpośredniego otoczenia (rodzinnego, sasiedzkiego), ale i osoby spoza najbliz szego kregu, zarówno znane, jak i nieznane, nigdy nie napotkane, lecz stanowiace
wspólnote przez przynalez ność do szerszej kategorii społecznej, złoz onej z osób,
których wiekszości nie moz na spotkać osobiście (grupa osób zwiazanych z wykonywanym zawodem, np. „my katecheci”; grupa osób danej narodowości czy
zamieszkujacych określony region np. „my Polacy”, „my Ślazacy”; grupa wyznawców danej religii, np. „my katolicy”)5.
Miedzy toz samościa osobista a społeczna istnieja ścisłe zwiazki. Autentyczna
identyfikacja z grupa społeczna nie jest moz liwa bez poczucia własnej toz samości.
Stygmatyzacja grupy społecznej, do której osoba przynalez y lub, z która identyfikuje sie wpływa na jakość toz samości osobistej. Kaz da z wymienionych
i dookreślonych kategorii toz samości ma wymiar obiektywny i subiektywny.
Pierwszy dotyczy postrzegania osoby lub grupy „z zewnatrz” przez innych wraz
z próba jej zidentyfikowania. Drugi natomiast odnosi sie do stawiania sobie przez
osobe pytania: „kim jestem?”, wiec dotyczy autoidentyfikacji tworzonej na podstawie własnej odrebności, spójności i ciagłości6.
Wszystkie wymienione zakresy znaczeniowe poszczególnych kategorii toz samości sa znaczace dla właściwego rozumienia „toz samości regionalna młodziez y”. W czym zatem wyraz a sie istota toz samości regionalnej młodziez y?
Pojecie „toz samość regionalna młodziez y” wskazuje na wzglednie trwała,
kształtujaca sie permanentnie autokoncepcje wyraz ajaca sie w identyfikowaniu sie
młodziez y z określonymi wartościami grupy regionalnej. Tak określona toz samość
oparta jest na poczuciu własnej podmiotowości, wizji własnej osoby, a dokładniej
tego, co dla autocharakterystki najwaz niejsze, charakterystyczne i specyficzne 7.
Prowadzi ona do wiezi nie tylko z konkretnymi osobami zamieszkujacymi
określone terytorium „małej ojczyzny”, lecz z cała zbiorowościa regionalna.
Kluczowy element toz samości regionalnej młodziez y jest stopień indywidualnej identyfikacji młodych osób z regionem, jego społecznościa, szeroko rozumiana
kultura, w tym takz e z dziedzictwem kulturowym regionu8. Identyfikowanie sie
młodziez y z dana zbiorowościa regionalna wynika nie tyle z samej dostrzeganej
własnej przynalez ności, lecz zalez y od poznawczego zaklasyfikowania własnej
osoby do danej kategorii społecznej. Istotne jest tu zdefiniowanie „Ja” w terminach
przynalez ności do danej wspólnoty regionalnej. Młodziez utoz samiajac sie, identyfikujac z tak zwanymi osobami znaczacymi, grupami, rolami, organizacjami
społeczno-kulturowymi, pewnymi treściami bedacymi elementami określonej kultury regionalnej, tradycji, historii regionu, elementami regionalnego dziedzictwa
kulturowego, nabywa własna toz samość regionalna. Ta identyfikacja zapewnia
5
Tamz e; por. H. M a m z e r, Toz samość jednostki w obliczy wielokulturowości, w: Edukacja
miedzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta,
Katowice 2000, s. 68–67.
6
P. W e i n r e i c h, Psychodynamics of Personal and Social Identity, w: Identity. Personal and
Socio-Cultural, pod red. A. J a c o b s o n-W i d d i n g, Uppsala 1983, s. 159.
7
H. M a l e w s k a-P e y r e, Ja wśród swoich i obcych, w: Toz samość a odmienność kulturowa, red.
P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Warszawa 1992, s. 19.
8
M. M e l c h i o r, Społeczna toz samość jednostki, Warszawa 1990, s. 20–24.
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poczucie świadomości przynalez ności do określonej wspólnoty regionalnej i pomaga człowiekowi zakorzenić sie w określonej wspólnocie regionalnej, umiejscowić
sie w świecie, w przestrzeni społecznej, jaka jest region, a takz e dostrzegać róz nice
oraz podobieństwa pomiedzy jednostkami reprezentujacymi róz ne wspólnoty regionalne. Wyraz a sie ona w gotowości do altruistycznych działań na rzecz regionu
i jego społeczności czy zbiorowości9.
W tak rozumianej toz samości regionalnej młodziez y waz na jest ze strony
młodych samoświadomość przynalez ności i odrebności etycznej, rozumiana jako
przez ycie psychiczne o charakterze intencjonalnym, tzn. wyrastajace na bazie
takich elementów, jak: wspólnota, kultura, terytorium regionalne. Elementami
konstytuujacymi toz samość regionalna młodziez y sa przez ycia i akty psychiczne
poszczególnych jednostek, z yjacych w określonym regionie10. Te przez ycia i akty
psychiczne młodziez y tworza w młodych osobach poczucie społeczne, gdy identyczne w swej treści sa właściwościa wielu młodych osób zamieszkujacych
określony region i gdy pewne treści indywidualnych przez yć i aktów — zwiazanych ze świadomościa wspólnoty losu, jezyka, kultury, historii, wspólnych działań,
interesów, korzyści i wspólnej z innymi odpowiedzialności za kształt grupy
regionalnej — konkretna młoda osoba podziela z innymi i uznaje za wartościowe.
