
                 Relacja z obchodów 10 lecia Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku 
 
               W dniach 3-4 lipca 2014 roku dwuosobowa delegacja Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
(Jan Jadach, Maciej A. Zarębski) przebywała na Mazurach, gdzie uczestniczyła w obchodach 10 lecia 
Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.  Po pokonaniu około 400 km. jazdy samochodem przez 
Warszawę, Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Grajewo dotarliśmy późnym popołudniem do przedmieść Ełku, gdzie 
oczekiwał na nas dr inż. Alfons Bobowik, prezes MTN, a zarazem pomysłodawca i główny organizator 
imprezy. Po serdecznym powitaniu (dr Bobowik był uczestnikiem IX Kongresu Regionalistów w Kielcach we 
wrześniu 2010 roku i od tego czasu często w internecie wymienialiśmy poglądy i uwagi na temat sytuacji w 
ruchu regionalnym) zostaliśmy zakwaterowani w pokojach gościnnych gmachu mazurskiej filii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Ełku. W zaadoptowanych na cele oświatowe dawnych koszarach przy ulicy 
Kościuszki swą siedzibę (na parterze i pierwszych trzech piętrach)  ma Wydział Studiów Technicznych i 
Społecznych tego Uniwersytetu, gdzie dziekanem jest dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz, pełniący również 
funkcję wiceprezesa MTN. Na czwartym piętrze, malowniczym poddaszu zorganizowano pokoje gościnne. Są 
obszerne, dobrze zaopatrzone (telewizor, aneks kuchenny) a z ich okien rozciąga się wspaniały widok na 
starówkę Ełku. Mogliśmy się o tym osobiście przekonać. Każdy z nas, jako że pokoje są jednoosobowe, osobno. 
Wieczorem mieliśmy czas zapoznać się z programem obchodów jubileuszu. Otóż z tej okazji, poza 
upamiętnieniem 10 lecia funkcjonowania Towarzystwa zaplanowano konferencję naukową  na temat 
„Zachowania i przenikania kultur na Pograniczu Mazur i Podlasia oraz Ziem Wschodnich”. Wśród siedmiu 
referentów znalazł się prof. Andrzej Tyszka oraz autor tej notatki. Ponieważ profesor parę dni wcześniej 
zachorował, zadanie odczytania jego referatu oraz trud podróży ze mną wziął na siebie mgr Jan Jadach, 
sekretarz STR. Podczas wieczornego spotkania uzgadniamy jakie fragmenty z dość obszernego referatu 
profesora ma on przedstawić. Jest prawie północ gdy udajemy się na nocny spoczynek.  
                Następnego dnia punktualnie o godz. 10 w jednej z sal wykładowych Uniwersytetu około 40 osobową 
grupę uczestników jubileuszu powitał prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego dr A. Bobowik. Wśród 
przybyłych jest poseł Andrzej Orzechowski, prof. Kazimierz Zwirowicz, miejscowy twórca Henryk Ćwikowski 
oraz ks. prof. Wojciech Gucewicz z Olsztyna. Ruch regionalny reprezentuje Julita Zawieruchowska, członek 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" oraz Bożena Konikowska sekretarz Rady Krajowej 
Ruchu. Następnie uczestnicy imprezy zwiedzili wystawę dorobku imprezowo-wydawniczego Mazurskiego 
Towarzystwa Naukowego. W jednej z gablot obejrzeli kilkanaście pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej, przesłane 
w darze z Zagnańska do zbiorów Towarzystwa.  Wkrótce potem w sąsiedniej Sali wykładowej rozpoczęł się 
pierwsza część obrad. Prowadzili ją dr Ryszard Skawiński z Ełku oraz Bożena Konikowska. Jako pierwszy głos 
zabrał po raz kolejny dr Alfons Bobowik, który przedstawił dziesięcioletni dorobek Mazurskiego Towarzystwa 
Naukowego.  
