
    O sytuacji w polskim regionalizmie po IX Kongresie Regionalistów w Kielcach.  
                      
          IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach (24-26 września 2010 r) 

różnił się od wcześniej organizowanych pod kilkoma względami. Po pierwsze został 

oddzielony od zebrania delegatów towarzystw regionalnych tzw. elektorów wybierających 

nowe władze Ruchu Regionalnego. W odczuciu sporej regionalistów mogło się to przyczynić 

(ale na szczęście nie przyczyniło)do zmniejszenia jego atrakcyjności. Po drugie został 

przeprowadzony głównie siłami organizatorów miejscowych i dlatego ma szansę przejść do 

historii jako Kongres Kielecki. Po trzecie z uwagi na udział w nim znacznej grupy 

regionalistów nie zrzeszonych, może być uważany bardziej za Kongres Regionalistów niż 

Towarzystw Regionalnych.  Jak słusznie zauważyła jedna z uczestniczek to był Kongres 

regionalistów a nie dla regionalistów. Wszyscy ogarnięci ideą kultywowania kultury ludowej, 

regionalnej; nauczyciele, młodzież szkolna, studenci, rolnicy, naukowcy, bibliotekarze, 

podróżnicy, pisarze, poeci, publicyści, filmowcy, dziennikarze. Była wśród uczestników 

niezwykła więź i serdeczna dyskusja o swoich dokonaniach i trudnościach w ich realizacji. 

Ileż na tym Kongresie skumulowało się obywatelskiej  energii, której lekceważyć nie można. 

Ta energia ma moc uszlachetniania tkanki społecznej sporych grup Polaków. Czy samorządy 

to wykorzystają?   Kongres potwierdził niestety fakt dalej istniejących rozbieżności pomiędzy 

interesami wspólnoty regionalistów a interesami elit państwowo - samorządowych oraz życia 

politycznego.      

Chociaż IX Kongres bardziej dokumentował niż postulował wiele sfer w działalności 

regionalistów polskich, niemniej jednak podjęte uchwały nie pozostawiają wątpliwości, iż 

kultura regionalna, niestety nieobecna w problematyce kultury europejskiej i narodowej jest 

wartością nadrzędną w polskim ruchu regionalnym.  Godnym pożałowania jest fakt 

nieobecności reprezentacji naszego ruchu na zakończonym niedawno we Wrocławiu 

Kongresie Kultury Europejskiej. Nie znalazły na nim uznania odniesienia do funkcjonowania 

tzw. kultury niszowej. Zabrakło, podobnie jak na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie w 

roku 2009 nurtów kultury regionalnej,  lokalnej, samorządowej i obywatelskiej. Także 

elementów charakterystycznych dla autentycznej, nieelitarnej kultury ludowej.  W kuluarach 

Kongresu oceniając kulturę ludową, regionalną obciążano ją „grzechem” nacjonalizmu ! Na 

Kongresie Wrocławskim dyskutowano, prezentowano i chwalono się jedynie osiągnięciami 

tzw. kultury wysokiej.   

Oczywiście jego ocena była diametralnie różna, w zależności od oceniających. W programie 

tv Kultura głupcze rozmówcy reprezentujący tzw. Salon, z prof. Baumanem na czele ocenili 

Kongres jako udany i stwierdzili, iż pokazał kierunki rozwoju kultury europejskiej. 

Uczestniczący w dyskusji rosyjski pisarz Jerofiejew  stwierdził, iż kultura jest niebezpieczna 

dla głupców.  Minister Zdrojewski powiedział słusznie, iż tendencja do ujednolicania jest 

zagrożeniem dla kultury, zaś red. Żakowski że daleko jeszcze do zbudowania narzędzi 

rozwoju kultury i że politycy okazali się bezradni wobec rzeczywistości. Artysta wizualny 

Zbigniew Libera powiedział, iż można i należy uprawiać kulturę nie oczekując na dotacje.  

Biorący udział w Kongresie Wrocławskim regionalista z ziemi lubuskiej Wojciech 
Jachimowicz zwrócił uwagę na tabuny funkcjonariuszy wszelkich służb specjalnych, 

ochroniarskich umożliwiających udział w Kongresie polityków, głównie ministrów kultury w 



państw Europy, oraz fatalne warunki lokalowe w których obradowali „normalni” 

Kongresmeni  (jego relacja na str. 9 pisma)         
Należy zaznaczyć  iż na Kongresie dyskutowano o różnych sposobach finansowania kultury 

ale zabrakło na nim miejsca na dyskusję poświęconą dalszemu funkcjonowaniu kultury 

lokalnej, regionalnej, ludowej – różnych jej odmian.    

A przecież jak zawarliśmy w naszej rezolucji (po Kongresie Kieleckim),  regionaliści  

stanowią coś więcej, niż reprezentację „trzeciego sektora” lub  ruchu tzw. „organizacji 

pozarządowych”.  Są oni przedstawicielami tej żywej tkanki narodu, która działając w służbie 

swych rodzimych środowisk, zwanych „małymi ojczyznami” – stanowi jednocześnie 

fundament szeroko rozumianej kultury narodowej, integracji i spójności obywatelskiej, 

tożsamości regionalnej i lokalnej. Stanowią oni pokaźny odłam wielkiej armii bojowników o 

polski kapitał społeczny i godne miejsce Polski w gronie narodów Europy”.  