Tworzy sie w ten sposób poczucie toz samości regionalnej młodziez y, rozumiane
jako społeczna świadomość przynalez ności do określonej wspólnoty regionalnej
i odrebności wynikajacej z tej przynalez ności oraz kształtuje społeczna identyfikacja z „mała ojczyzna”11.
Podstawe toz samości regionalnej młodziez y stanowia trzy grupy wartości
symbolicznych. Pierwsza tworza symboliczne środki komunikacji utrzymujace
ciagłość kulturowa społeczności i określajace społeczny kontekst poznania. Do nich
zaliczyć nalez y jezyk i religie. Druga grupe stanowia symboliczne ekspresje
wyraz ajace sie w określonych postawach, uwzgledniajacych zarówno przekonania
co do zbiorowości rodzimej, jak i nastawienia wobec innych. Trzecia grupa
obejmuje społeczne atrybuty tworzace sie wokół pewnych realnych, jak i wyobraz onych społecznych interesów12.
Obiektywnymi elementami toz samości regionalnej młodziez y jest: wspólnota
regionalna, kultura i terytorium regionalne. Z kolei subiektywnym wyznacznikiem
toz samości regionalnej jest, jak juz zauwaz ono, samoświadomość i identyfikacja.
Pierwszy komponent, czyli samoświadomość, dotyczy świadomości przynalez ności
do tego wszystkiego, co stanowi o specyfice określonego regionu, czyli zarówno do
konkretnej wspólnoty, jak równiez do kultury i obszaru geograficznego, a przy tym
odnosi sie do samoświadomości odrebności regionalnej. Samoświadomość przynalez ności i inności regionalnej jest wiec przez yciem psychicznym o charakterze
9
Potwierdzaja to badania realizowane na przykład na Dolnym Ślasku. Szerzej na ten temat pisze
m.in. Z. R u d n i c k i, Elementy wspierania toz samości na przykładzie Łemków na Dolnym Ślasku, w:
Toz samość osobowa a toz samość społeczna. Wyzwania dla edukacji XXI wieku, red. T. Bajkowski,
K. Sawicki, Białystok 2001, s. 51–73.
10
H. S k o r o w s k i, Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa
1998/99, s. 65.
11
E. B u d z y ń s k a, Regionalism — indentity — pro-social attitude, w: Region and Regionalism.
Culture and Social Order, ed. W. Światkiewicz, Katowice 1995, s. 34–38.
12
H. S k o r o w s k i, jw., s. 65.

 SAMOŚCI REGIONALNEJ MŁODZIEZ Y
KSZTAŁTOWANIE TOZ

423

intencjonalnym, tzn. wyrastajacym i ukształtowanym na bazie wspólnoty, kultury
i terytorium regionalnego. Identyfikacja natomiast oznacza uznanie wyz ej wymienionych elementów — w ich aksjologicznym wymiarze za swoje, a tym samym
odkrycie oraz zinternalizowanie wartości tkwiacych w tych elementach, a wiec we
wspólnocie, kulturze i w terytorium regionalnym13 Samoświadomość i identyfikacja nie stoja wobec siebie w opozycji, lecz przeciwnie, wystepuja w ścisłej ze soba
relacji, a nawet sa dla siebie nieodzowne14.
Z powyz szych analiz wynika, z e pojecie „toz samość regionalna młodziez y”
wskazuje na własna „osobowość” i własny sposób „bytowania” młodego człowieka. Tak rozumiana toz samość oparta jest nie tyle na formalnej przynalez ności
młodziez y do wspólnoty regionalnej, ile na świadomym, dobrowolnym zdefiniowaniu siebie jako członka danej kategorii15. Wyraz a sie ona spostrzeganiem przez
młodych wspólnej przynalez ności do danej wspólnoty regionalnej oraz podzielaniem z innymi członkami danej zbiorowości emocjonalnego zaangaz owania
w uczestnictwo w niej. Wymaga ze strony młodziez y nie tylko korzystania z dóbr
kulturowych przekazanych przez minione pokolenia, ale takz e wykreowania
pewnych symboli i posługiwania sie nimi jako specyficznymi atrybutami jednostek
przynalez acych do konkretnej wspólnoty regionalnej.
Toz samość regionalna młodziez y ma charakter dynamiczny. Kształtuje sie ona
pod wpływem interakcji z innymi osobami. Z róz nych przyczyn dochodzi do zmian
toz samości regionalnej. Przejawem tych zmian sa określone postawy i jakość
podejmowanych działań.

II. FENOMEN INTERAKCJI KATECHETYCZNYCH
Właściwe procesy edukacyjne w katechezie maja charakter interakcji społecznych, przez które rozumie sie wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek lub
jednostek i grup społecznych lub tylko grup społecznych dla osiagniecia określonego celu16. Specyfika katechezy, jej celów i treści wyznacza nowa jakość
interakcji społecznych w toku katechizacji. Moz na określać je w kategoriach
interakcji katechetycznych. Jak zatem nalez y rozumieć tego rodzaju interakcje?
