
X Kongres
Stowarzyszeń Regionalnych 

w Bydgoszczy

Bydgoszcz 11–13 września 2014 r.

RefeRaty i pRezentacje

Regionalizm polski
25 lat po transformacji

jako ważne źródło
 odrodzenia narodu i państwa



Zadanie współfinansowane z budżetu miasta Bydgoszczy.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4 
gród Kazimierza Wielkiego

tel./fax: 52 322-51-96, 52 345-44-34
 Adres do korespondencji: 85-169 Bydgoszcz 37

Skrytka pocztowa 17, e-mail: biuro@tmmb.pl

Opracowanie i redakcja: 
Jerzy Derenda

Zdjęcia: 
Marek Chełminiak

Korekta: 
Ligia Podgórska

Copyright by TMMB, Bydgoszcz 2014
Wydawca zastrzega sobie prawo do tekstów, ilustracji i fotografii.

ISBN: 978-83-934474-5-9

Druk, skład i oprawa:
Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o. 

ul. Glinki 84, Bydgoszcz, www.abedik.pl



Aleksander Patkowski (1890-1942), twórca polskiego regionalizmu 
i inicjator zwołania I Polskiego Kongresu Regionalizmu.



Anatol Jan Omelaniuk, długoletni przewodniczący Rady Krajowej 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, przewodniczący honorowy 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.



Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
25-lecie Wolności.





Spis treści
I. Patroni Kongresu.
 1. prof. nadzw. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej dr hab. Janusz Kutta: 

Słowo o Henryku Sienkiewiczu  ................................................................... 9
 2. prof. UMK dr hab. Bogdan Burdziej: Z domów niewoli na Jasną Górę 
 błogosławieństw. Los człowieka w pismach Władysława St. Reymonta ..... 19 
II. Referaty.
 3. Anatol Jan Omelaniuk: Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny  

w Polsce ...................................................................................................... 27
 4. prof. zw. Ryszard Szczygieł: Historia w działalności towarzystw  

regionalnych po 2000 roku (inspiracja badań naukowych  
i upowszechnianie wiedzy o przeszłości) ................................................... 45

 5. prof. dr hab. Jerzy Damrosz: Czy regionalizm polski jest przeżytkiem? ......  55
 6. ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski: Perspektywy regionalizmu  

25 lat po zmianach polityczno-społecznych w Polsce ................................ 63
 7. prof. UW dr hab. Andrzej Tyszka: Potencjał kulturowy regionów ............. 85
 8. dr Edward Chudziński: Medialne aspekty regionalizmu ............................ 99
 9. dr Andrzej Kansy: Znaczenie prasy lokalnej i regionalnej w rozwoju  

regionalizmu polskiego – w 25-lecie transformacji ustrojowej ................ 113
10. prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki: Regionalizm  

w cyberprzestrzeni. Doświadczenia i wyzwania przyszłości  ................... 123
11. dr Agnieszka Drewniak, dr Magda Parzyszek: 
 Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w sieci miłośniczego  

ruchu regionalnego Lubelszczyzny ........................................................... 135
12. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska: Jak uczyć o regionie?  

Koncepcje edukacji regionalnej w XX i XXI wieku ................................ 153
13. mgr Mariola Borzyńska: Czy edukacja lokalno-regionalna  

jest niepotrzebna? ...................................................................................... 177
14. ad. dr Ewa Puls: Edukacja regionalna dzieci i młodzieży w Bydgoszczy  

na tle województwa  ...................................................................................181
15. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński: Cóż regionalistom  

po samorządach i na cóż w samorządach regionaliści?  
Rzecz o związkach oczywistych, koniecznych i zazwyczaj trudnych ...... 201



8

16. mgr Stanisław Kwiatkowski: 
 Refleksje regionalisty. Jak pomoc stowarzyszeniom? .............................. 211
17. mgr Jerzy Derenda: Źródła regionalizmu ................................................. 215
18. mgr Magdalena Zdończyk: Eksperyment bydgoski – partycypacja  

społeczna w procesach zarządzania bydgoską kulturą ............................. 219
19. mgr Agnieszka Wasilewska: Wielcy mistrzowie pióra  

– jedni z twórców piękna języka polskiego .............................................. 227
20. prof. dr hab. Jerzy Damrosz: Język ojczysty  