Tak więc oceniając pozycję ruchu regionalnego w 8 roku funkcjonowania Polski w 

strukturach UE można stwierdzić iż jest niestety bardzo krucha. Nadal obowiązująca ustawa o 

pożytku publicznym uniemożliwia normalne finansowanie różnych form działalności: 

imprezowej, wydawniczej, edukacyjnej etc. naszego ruchu. Nadal między regionalistami z 

pewnym stażem nazwijmy ich starszyzną regionalną a elitami kierowniczymi władz 

samorządowych panuje obojętność granicząca z wrogością. Elity są zadufane w sobie, mające 

poczucie nieuzasadnionej wyższości, przemądrzałe i pyszałkowate, lekceważące potrzeby 

społeczeństwa obywatelskiego artykułowane poza ich jurysdykcją. Jeżeli już to czasami 

rzucające ochłapy dla zawsze potrzebujących towarzystw regionalnych. Z reguły jednak 

przekazujące strumień środków w drodze tzw. pseudokonkursów głównie nowotworzonym 

(przez zależne od nich środowiska i wytypowanych nowych ludzi) organizacjom regionalnym 

nazywanych dla odróżnienia pozarządowymi. Odbywają one okresowo Sejmiki na które z 

reguły nie zaprasza się działaczy regionalnych starego układu, w podtekście nazywanych 

postkomunistycznymi. I co się okazuje, ci dzielni działacze regionalni, którzy utrzymywali 

polskość i utrwalali naszą tożsamość narodową w jakże trudnych peerelowskich czasach, 

teraz dostają w d…. w nagrodę za tę dzielność, wytrwałość i nierzadko dyplomację w 

działaniu. To przecież dzięki naszemu ruchowi regionalnemu po wojnie, a zwłaszcza po roku 

1956 i 1981 rozwijał się ruch obywatelski., dzięki czemu, po roku 2004 stosunkowo łatwo 

Polska stała się pełno-prawnym w dziedzinie aktywności obywatelskiej członkiem Unii.  

Co można zrobić w tej sytuacji, poza rozpaczliwymi apelami o zmianę prawodawstwa 

funkcjonowania regionalizmu. Doradzałbym branie sprawy we własne ręce. Niech 

regionaliści znający doskonale problemy swych małych ojczyzn kandydują do samorządów 

różnych szczebli bo mają szansę. Udowodniło to np. Zawiercie, gdzie członkowie Tow. 

Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zdobyli większość w Radzie Miasta i na rezultaty nie 

trzeba było długo czekać. Udało się zdobyć dotacje na rozwój wspaniałego programu 

ratowania dziedzictwa przyrodniczego góry Zborów a teraz 1 października w Podlesicach 

otwierany będzie wspaniały Ośrodek Kultury Regionalnej Ziemi Zawierciańskiej z zapleczem 

gastronomiczno-noclegowym i muzealnym.   

Co do oceny obecnej sytuacji w polskim ruchu regionalnym powiem krótko: nie jest dobra. 

Nadal nie ma odpowiednich przepisów prawnych ułatwiających w sposób jasny, przejrzysty 

zdobywanie środków na działalność statutową towarzystw regionalnych, które generalnie 

wyhamowują swoją aktywność. Nie bardzo mogą liczyć na pomoc merytoryczną i 



organizacyjną reprezentacji krajowej. Moim zdaniem obecny skład rady Krajowej wybrany 

w maju 2010 roku nieformalnie i wbrew statutowi; zmodyfikowany personalnie po mojej 

rezygnacji wiosną br. z członkostwa  w Prezydium Ruchu i wyborze na prezesa działacza 

PSL, b. posła tej partii p. Tadeusza Samborskiego  nie gwarantuje w żaden sposób 

właściwego kierowania i integrowania ruchem regionalnym. Związanie kierownictwa  ruchu 

regionalnego z jedną z partii oznacza jedynie kurs na przetrwanie, a praktycznie będzie 

skutkować obniżeniem pozycji naszego ruchu, - sprowadzeniem go do roli jednego z 

satelitów ekipy rządzącej. Wcale nie ma przy tym gwarancji na lepsze finansowanie ruchu 

regionalnego. Wszak nadal obowiązują te same prawa. Należy pójść inną drogą. Przyszłość 

ruchu to rezygnacja z Rady Krajowej, której działalność, od blisko 10 lat konkretnie od 

Kongresu w Gorzowie, a właściwie jej brak udowodniła że ta instytucja to przeżytek. O 

upadku autorytetu Krajowej Rady zadecydowały, moim zdaniem, trzy czynniki: likwidacja 

Ośrodka Dokumentacji Reg. Tow. Kultury, brak środków na integracyjne imprezy oraz 

proces naturalnego wykruszenia się działaczy (brak następców!). W tej sytuacji  należy 

pomyśleć o utworzeniu czegoś w rodzaju Federacji różnych centrów polskiego regionalizmu, 

stworzyć sieć federacyjną mateczników małych ojczyzn, co od roku forsuje prof. Tyszka. Są 

ośrodki myśli, kultury i działalności regionalistycznej gdzie lokalni liderzy wykazują 

widoczną w środowisku aktywność obywatelsko-tożsamościową  jak chociażby Wieliczka z 

Jadwigą Dudą,  Uniejów z Urszulą Urbaniak, Zawiercie z Bogdanem Dworakiem, Podkowa 

Leśna z Andrzejem Tyszką, Leszno z Alojzym Koniorem, Nowa Sól z Wojciechem 

Jachimowiczem, Zduńska Wola z Jerzym Chrzanowskim czy Strzyżów z Adamem Kluską.  

Czas najwyższy aby ten plan wprowadzić w życie.     

  

 