W czym wyraz a sie ich specyfika?
13

Tamz e.
Identyfikacja kształtuje sie przede wszystkim na bazie samoświadomości, gdyz uznanie czegoś
za świat własnych wartości nie jest moz liwe bez uświadomienia sobie swej przynalez ności i odrebności.
Jednostka identyfikujac sie z określonymi wartościami, określa w pełni swoja regionalna i etniczna
przynalez ność. Tak ujete subiektywne wyznaczniki toz samości regionalnej, pozostajace w ścisłej relacji,
stanowia treściowe elementy jej poczucia. Wystepuja one w bezpośrednim powiazaniu z elementami
obiektywnymi, czyli ze wspólnota, kultura i z terytorium regionalnym. Zob. B.B. L l y o y d, Identification, w: EDPs, s. 291–292; M. S z c z e p a ń s k i, Toz samość regionalna — w kregu pojeć
podstawowych i metodologii badań, w: Badania nad toz samościa regionalna. Stan i potrzeby, red.
A. Matczak, Łódź – Ciechanów 1999, s. 13–14.
15
J. N i k i t o r o w i c z, Młodziez w procesie kreowania toz samości kulturowej, Teraźniejszość
— Człowiek — Edukacja, 2000 nr specjalny, s. 121.
16
W. P i w o w a r s k i, Interakcja społeczna, w: EK, t. VII, k. 368.
14
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Kaz da interakcja katechetyczna zachodzi pomiedzy dwiema lub wiecej osobami, które uczestnicza w katechezie, na przykład: miedzy nauczycielem religii
a katechizowanym uczniem, miedzy nauczycielem religii a katechizowanymi
uczniami, jak równiez miedzy samymi uczniami, którzy uczestnicza w katechezie.
Polega ona na wzajemnym współoddziaływaniu: osoby na inna osobe, osoby na
grupe, grupy na osobe, grupy na grupe. Istotny jest przy tym dobór metod i środków
działania umoz liwiajacych zmodyfikowanie postaw, zachowań i preferencji osób
podejmujacych dane działanie 17. Interakcja katechetyczna jest wiec układem
obserwowalnych zachowań nauczyciela religii i katechizowanych uczniów. Osoby
te swoimi zachowaniami w danej sytuacji wychowawczej przyjmuja wobec siebie
określona postawe. Obrazem interakcji katechetycznych sa pewne obserwowalne
nastepstwa zachowań nauczyciela religii i katechizowanych uczniów pozostajacych
ze soba w kontakcie, przy czym wyraźny jest zwiazek miedzy zachowaniami jednej
osoby (np. katechety) z zachowaniami drugiej osoby (np. katechizowanego).
Waz na jest tu takz e koordynacja linii działania18 miedzy podmiotami interakcji,
czyli takie uczestnictwo katechety i katechizowanych, w toku którego zmierzaja oni
do połaczenia własnej linii działania z linia partnera, a ich inicjatywy w tym
działaniu sa adekwatne do sytuacji. Waz nym czynnikiem w interakcji jest motywacja i gotowość tak katechety, jak i katechizowanego do wchodzenia w interakcje,
a takz e ich indywidualne zdolności, moz liwości oraz doświadczenia19.
W kontekście katechetycznym to wzajemne oddziaływanie nauczyciela religii
i katechizowanych uczniów tworzy pewna przestrzeń miedzy uczestnikami interakcji, a wszystko to, co osoby wnosza ze soba do tej przestrzeni interakcyjnej ma
wpływ zarówno na sam jej przebieg, jak i na jakość konkretnej interakcji. Przebieg
tych interakcji stanowi sedno z ycia społecznego w toku katechizacji. Ich waga jest
jednak zróz nicowana, zalez nie od jakości interakcji. Jedne interakcje sa nauczycielowi religii i katechizowanym uczniom potrzebne do wszechstronnego
rozwoju, czy tez do przetrwania, inne do osiagania celów niemoz liwych do
osiagniecia w pojedynke, a jeszcze inne maja charakter drugorzedny20.
Interakcje katechetyczne dokonuja sie w środowisku katechetycznym (najcześciej jest to szkoła), głównie w czasie lekcyjnym i na terenie szkoły, a niekiedy takz e
w kościele czy w innym miejscu oraz koncentruja sie wokół rozwiazywania przez
jej uczestników problemów, róz nych zadań. Maja one charakter wychowawczy,
gdyz stwarzaja uczestnikom okazje do rozwoju społecznie aprobowanych form
postepowania, do percepcji i oceny zachowań innych osób oraz do obserwacji, jak
na własne zachowanie sie młodziez y reaguja inne osoby uczestniczace w działaniu,
jakie sa przyczyny akceptacji lub odrzucenia rozmaitych sposobów zachowania sie
i róz nych postaw.
W kontekście katechetycznym interakcje moga wystepować w róz nych formach. Najcześciej sa to róz ne kategorie współpracy, konfliktów i współzawodnict17

S. D e l a m o n t, Interaction in the Classroom, London 1983, s. 22 i nn.
Linia działania oznacza, z e trwa ono przez pewien czas, ma określony kierunek i pewna treść.
