
Edukacja regionalna jest potrzebna! 

 

 

Zastanówmy się, czym  jest edukacja regionalna. To lepsze poznawanie swojego 

miejsca zamieszkania. Gdy wyjeżdżamy na wakacje, podziwiamy nowe krajobrazy, 

widoki czy zabytki, lecz kiedy wracamy z urlopu czujemy , że wypełniamy jakąś 

cząstkę, która bez nas nie istniała. To piękne uczucie być komuś lub czemuś 

potrzebnym. 

Nasza Szkoła urządziła Dzień Edukacji Regionalnej. Każdy uczeń miał szansę jeszcze 

lepiej poznać okolice Wadowic. Jest tu wiele pięknych miejsc. Powiat znajduje się  

w sąsiedztwie gór, dlatego podczas takiej wycieczki wiele osób udało się na 

Dzwonek czy Leskowiec. Chyba każdemu podoba się przepiękna panorama 

rozciągająca się ze szczytu wzniesienia? 

Jest początek jesieni, dlatego złote lasy, chłodny wiaterek przyprawiają o zawrót 

głowy. Miło jest wędrować po wydeptanych ścieżkach i mokrych liściach. Ja lubię 

chodzić po górach rekreacyjnie, podziwiać, robić zdjęcia. Takie dni są okazjami do 

odkrywania się na nowo. Wiele osób nigdy nie podjęłoby decyzji o tym, by wyruszyć 

w góry, gdyby nie klasa i wychowawca. Zespól Szkół, do którego uczęszczam 

zagospodarował ścieżkę przyrodniczą na Dzwonku, dlatego właśnie tam udaliśmy się 

wraz z moją klasą. Gdy wyszliśmy na szczyt byliśmy niezmiernie zdziwieni, jak 

Wadowice sie zmieniły. Mam dopiero piętnaście lat, dlatego nie mogę mówić jak 

wcześniej wyglądała ta okolica. Jednak z opowieści babć i dziadków potrafię 

wywnioskować, że powstały nowe osiedla, kościół, zakłady pracy czy sklepy.  

Plan naszej wędrówki polegał na wyjściu na Dzwonek i przejścia wzdłuż koryta rzeki 

Skawy, która przepływa przez naszą miejscowość. Inne klasy mimo fatalnej pogody 

postanowiły wybrać się na większe wzniesienie, jakim jest Leskowiec. Bardziej leniwi 

pojechali zwiedzać tamę w Świnnej Porębie. Wycieczki miały na celu właśnie 

zapoznanie nas z otaczającą florą i fauną.  

Osobiście bardzo się cieszę, ze mogłam uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Mam 

nadzieję, że dyrekcja naszej szkoły postanowi urządzać więcej takich dni. Wszystkim 

się to przyda. Odpoczynek w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest lepszy, niż 

lekcje w klasach. 
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Na nowo odkryłam piękno naszego miasta. Będąc na wzniesieniu noszącym nazwę 

Dzwonek dostrzegłam wiele poruszających widoków. Zrozumiałam, że krajobraz 

Wadowic jest godny uwagi. Uległ on ogromnej przemianie, którą można dostrzec 

dzięki dawnej historii miasta i opowieściom naszych przodków. 

Obecnie wygląda on zupełnie inaczej. W miejscach, które dawniej porośnięte były 

zielenią, znajdują się różnego rodzaju place zabaw, boiska, budynki mieszkalne czy 

zakłady pracy. Mimo wielkiej zmiany, jaką przeszły Wadowice, Pani Burmistrz Ewa 

Filipiak planuje dalszą jego rozbudowę. Możemy pochwalić się Papieskim Muzeum, 

które obecnie jest w trakcie przebudowy. Ciągle wzrastająca fala turystów 

napływających z całego świata zachwyca się wadowickimi kremówkami, szczycącymi 

się wielką popularnością. 

Miejsca takie jak Bazylika NMP, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych, Kościół św. 

Piotra Apostoła, czy też Muzeum Emila Zegadłowicza możemy poznać przede 

wszystkim poprzez Dzień Edukacji Regionalnej. Bieżącego roku w naszej szkole 

odbył się on 30 września (czwartek). W tym dniu zajęcia odbiegają od normalnego 

ich planu. Poszczególne klasy opuszczają teren szkoły i udają się, by poszerzać 

wiedzę na temat wyznaczonych dla nich miejsc regionu. 

Osobiście uważam, że Dzień Edukacji Regionalnej jest jak najbardziej potrzebny, 

choć niektórym może wydawać się nudny i bezużyteczny. Myślę, że każdy 

mieszkaniec miasta powinien znać jego region i historię. W dzisiejszych czasach tak 

niewiele młodzieży z niego korzysta, choć daje on szansę poznawania dawnego, 

jakże ciekawego życia ich przodków. 
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Dzień edukacji regionalnej jest momentem, w którym możemy poznać  swój region, 

okolice, zwiedzać parki, szlaki turystyczne i dokumentować otaczającą nas przyrodę. 

Edukacja regionalna uczy i pokazuje atrakcję naszego regionu. W Wadowicach są 

piękne miejsca, takie jak Dzwonek, czy też Leskowiec. Rozwija się tam ciekawa 

fauna i flora, która podnosi atrakcyjność tych miejsc. W tym dniu odkryłem, jak 

fantastycznym miejscem może okazać się Dzwonek. Jego przepiękne położenie, 

roślinność i różne drogi prowadzące na szczyt dodają mu uroku. Krajobraz Wadowic 

z Dzwonka jest świadkiem przemian tego miasta. Można pomyśleć, że jakieś 50. lat 

temu mogliśmy nie zobaczyć tego krajobrazu, jaki obserwujemy dziś. Często na 

Dzwonku podczas spacerów można znaleźć dużo śmieci. Niestety, ludzie nie 

rozumieją, jak bardzo niszczą przyrodę. Ale to już osobny temat… 

Dzień Edukacji Regionalnej jest bardzo ważny. Rozwija naszą świadomość 

turystyczną i ekologiczną! 
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