                W swoim syntetycznym referacie przypomniał cele jakie on i inni założyciele Towarzystwa stawiali 
sobie przed 10 laty. Podkreślił iż było to: wspieranie i rozwój nauki, ze szczególnym uwzględnieniem historii, 
kultury, gospodarki Ełku i Pojezierza Ełckiego, integrowanie środowisk naukowych i twórczych miasta, 
powiatu i regionu na rzecz realizacji wspólnego programu rozwoju nauki i kultury oraz prowadzenie badań w 
dziedzinie zachowania i przenikania kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich.  Cele te  
najogólniej realizowane były poprzez badania naukowe, konferencje i publikacje. Od 2004 r. Towarzystwo 
wydaje wysiłkiem swoich członków, przy wydatnym wsparciu finansowym prezydenta Miasta, Starosty 
Ełckiego  i Marszałka Warmińsko- Mazowieckiego „Rocznik Ełcki”. Rocznie Towarzystwo otrzymuje ok. 34 
tys. zł dotacji na swoją statutową działalność. ( W zazdrością i niedowierzaniem odbieram te cyfry i zapytuję 
siebie jakim cudem nasze, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne bez żadnych dotacji wydaje rocznie wcale 
nie mniejszą liczbę publikacji i organizuje podobną ilość imprez).  To już całkiem pokaźna dokumentacja 
przedsięwzięć naukowych Towarzystwa, jak i pewien stan wiedzy na temat Ełku i regionu, a zarazem  i bieżąca 
informacja o życiu naukowym. O ile jeszcze w pierwszym „Roczniku” (2004) dominowała historia ( w tym 
relacja z ciekawej konferencja MTN nt. „W poszukiwaniu domu i ojczyzny na Mazurach”), to już od drugiego 
(2005) tematykę poszerzono o kulturę. Był to efekt nawiązania współpracy z Klubem Twórców Kultury przy 
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, jak i szerszego uwzględnia problematyki kultury w 
działalności Towarzystwa (wystawy malarstwa współczesnego).  W latach następnych  doszła jeszcze 
problematyka społeczno- gospodarcza. W dalszej kolejności przedmiotem obserwacji stało się przenikanie 
kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich. Ważne miejsce w działalności Towarzystwa zajmują 
wycieczki i kolonie organizowane dla młodych Polaków m.in. z Białorusi, którym przybliżana jest historia 
Polski i pogłębiana znajomość języka polskiego. Oddzielną formą działalności są różnego rodzaju 



przedsięwzięcia związane z uroczystościami i obchodami rocznicowymi. Stąd też m.in. Towarzystwo zwróciło 
uwagę na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dla celów naukowych i edukacyjnych dokumentów i 
wydawnictw regionalnych. Także i dokumentację własnej działalności. Towarzystwo na co dzień współpracuje 
z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim, Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku i innymi uczelniami wyższymi, 
towarzystwami naukowymi, społeczno - kulturalnymi zarówno w kraju, jak i za granicą oraz lokalnym i 
regionalnym samorządem. 
                Po przedstawieniu powyższego referatu, prezes Alfons Bobowik  w towarzystwie dziekana Wydziału 
Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Ełku prof. dr hab. inż. 
Kazimierza Zwirowicza wręczył podziękowania kilkunastu osobom zasłużonym dla Towarzystwa 
(okolicznościowy dyplom i ostatnie wydawnictwa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego: „Rocznik Ełcki 
2013 (tom X”), oraz blisko 450 stronicową książkę autorstwa Alfonsa Bobowika: „Pionierskie pokolenie Ełczan 
1945-1970 (historia, fakty, ludzie)”. Wśród wyróżnionych znalazł się prezes ŚTR, który dziękując za dyplom i 
książki wręczył prezesowi Bobowikowi zestaw pozycji wydawniczych  Biblioteki Świętokrzyskiej ostatnich 
kilku lat. Następnie przedstawiłem swój pogląd na temat sytuacji w polskim regionalizmie. Powiedziałem m.in. 

     Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne to należy zrezygnować z funkcjonowania Rady Krajowej Ruchu 
Stowarzyszeń Regionalnych, której kompletna inercja, od ponad 10 lat, konkretnie od Kongresu w Gorzowie 
Wielkopolskim udowodniła, że ta instytucja to przeżytek. O upadku autorytetu Krajowej Rady zadecydowały, 
moim zdaniem,  następujące czynniki: likwidacja Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w 
Ciechanowie, zaniechanie organizacji integracyjnych imprez,  brak starań o utworzenie ogólnopolskiego pisma 
towarzystw  regionalnych, zupełny brak obecności w mediach, proces naturalnego wykruszenia się działaczy  
(brak następców!).Należy także pamiętać o coraz bardziej postępującym upolitycznianiu kultury i to na 
wszystkich jej etapach i rodzajach.   Czy należy się dziwić, że w tej sytuacji, na początku roku 2011, parę 
miesięcy po zorganizowaniu w Kielcach we wrześniu 2010 roku IX Kongresu Regionalnych Towarzystw 
Kultury, złożyłem rezygnację z członkostwa w Prezydium Rady Krajowej Ruchu? Kolejne lata potwierdziły 
słuszność mojej decyzji. Rada Krajowa RSR praktycznie nie przejawiała żadnej inicjatywy. Próbowała nawet 
rozliczać „Kongres Kielecki”, w którym nie miała ani merytorycznego ani finansowego udziału.  Obecnie 
trwają przygotowania do zorganizowania X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Oczywiście 
nie planuję w nim udziału, z przyczyn oczywistych.    

    Moim zdaniem przyszłość ruchu regionalnego należy oprzeć na autentycznie funkcjonujących na rzecz 
„małych ojczyzn” ośrodkach kultury regionalnej,  należy pomyśleć o utworzeniu czegoś w rodzaju federacji 
różnych centrów  polskiego regionalizmu, stworzyć sieć federacyjną mateczników małych ojczyzn Chcę 
podkreślić z całą mocą, iż kierowany przeze mnie od 10 lat Ośrodek Regionalizmu w Zagnańsku stał 
się modelowym matecznikiem polskiego patriotyzmu i kultury. Biorąc to pod uwagę, Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne zorganizowało 24 lutego 2014 roku spotkanie, którego celem było powołanie 
Ogólnopolskiej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury jako nowego narzędzia instytucjonalnego 
polskiego regionalizmu. Jej kierownictwo powierzono autorowi tego wystąpienia, wiceprezesem Rady 
wybrano prof. Andrzeja Tyszkę, zaś sekretarzem Wojciecha Kołodzieja. W wielowątkowej dyskusji 
podkreślano, że przyszłość  ruchu regionalnego należy oprzeć o takie wartości jak: tradycja, 
patriotyzm, tożsamość kulturową i autentyzm działań podejmowanych z potrzeby oddolnej, z nakazu 
chwili a nie w sposób nakazowo-rozdzielczy; słowem należy powrócić do tradycyjnego ruchu 
regionalnego sprzed 100 lat.   Mateczniki mają być miejscem wychowania patriotycznego młodzieży, 
utrwalania tożsamości narodowej Polaków oraz opieki nad wszelakimi talentami twórczymi: nauki, 
sztuki i literatury. Ogólnopolska Rada Mateczników ma działać na zasadach federacji wszystkich 
chętnych podmiotów, takich jak: towarzystwa regionalne, galerie sztuki, prywatne muzea, izby 
regionalne, a także twórcy indywidualni i (lub) ich sponsorzy. Przynależność do Rady nie wiąże się z 
żadną składką członkowską. Warunkiem zasadniczym jest niezależna od samorządu (dopuszczalna jest 
jedynie współpraca na zasadach partnerskich) działalność na rzecz polskiej tradycji i kultury 
(rzeczywiste realizowanie partnerskich relacji między samorządem a regionalizmem), określony 
widoczny dorobek w tych dziedzinach oraz zgłoszenie woli uczestnictwa w Radzie. W najbliższym 
czasie planuje się tworzenie Rad Wojewódzkich. Na początku czerwca 2014 r. powołaliśmy Radę 
Świętokrzyską Mateczników, (jej prezesem został znany fotografik dr Tadeusz Czarnecki z Radoszyc); 
Aby przystąpić do  Federacji Rada Wojewódzka powinna  jedynie zgłosić akces pod adresem: Ogólnopolska 

Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury; 26-050 Zagnańsk, Gajowa 15. 



Rolę organu prasowego Mateczników Patriotyzmu i Kultury będzie pełnić „Goniec Świętokrzyski”, kwartalnik 
regionalistów Kielecczyzny. Warto podkreślić, iż pomysł organizacji Mateczników poparła także Oficyna 
Wydawnicza „Amos” zgłaszając chęć udziału w pracach tego ogólnopolskiego porozumienia. Wydawany przez 
tę firmę miesięcznik krajoznawców polskich „Wciąż wędrujemy” od numeru marcowego br. zamieszcza 
materiały związane z inicjatywą matecznikową.   