Zob. G.W. S h u g a r, Interakcja. Koordynacja linii działania i funkcjonowanie jezykowe, Warszawa
1982, s. 17 i nn.
19
Tamz e.
20
W. M a j k o w s k i, Interakcje społeczne, w: Słownik małz eństwa i rodziny, pod red.
E. Ozorowskiego, Warszawa – Łomianki 1999, s. 173.
18
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wa. Pierwsza z tych form ma miejsce wtedy, gdy katecheta i jego uczniowie daz a
do wspólnych celów. Konflikt wystepuje wtedy, gdy jedna ze stron, (np. uczeń) lub
dwie (uczeń i katecheta) współzawodniczac ze soba w zdobywaniu poz adanych
dóbr staraja sie wyeliminować druga strone albo jej szkodzić. Współzawodnictwo
polega na podejmowaniu działań celem zdobycia dóbr, które sa w ograniczonej
ilości, a o które zabiegaja takz e inni21.
Kaz da interakcja katechetyczna, niezalez nie od formy, w jakiej wystepuje,
umoz liwia nabywanie doświadczenia, ułatwia dookreślenie siebie, identyfikacje
z określona grupa. Moz e być czynnikiem wiezi grupowej. Jest wiec znaczaca dla
kształtowania toz samości regionalnej młodziez y.

 SAMOŚCI REGIONALNEJ
III. DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA TOZ

MŁODZIEZY W KATECHEZIE
Kształtowanie toz samości regionalnej nie dokonuje sie w próz ni i w sposób
automatyczny, lecz w toku zróz nicowanych interakcji społecznych, takz e w interakcjach katechetycznych poprzez róz ne przekazy z zewnatrz, jak i wewnatrz. Jest
wiec procesem warunkowanym róz nymi czynnikami. Niezastapiona role maja tu do
spełnienia determinanty podmiotowe i przedmiotowe.
Podstawowymi determinantami kształtowania sie toz samości regionalnej młodziez y w toku katechezy sa: własne doświadczenia społeczne katechizowanych
osób i katechety oraz poczucie własnej wartości kaz dego z uczestników interakcji
katechetycznych. Toz samość regionalna kształtuje sie bowiem zarówno poprzez
identyfikacje, najpierw z rodzina i z bliskimi osobami, a nastepnie z tymi, którzy
tworza wspólnote klasowa, szkolna, katechetyczna, regionalna, jak tez poprzez
róz nicowanie sie od nich i znajdowanie własnej odrebności, która pozwala na
ubogacanie innych osób22.
W kształtowaniu toz samości regionalnej katechizowanej młodziez y znaczace sa
takz e wartości naczelne w hierarchii kaz dego z uczestników interakcji katechetycznych. Chodzi tu o wartości, które konstytuuja system wartości człowieka i sa celami
egzystencji23.
Kształtowanie toz samości regionalnej zalez y takz e od jakości kontaktów
i interakcji społecznych młodziez y, a zwłaszcza tych, które maja miejsce w toku
katechizacji miedzy katecheta a uczniami. Kontekstem formowania sie tej kategorii
toz samości sa inne osoby, wzgledem których jednostka próbuje sie określić, kim
i jaka jest w odniesieniu do innych, jakie sa jej korzenie, kim jest jej grupa, z która
identyfikuje sie. Pomocne jest tu współdziałanie katechety z uczniami, niekiedy
takz e konflikty. O wartości wychowawczej konfliktów decyduje jednak sposób ich
21

Tamz e.
M. J a r y m o w i c z, Próba operacjonalizacji pojeć „toz samość osobista — toz samość społeczna”: odrebność schematowa Ja — My — Inni jako atrybut toz samości, SPs 27: 1989, nr 2, s. 74–80.
23
Tamz e.
22
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rozwiazania. Tylko pozytywnie rozwiazane konflikty wspomagaja proces kształtowania toz samości regionalnej katechizowanej młodziez y.
Obok tak wyodrebnionych determinantów kształtowania toz samości regionalnej
młodziez y na uwage zasługuja uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wymienić
nalez y tu przemiany społeczne i kulturowe dokonujace sie w obrebie społeczeństwa
polskiego i poszczególnych jego regionów, procesy globalizacji i glokalizacji,
oddziaływanie na młodziez róz nych kultur bedacych czesto nośnikiem odmiennych, sprzecznych wartości, brak stabilności ekonomicznej, politycznej, duz a
mobilność osób24.
Istotna jest takz e realizacja edukacji regionalnej w procesie kształcenia szkolnego, w tym takz e w katechezie. Umoz liwia ona katechizowanej młodziez y
odkrywanie własnych korzeni kulturowych, poznawanie regionu i charakterystycznych dla niego dóbr kulturowych oraz dostrzeganie zwiazków pomiedzy wiara osób
bedacych członkami „małej ojczyzny” a kultura regionalna. Edukacja regionalna
w katechezie stanowi takz e okazje do nabywania przez młodziez umiejetności
w zakresie wydobywania wartości, jakich nośnikiem jest kultura regionalna.
