
 

 
                     Relacja z XII Sejmiku Regionalistów Świętokrzyskich 
             I. Sprawy organizacyjne:  
 W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Przewodniczył Maciej A. Zarębski, protokołował Jan Jadach. 
Porządek zebrania: 1. Wystąpienia Macieja A. Zarębskiego i  Jana Jadacha na temat sytuacji w ruchu 
krajowym i regionalnym. 2. Wybór delegata na X Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w 
Bydgoszczy . 3. Wolne wnioski. 
            II. Przebieg spotkania: 
 Maciej A. Zarębski na wstępie poinformował uczestników spotkania o odbytym wcześniej zebraniu 
przedstawicieli mateczników świętokrzyskich, którzy wybrali swoją władzę oraz zastanawiali się nad 
kierunkami działalności w ramach federacji mateczników polskich. Następnie krótko przedstawił sytuację w 
krajowym ruchu regionalnym. Zwięzłość wystąpienia wiąże się również z faktem, że o sprawach tych  
wypowiadał się zarówno na łamach „Gońca Świętokrzyskiego”, jak i spotkaniach, które miały miejsce w 
ramach Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. Stwierdził, że właściwie to trudno oceniać sytuację 
polskiego regionalizmu w wymiarze krajowym, albowiem Rada Krajowa RSR  praktycznie nie przejawiała 
żadnej inicjatywy przez całą kadencję. Jeśli coś się działo, to jedynie w poszczególnych ośrodkach (np. 
małopolskim czy wielkopolskim). Rada próbowała jedynie rozliczać „Kongres Świętokrzyski”, w którym nie 
miała praktycznie ani udziału merytorycznego ani finansowego. Na znak protestu podjął decyzję o 
wycofaniu się z uczestnictwa w pracach Rady Krajowej. Równocześnie środowisko regionalistów 
świętokrzyskich nie zgłosiło do końca kadencji żadnego kandydata (na jego miejsce). Sam dr Maciej 
Zarębski  postanowił realizować się w regionalizmie poprzez działalność w ruchu autentycznie 
funkcjonujących  na rzecz „małych ojczyzn” Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 
          Stwierdził, iż Rada Krajowa RSR uaktywniła się pod koniec kadencji, dopiero w bieżącym roku w 
związku z organizacją X Kongresu RTK. Na koniec poinformował, że jako przewodniczący poprzedniego 
Kongresu – na obecny nie został zaproszony i nie planuje w nim uczestniczyć. .  
 Z kolei Jan Jadach poinformował, że poprzedni (XI Sejmik Regionalistów Świętokrzyskich) 
zdominowały dwie sprawy: współpraca z samorządami i z mediami. Jeżeli chodzi o  pierwszą sprawę - 
aktualnie władze samorządowe opierają się na tzw. lokalnych grupach działania tworzonych zresztą z ich 
udziałem (pieczę nad nimi sprawuje  sam marszałek UM); druga- mass media praktycznie nie dostrzegają 
działalności regionalistycznej, ograniczając się głownie do promocji „smaków regionalnych”. 
Proponowanego wówczas „Informatora o towarzystwach regionalnych” nie udało się wydać z powodu braku 
zainteresowania z ich strony  (żadne z towarzystw  nie odpowiedziało na wystosowany wówczas apel i nie 
nadesłało do Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego potrzebnych informacji). 
             Ustosunkowując się do programu X Kongresu RSR, Jan Jadach stwierdził, iż jego tematyka nie jest 
rewelacyjna, obejmuje bowiem sprawy o których mówiono w sposób wystarczający cztery lata temu w 
Kielcach (edukacja regionalna, współpraca z samorządami). Jest też w planie nowelizacja deklaracji 
programowej regionalistów polskich. Zapowiedziano także nowelizację Statutu RSR- Kongres jest 
połączony z Walnym Zebraniem. Jan Jadach poinformował także, iż zgłaszał już problem  zastępców 
delegatów, jak i analizę wniosków pokongresowych. Do spraw wymagających rozwiązania należy, wg, niego 
sprawa wyboru prezesa przez walne zebranie (a nie Radę), a także  uregulowanie kwestii liczby członków 
Rady. Skoro każde z 16. województw ma jednego przedstawiciela to Rada nie może liczyć 20 członków. 
Oceniając program Kongresu stwierdził, iż przeważa w nim problematyka regionalna (bydgoska).  Zauważył 
przy tym, że  informacje o Kongresie na stronie Ruchu nie są do końca precyzyjne. 
 Po tych dwóch wystąpieniach przystąpiono do wyboru delegata województwa świętokrzyskiego do 
Rady Krajowej. Na wniosek Macieja A. Zarębskiego i Władysława  Sadłochy ze Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego, przez aklamację  (po uprzednim wyrażeniu zgody na kandydowanie) wybrano 
delegatem świętokrzyskim Jana. Jadacha.  
Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. Na tym zebranie zakończono. 
                                                                        
  