Moje wystąpienie zostało przyjęte niejednoznacznie: przez krytykowaną w referacie władzę samorządową dość 
obojętnie, przez przedstawicielkę Rady Krajowej Ruchu, Bożenę Konikowską  z przyczyn oczywistych 
krytycznie, wręcz wrogo. Trudno się zresztą temu dziwić, gdyż ona przyjechała na jubileusz po to tylko, (nie 
został odczytany żaden list od prezesa Rady Krajowej…) by zaprosić jego uczestników na X Kongres 
regionalistów do Bydgoszczy; kongres którego sens organizacji w swoim wystąpieniu totalnie zanegowałem. 
Ale przez zwykłych  uczestników moja surowa ocena polskiego ruchu regionalnego została przyjęta 
rewelacyjnie.  Dowodem na to były odbierane podczas przerwy gratulacje (przed przerwą miało jeszcze miejsce 
jedno wystąpienie. Na temat ustroju i administracji diecezji ełckiej wypowiadał się  ks. prof. Wojciech 
Gucewicz z Olsztyna). Wśród gratulujących byli m.in. Henryk Ćwikowski, prezes Ełckiego Klubu Twórców 
Kultury,  Józef Piwowarczyk, Sybirak, Jan Mucha, prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Ełku.  
                  Po przerwie liczba uczestników spadła prawie o połowę. ( z 40 pozostało na sali 25 osób).  
Jako pierwszy wystąpił mgr Jan Jadach, który odczytał referat prof. Andrzeja Tyszki zatytułowany „Potencjał 
kulturowy regionów”. Główna teza referatu profesora była tożsama z moją; podobnie jak ja, profesor uważa. iż 
przyszłość ruchu regionalnego leży w rozwoju mateczników patriotyzmu i kultury.  Drugim referentem  był 
doc. dr Siergiej Sitkiewicz, kierownik Katedry Humanistyki na Uniwersytecie Medycznym w Grodnie, który 
omówił „Wielokulturową historię Grodna w latach 1918 - 1939”. Następnie mgr Helena Brodowska 
przedstawiła historię polskich szkół w Gminie Stare Juchy. Po niej wystąpiła Maria Danilkiewicz z Ełku, która 
odczytała referat mgr Haliny Żydkiewicz (dyrektor. DP w Lidzie) „Działalność Polskiego Domu w Lidzie w 
trudnych czasach”. Swój referat zakończyła apelem do rodaków o wszelką  pomoc finansową dla kierowanego 
przez nią Ośrodka. Jako ostatni wystąpił Andrzej Bach z Instytutu w Luneburgu w Niemczech z referatem 
„Ruch solidarnościowy w Mazurskim Przemyśle Mięsnym w Ełku”.  To ostatnie wystąpienie było niezwykle 
osobiste, jako że przedstawiał je założyciel i przewodniczący ówczesnej „Solidarności” Zakładów Mięsnych w 
Ełku. Uczestnicy jubileuszu mieli okazję wysłuchać m.in. wstrząsających wspomnień z okresu jego 
internowania w zakładach karnych w Suwałkach. Części drugiej obrad przewodniczyli (dowcipnie i 
merytorycznie, zdaniem uczestników), Maciej A, Zarębski, który ponadto ofiarował Uniwersytetowi 
Medycznemu w Grodnie na ręce doc. Sitkiewicza kilkadziesiąt książek Biblioteki Świętokrzyskiej oraz ks. prof. 
Wojciech Gucewicz, który współprowadził dyskusję i podsumował obrady. 
                 Po ich zakończeniu i wspólnym obiedzie późnym popołudniem udaliśmy się w drogę powrotną. Do 
Kielc, już bez przeszkód i żadnych przygód ( w drodze do Ełku „zarobiłem” za jazdę w terenie zabudowanym z 
prędkością 82 km/godz - 6 pkt.i  200 złotowy mandat) dotarliśmy parę minut przed i północą. Zmęczeni ale 
zadowoleni… 
                                                                                            Notatkę sporządził Maciej A. Zarębski 
                                                                                                      (przy pomocy Jana Jadacha) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