Wszystko to nie tylko pozwala poszerzyć młodziez y zakres wiedzy o własnym
regionie, ale i pomaga w integralnym rozwoju, w tym takz e w odkrywaniu własnej
toz samości regionalnej25.
W kształtowaniu toz samości regionalnej bardzo waz na role ma do spełnienia
katecheta, jego świadomość przynalez ności do konkretnej wspólnoty regionalnej,
postawa wobec regionalnego dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialność za dobra
kulturowe regionu. Zadaniem katechety jest nie tylko teoretyczne nauczanie,
ukazywanie istoty toz samości regionalnej i jej dynamiki czy tez integralnego
zwiazku z toz samościa ujmowana w znaczeniu osobistym jednostki, ale takz e
wprowadzenie młodziez y w środowisko regionalne i organizowanie sytuacji wychowawczych, umoz liwiajacych młodziez y doświadczenie przynalez ności do konkretnej wspólnoty regionalnej, wskazujacych na podobieństwo z innymi osobami
przynalez acymi do konkretnej wspólnoty regionalnej, a takz e przybliz ajacych
świadomość wspólnych działań w regionie i formujacych poczucie odpowiedzialności za kształt wspólnoty regionalnej26.
Katecheta, chcac wspomagać młodziez w kształtowaniu toz samości powinien
sam być świadomym własnej regionalnej przynalez ności i identyfikować sie z dana
wspólnota. Dzieki własnej toz samości regionalnej moz e on skutecznie wspomagać
młodziez w odnajdywaniu własnego miejsca we wspólnocie regionalnej. Nieodzowna jest tu współpraca katechety z innymi wychowawcami27.
24
B. S y n a k, Kilka uwag na temat społeczno-kulturowych funkcji i zasad edukacji regionalnej, w:
Tu jest ojczyzna moja. Materiały z konferencji „Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe
w regionie”, Gdańsk 1999, s. 18–22.
25
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dziedzictwo kulturowe w regionie. Załoz enia programowe,
Warszawa, październik 1995 r., nr DKO-4030-50/95/ER, w: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999, s. 11–12. Por. Ministerstwo Edukacji
Narodowej o edukacji regionalnej — dziedzictwie kulturowym w regionie, „Biblioteczka reformy”
nr 24, oprac. E. R e p s c h, H. S k o w r o ń s k i, J. A n g i e l [i. in.], Warszawa 2000, s. 27–28.
26
Tamz e.
27
Szerzej na ten temat pisze w artykule: Formy współpracy katechety z nauczycielami w realizacji
ściez ki edukacyjnej: Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie, Kat 45: 2001, nr 5,
s. 6 i nn.
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Niemniej istotnym determinantem kształtowania toz samości regionalnej młodziez y sa pielegnowane w rodzinie zwyczaje i tradycje regionalne oraz całościowa
wymiana wartości i doświadczeń z yciowych pomiedzy pokoleniami, konstytuujacymi wspólnote małz eńsko-rodzinna. Najbardziej znaczace sa tu zwyczaje
zwiazane z Boz ym Narodzeniem, Wielkanoca, Dniem Wszystkich Świetych,
zawarciem zwiazku małz eńskiego, narodzinami dziecka, jubileuszami. Rodzice
oddziałuja całym bogactwem swej osobowości, zainteresowaniami i postawa
wobec dóbr kulturowych. W toku interakcji w rodzinie ma miejsce bezpośrednia
wymiana myśli oraz transmisja regionalnych wartości społeczno-kulturowych28.
Prawidłowo realizowana w rodzinie i szkole edukacja regionalna przyczynia sie
nie tylko do poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze
materialnym, ale takz e pomaga w odkrywaniu wartości, jakich nośnikiem jest to
dziedzictwo; przygotowuje do identyfikacji z tymi wartościami; uczy dostrzegać
ich znaczenie w integralnym rozwoju. W ten sposób w toku interakcji katechetycznych zmierza sie do kształtowania toz samości regionalnej młodziez y i wskazuje na
potrzebe zaangaz owania sie w funkcjonowanie wspólnoty regionalnej, takz e
wspólnoty eklezjalnej w jej wymiarze lokalnym z jednoczesnym otwarciem sie na
inne grupy regionalne i narodowe.
Wśród determinantów warunkujacych toz samość regionalna młodziez y na
uwage zasługuje edukacja regionalna podejmowana przez Kościół. Wyraz a sie ona
przede wszystkim w nauczaniu i wychowaniu oraz w szeroko rozumianej posłudze
duszpasterskiej. Nie tylko katecheza realizowana w środowisku szkolnym, ale takz e
róz ne formy duszpasterstwa stanowia miejsce przekazu regionalnego dziedzictwa
kulturowego. W toku tych interakcji katechetycznych i duszpasterskich nie tylko
moz e, ale i powinien dokonywać sie proces wdraz ania młodziez y do odkrywania
aksjologicznego wymiaru kultury regionalnej i dostrzegania jej zwiazków z z yciem
konkretnej wspólnoty regionalnej i poszczególnych jednostek, ale takz e ukazywanie znaczenia owej kultury dla młodego człowieka. Kościół oddziałuje takz e na
świateczne i codzienne tradycje regionalne oraz na formy ich manifestowania
w środowisku lokalnym. Chodzi tu o uświadamianie młodziez y, co regionalne
wartości kulturowe — zwiazane z rokiem liturgicznym — „daja” młodziez y, w jaki
sposób przyczyniaja sie do rozwoju intelektualnego, moralno-społecznego, estetycznego czy religijnego i w jaki sposób określaja zachowania.
W tym miejscu warto wskazać na wpływ edukacji regionalnej podejmowanej
w toku emisji programów lokalnych, zwłaszcza katolickich i cykli audycji „Małe
ojczyzny”29. Wszystko to wspomaga proces kształtowania toz samości regionalnej
współczesnej młodziez y w toku interakcji katechetycznych.
Skuteczność wspomagania katechizowanej młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej zalez y przede wszystkim od umiejetności katechety w zakresie
planowania i organizowania interakcji wychowawczych, na przykład: tworzenia
sytuacji wychowawczych lub korzystania w tym celu z sytuacji codziennych;
28

E. B r y c k a, K. R e m b i a s z, Tradycje i obyczaje w wychowaniu rodzinnym, w: Edukacja
prorodzinna, pod red. M. Chymiuk, D. Topa, Kraków 2000, s. 137–138.
29
A. B a r z y k o w s k a, Znaczenie i moz liwości telewizji kablowej (lokalnej) w rozwijaniu
kultury regionalnej, w: Wyzwania pedagogiki medialnej. Nowe perspektywy XXI wieku, red.
M. Sokołowski, Olsztyn 2000, s. 195 i nn.
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pobudzania własnej aktywności młodziez y i towarzyszenia jej w drodze odkrywania toz samości regionalnej; umiejetnego współdziałania z innymi wychowawcami w procesie kształtowania toz samości regionalnej i umiejetności nawiazywania pozytywnych kontaktów z wychowankami, w tym takz e wiezi emocjonalnej,
która jest istotna w kształtowaniu toz samości regionalnej. Niemniej znaczaca jest
wieloaspektowa orientacja katechetów w zakresie struktury regionu, takz e Kościoła
lokalnego, jego specyfiki społeczno-kulturowej i charakterystycznego dla niego
dziedzictwa kulturowego oraz wartości, jakich jest ono nośnikiem.
Wyz ej wymienione determinanty warunkuja proces kształtowania toz samości
regionalnej współczesnej młodziez y. Sa tez niejako odpowiedzia na potrzeby
współczesnej młodziez y, która z yjac w kontekście globalizacji i glokalizacji
procesów społeczno-kulturowych poszukuje własnej, autonomii i autentycznej
wolność w ramach codziennej egzystencji, pozwalajacych w pełni urzeczywistniać,
jak tez rozwijać siebie, własna osobowa godność, doświadczać własnej podmiotowości oraz podejmować altruistyczne działania na rzecz regionu i jego
społeczności.

 SAMOŚCI REGIONALNEJ
IV. STRATEGIE KSZTAŁTOWANIA TOZ
 Y W TOKU INTERAKCJI KATECHETYCZNYCH
MŁODZIEZ
Kształtowanie toz samości regionalnej współczesnej młodziez y realizowane
w toku interakcji katechetycznych jest zadaniem trudnym i równocześnie znaczacym dla świadomego i celowego wspomagania młodego pokolenia w osiagnieciu
dojrzałości osobowej i chrześcijańskiej. Wymaga ono ze strony katechety znajomości i zastosowania odpowiednich strategii30 ukierunkowanych na wspomaganie
młodego pokolenia w odkrywaniu toz samości regionalnej i jej integrowaniu
z innymi płaszczyznami konstytuujacymi strukture osobowości.
W kształtowaniu toz samości regionalnej katechizowanej młodziez y istotna role
spełnia socjalizacja kulturowa, jaka ma miejsce w katechezie, czyli ogół działań
— podejmowanych przez katechete — zmierzajacych do przekazu młodemu
pokoleniu podstawowych wartości kulturowych, w tym takz e w ich wymiarze
regionalnym i religijnym oraz wprowadzanie go w z ycie społeczności lokalnej
i narodowej. W toku tak określonych serii interakcji katechetycznych ma miejsce
poznawanie regionalnych wartości kulturowych, zdobywanie istotnych doświadczeń w zetknieciu sie z konkretna wspólnota regionalna i jej dziedzictwem
kulturowym i nabywanie świadomości przynalez ności do określonej wspólnoty
lokalnej i eklezjalnej, co pozwala katechizowanej młodziez y na umiejscowienie
siebie w tych wspólnotach i stopniowe w nich zakorzenienie 31.
30
Strategia jest terminem militarnym, który w pedagogice wystepuje w kontekście realizacji
załoz eń określonej koncepcji czy sytemu wychowania, a wiec sposobów wychowania młodego
pokolenia. W niniejszym artykule termin „strategie kształtowania toz samości regionalnej” został uz yty
w odniesieniu do podejmowanie czynności świadomych, celem których jest wspomaganie katechizowanej młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej.
31
V. G e c a s, Socialization, w: Encyclopedia of Sociology, ed. E.F. Borgatta
& M.L. Borgatta, vol. IV, s. 1863–1872.
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Niemniej znaczaca strategia kształtowania toz samości regionalnej młodziez y
w toku interakcji katechetycznych jest strategia dysonansu. Polega ona na wykorzystaniu przykrego doznania emocjonalno-poznawczego, wynikajacego z braku
spójności pomiedzy tym, co katechizowana młodziez dotychczas sadziła i przez ywała w zakresie świadomości regionalnej i identyfikacji z regionem a jej obecna
sytuacja lub sfera pragnień i marzeń. Zadaniem katechety jest tu postawienie
katechizowanych wobec sposobu myślenia i wartościowania osób przynalez acych
do danej grupy regionalnej, bedacych w sprzeczności z myśleniem i wartościowaniem katechizowanej młodziez y. Dzieki temu katechizowana młodziez zaczyna dostrzegać istnienie w niej samej wewnetrznych niezgodności w systemie
wartości, z którego istnienia nie zdawała sobie sprawy, co pobudza ja takz e do
zmniejszenia tego rozdźwieku i zmiany własnych postaw32.
Z tymi działaniami integralnie zwiazana sa czynności katechety ukierunkowane
na wspomaganie młodziez y w internalizowaniu wartości, jakich nośnikiem jest
regionalne dziedzictwo kulturowe. Strategia ta ułatwia kształtowanie toz samości
regionalnej katechizowanej młodziez y. Poznawanie wartości, jakich nośnikiem jest
regionalne dziedzictwo kulturowe i odkrywanie znaczenia tych wartości dla
integralnego rozwoju osobowości sprawia, z e młodziez dokonuje interioryzacji
tych wartości, kształtuje w sobie świadomość przynalez ności do określonej grupy
regionalnej i zaczyna przejawiać tendencje do identyfikowania sie ze wspólnota
regionalna i reprezentowanymi przez nia wartościami. Świadomość przynalez ności
do wspólnoty regionalnej i identyfikacja z grupa regionalna implikuje świadomość
wspólnoty celów i ideałów z yciowych oraz świadomość odpowiedzialności za
jakość i kierunek procesów zachodzacych w środowisku lokalnym33. Dzieki temu
katechizowana młodziez doświadcza poczucia bezpieczeństwa i społecznej akceptacji, a przede wszystkim zaspokaja potrzebe przynalez ności do wspólnoty osób.
Wspomaganie katechizowanej młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej nie jest moz liwe bez zastosowania strategii stymulacji. Postepujac według tej
strategii katecheta powinien zindywidualizować i ukonkretnić treści z zakresu
regionalnego dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza wartości, na które jego wychowankowie sa wraz liwi. Wymaga to wspomagania katechizowanej młodziez y we
wcielaniu wartości w konkretne postepowanie i podejmowanie działań na rzecz
wspólnoty regionalnej, z która młodziez zaczyna stopniowo identyfikować sie 34.
Pomocna moz e okazać sie takz e strategia świadectwa, polegajaca na wywoływaniu u katechizowanej młodziez y „mechanizmu identyfikacji” rozumianej jako
nieświadome przyjecie pewnych wartości zwiazanych z „mała ojczyzna” a preferowanych przez katechete 35. Katechizowana młodziez utoz samia sie z pewnymi
postawami katechety wobec regionalnego dziedzictwa kulturowego, czyli przyswaja sobie lub wprowadza w swoje z ycie pewne zachowania wobec regionu
i Kościoła lokalnego przejawiane przez katechete. Strategia ta pomaga katechizo32
M. N o w a k, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujecie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej,
Lublin 1999, s. 423.
33
S. S a d u r s k i, Rola toz samości narodowej w wychowaniu, w: Wychowywać człowieka. Szkice
z antropologii i teorii wychowania, red. J. Michalski, Olsztyn 2000, s. 97–101.
34
M. N o w a k, jw., s. 424–425.
35
Tamz e, s. 424.
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wanej młodziez y w nabywaniu świadomości przynalez ności do konkretnej wspólnoty regionalnej, takz e wspólnoty Kościoła lokalnego, oraz identyfikacji z ta
wspólnota.
Zastosowanie w toku interakcji katechetycznych wszystkich wyz ej wymienionych strategii nie tylko pomaga w uatrakcyjnieniu katechezy, lecz takz e przyczynia
sie do efektywnego kształtowania toz samości regionalnej katechizowanej młodziez y.

V. REFLEKSJE KOŃCOWE
Kształtowanie toz samości regionalnej młodziez y w toku interakcji katechetycznych — jak wynika z powyz szych analiz — jest jednym z istotnych elementów
współczesnej katechezy ukierunkowanej na wspomaganie katechizowanych w integralnym rozwoju. Pozwala bowiem na wspieranie młodziez y najpierw w nabywaniu toz samości ludzkiej, a nastepnie chrześcijańskiej, a wiec w formowaniu
zintegrowanej osobowości. Zdaz anie do integracji wszystkich sfer własnej osobowości zawsze prowadzi poprzez poziomy niz sze, w tym takz e poprzez poziom
toz samości regionalnej.
Interakcje katechetyczne ukierunkowane na wspomaganie młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej, niezalez nie od specyfiki regionu i Kościoła
lokalnego, w którym maja miejsce sa znaczace dla nabywania świadomości
przynalez ności do określonej wspólnoty i identyfikacji z ta wspólnota. Stwarzaja
moz liwości oryginalnych, integralnie ukierunkowanych działań, dostrzegajacych
konkretnego ucznia, bedacego w drodze rozwoju i poszukiwania odpowiedzi na
pytania: „kim jestem?”, „dokad zmierzam?”, „jakie jest moje miejsce w najbliz szym otoczeniu?”, otwartych na potrzeby rozwojowe młodego człowieka i na
innowacyjne działania katechetyczne podejmowane w poczuciu odpowiedzialności
za wychowanka i za jego droge integralnego rozwoju.
Końcowym efektem procesu kształtowania sie toz samości regionalnej i jego
integrowania z innymi sferami osobowości jest dojrzała osobowość ludzka i chrześcijańska młodego człowieka, odznaczajacego sie wykrystalizowanym obrazem
siebie, poczuciem własnej wartości, „silnym kregosłupem moralnym” i stabilnym
punktem odniesienia.
Podstawowymi elementami, które powinny znaleźć miejsce w ukierunkowanych na wspomaganie młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej interakcjach katechetycznych to uniwersalne wartości, jakich nośnikiem jest kultura
regionalna. Katecheza realizowana na fundamencie tych wartości ma szanse stać
sie inspiracja dla uczniów nie tylko w zdobywaniu rzetelnej wiedzy o regionie
i Kościele lokalnym, ale takz e w odkrywaniu własnej toz samości i w przygotowaniu do odpowiedzialnego działania w „małej ojczyźnie”, w lokalnej wspólnocie
eklezjalnej i na jej rzecz. Tylko dzieki bliskim, zwiazanym z regionem i Kościołem
lokalnym wartościom współczesna młodziez moz e odkrywać własna osobowa
i społeczna toz samość, rozwijać w sobie człowieczeństwo, stawać sie soba
i wzrastać jako osoba dojrzała.
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Sam proces wspomagania katechizowanej młodziez y w kształtowaniu toz samości regionalnej jest integralnie zwiazany z procesami socjalizacji, identyfikacji,
internalizacji. Wymaga takz e zastosowania strategii dysonansu, stymulacji i świadectwa. Zalez y takz e od zaangaz owania katechetów, którzy obok rodziców i innych
wychowawców, przyczyniaja sie do dynamiki kształtowania toz samości regionalnej katechizowanej młodziez y.
Interakcje katechetyczne spełniaja istotna role w kształtowaniu toz samości
regionalnej młodziez y. Nie dokonuje sie to jednak automatycznie, lecz wymaga
zaangaz owania ze strony katechetów. Musza oni być na tyle atrakcyjni w swojej
wierności dziedzictwu regionalnemu, stajac sie w efekcie nośnikiem i przekazicielem wartości regionalnych, by młodziez chciała przyjmować proponowane przez
nich wartości, identyfikować sie ze wspólnota regionalna i podejmować działania
na rzecz regionu.
Wspomagajac młodziez w kształtowaniu toz samości regionalnej katecheta
powinien czerpać z bogactwa pewnych wzorów toz samości regionalnej, które sa
wciaz aktualne, a wiec siegać do dziedzictwa pozostawionego przez minione
pokolenia. Ułatwia one młodziez y nabywanie pewnego zakresu cech i wartości
konstytuujacych toz samość regionalna. Trzeba jednocześnie uwzgledniać zmiany
społeczno-kulturowe i poszukiwać nowych wyznaczników toz samości regionalnej
oraz nowych strategii wspomagajacych jej kształtowanie. Jedynie w ten sposób
moz na towarzyszyć katechizowanej młodziez y w formowaniu dojrzałej, zintegrowanej osobowości, gotowej do przyjecia współodpowiedzialności za jakość
i kierunek procesów społeczno-kulturowych, jakie dokonuja sie we wspólnocie
regionalnej i eklezjalnej, a przez to przygotowywać ja do świadomego, a zarazem
odpowiedzialnego uczestnictwa w z yciu społeczno-kulturowym i religijnym.

GESTALTUNG REGIONALER IDENTITÄT
DURCH INTERAKTION IM RELIGIONSUNTERRICHT
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel ist ein Beitrag zur Diskussion über die im Religionsunterricht geweckten
Interessen für verschiedene Aspekte des Regionalwissens. Ziel der unternommenen Analysen
ist der Versuch, das Phänomen der Gestaltung jugendlicher regionaler Identität durch
Interaktion im Religionsunterricht, insbesondere die Suche nach einer Antwort auf die Frage:
Worauf beruht die Gestaltung der regionalen Identität der Jugend durch Interaktion im
Religionsunterricht?
Im Zusammenhang mit einem so gestellten Problem wurde zuerst der Bereich des
Begriffs „regionale Identität der Jugend” und das Phänomen der Interaktion im Religionsunterricht besprochen. Ein weiterer Schritt der durchgeführten Analyse war die Vorstellung der
Determinanten der Gestaltung der regionalen Identität. In diesem Kontext wurde Unterrichtsstrategien ausgewiesen, die die Gestaltung der regionalen Identität der Jugend durch
Interaktionen im Religionsunterricht unterstützen.