– trochę zachwaszczony, trochę czysty… ................................................. 233
III. Prezentacje panelowe.
 1. Oblicza regionu kujawsko-pomorskiego .................................................. 239
 - dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła: Bydgoszcz – miasto wielu kultur  

i narodowości na tle regionalnym ............................................................. 239
 - mgr Lech Łbik: Specyfika regionalna 
 województwa kujawsko-pomorskiego ...................................................... 249
 2. ad. dr Ewa Puls: 
 Edukacja regionalna w Bydgoszczy ......................................................... 257
 3. mgr Jerzy Derenda:
 Edukacja regionalna dorosłych i młodzieży – upowszechnianie  

i kultywowanie tradycji. Konferencje naukowe ....................................... 259
 4. dr Michał F. Woźniak: Muzealny potencjał wiedzy o reginie.  

Tezy do dyskusji panelowej ...................................................................... 271
 5. mgr Bogna Derkowska-Kostkowska, dr Agnieszka Wysocka:  

Ochrona terenów zielonych i nadrzecznego krajobrazu kulturowego 
na przykładzie Bydgoszczy ....................................................................... 273

 6. dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska:  
Badania nad kulturą muzyczną w bydgoskiej Akademii Muzycznej   
– realizacja idei współpracy naukowców, instytucji, stowarzyszeń  
i pasjonatów regionalnej kultury ............................................................... 283



Słowo o Henryku Sienkiewiczu

1. Już 17 i 18 listopada 1916 r. do Polaków dotarła ze Szwajcarii Hiobowa 
wieść o śmierci Henryka Sienkiewicza. Ten znakomity pisarz, laureat literackiej 
nagrody Nobla, publicysta i działacz społeczny zmarł wieczorem 15 listopada 
w Vevey koło Lozanny1, dokąd udał się na początku wielkiej wojny. 

Redakcja poczytnego „Dziennika Bydgoskiego” 19 listopada poświęciła 
zmarłemu pisarzowi artykuł wstępny2, w którym podkreślała, iż mistrzowskiem 
piórem swem wobec świata całego bronił świętych i nieprzedawnionych praw 
swego narodu, a w latach wielkiej wojny, stojąc na czele „komitetu ratunkowego” 
wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim umiał porywać świat cały do ofiar na 
rzecz biednej naszej ojczyzny.

Jako powieściopisarz wszczepiał narodowi – podkreślała redakcja – uczucia 
dobre, krzewił ducha, siał złote ziarna miłości, prawdy i piękna, głosił wielkość 
prawd moralnych, chrześcijańskich i gromił obłudę i wszelkie zło. W powieściach 
historycznych Henryk Sienkiewicz opisał dawne boje, dawne życie. I te powieści 
historyczne uczyniły z niego najukochańszego i najbardziej znanego u nas pisa-
rza. One okryły go sławą nie tylko na ziemiach Polskich, lecz hen daleko poza 
granicami ojczyzny naszej.

Redakcja wyrażała przekonanie, iż po zakończeniu wojny i nastaniu pokoju 
naród sprowadzi prochy wielkiego mistrza i jałmużnika swego do ojczyzny i uło-
ży je obok swych wielkich wodzów i przewodników, a pamięć jego wielka i święta 
żyć będzie w narodzie na wieki.

Pogrzeb odbył się 22 listopada przy udziale władz szwajcarskich i przedsta-
wicieli dyplomatycznych zarówno państw centralnych, jak i Ententy. Papież Be-
nedykt XV nadesłał uroczysty adres, a król angielski Jerzy V przysłał wieniec3. 
W kraju i za granicą na przełomie 1916 i 1917 r. odbywały się nabożeństwa i aka-
demie żałobne. O zmarłym pisano w prasie trzech zaborów. Pojawiły się wier-
sze i okolicznościowe artykuły. Ich autorami byli między innymi poeci Jan Ka-
sprowicz, Julian Ejsmond, Edward Słoński oraz pisarze Władysław S. Reymont  
i Tadeusz Miciński. Stefan Żeromski w wygłoszonym na akademii w Zakopanem 
27 grudnia 1916 r. przemówieniu podkreślił pierwszeństwo Sienkiewicza, jako 
1 „Dziennik Bydgoski” 1916, nr 267 z 18 XI 1916, s. 3.
2 „Dziennik Bydgoski” 1916, nr 268 z 19 XI 1916.
3 H. Markiewicz, Sienkiewicz Henryk Adam (1846-1916), [w:] [H. Markiewicz (red. nacz.)], 

Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB). T. XXXVII, Sienicki Mikołaj – Sierakowski Zyg-
munt, Instytut Historii PAN, Warszawa – Kraków 1996, s. 214.
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mistrza sztuki pisania, samego kunsztu wypowiedzenia się po polsku na piśmie4. 
2. Nie wgłębiając się tu w dobrze już opisaną w literaturze naukowej biografię 

Henryka Sienkiewicza pragnę skupić uwagę na niektórych aspektach jego dzia-
łalności społeczno-narodowej, w tym odnoszącej się zwłaszcza do ziem polskich 
zaboru pruskiego.

Otóż stwierdzić najpierw trzeba, iż twórczość Sienkiewicza, jego nowele  
i powieści historyczne pisane „dla pokrzepienia serc” docierały do Wielkopolski, 
na Pomorze Gdańskie i Kujawy, zdobywając czytelników wśród ludzi wykształ-
conych, a także prostego ludu. Czytano je najpierw w odcinkach drukowanych 
między innymi w „Dzienniku Poznańskim” i „Kurierze Poznańskim”. W tym 
ostatnim drukowane były w latach 80. XIX wieku „Potop” i „Pan Wołodyjow-
ski”. Wydania książkowe tych powieści wraz z „Ogniem i mieczem” trafiały do 
biblioteczek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz organizacji filomackich 
młodzieży gimnazjalnej w zaborze pruskim. „Trylogia” omawiana była przez 
studentów polskich z trzech zaborów kształcących się we Wrocławiu i Berlinie, 
zrzeszonych we wrocławskim Towarzystwie Literacko-Słowiańskim i Akademic-
kim Towarzystwie Naukowym w Berlinie. W tym pierwszym na przykład jedna 
z prelekcji została poświęcona krytyce dzieł Henryka Sienkiewicza5.

Upowszechnianiu twórczości autora „Trylogii” służyły niewątpliwie adapta-
cje teatralne niektórych jego nowel i powieści. W repertuarze Teatru Polskiego 
w Poznaniu objeżdżającego również Pomorze znajdowała się m.in. adaptacja sce-
niczna „Ogniem i mieczem”6. 

Do umysłów i serc młodych Wielkopolan, Pomorzan i Kujawian, a i osób 
starszego pokolenia w tych regionach i w całym kraju trafiały opisywane przez 
Sienkiewicza zwycięstwa militarne dawnej Rzeczypospolitej oraz propagowany 
przez niego wzorzec osobowy Polaka, w którym na czoło wysuwały się patrio-
tyczne poświęcenie, działalność wojenna i rycerski honor7. 

Uwieńczeniem pisarskiej działalności Sienkiewicza była niewątpliwie powieść 
historyczna „Krzyżacy”, drukowana w końcu XIX w. początkowo, podobnie jak 
poszczególne części „Trylogii”, w odcinkach w kilku pismach w Królestwie Pol-
skim i Galicji, potem również w Poznańskiem. Od początku przyjmowano tę po-
wieść, podkreśla Julian Krzyżanowski, jako dzieło polityczne o wymowie i żywej, 
i aktualnej, a wypadki historyczne późniejsze nadały jej rangę niemal proroczą8.
4 Tamże.
5 J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich: 1848-1920, Wydawnictwo 

Morskie, Gdańsk 1986.
6 W. Jakóbczyk (red.), Dzieje Wielkopolski. T. 2, Lata 1793-1918, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 1973, s. 644-645, 649, 654.
7 H. Markiewicz, dz. cyt., s. 207.
8 [J. Krzyżanowski (red. nacz.)], Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2: N-Ż, 

Janusz Kutta
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3. Twórcy „Trylogii” ziemie polskie pozostające pod rządami Prus nie były 
nieznane. Interesował się nimi i starał się poznać politykę tego państwa wobec 
Polaków. Bywał w Wielkopolsce i Poznaniu, niekwestionowanej stolicy ziem 
dzielnicy pruskiej. Nawiązał kontakty z działaczami narodowymi w Poznań-
skiem. Znał bez wątpienia wielu z nich, m.in. Bernarda Chrzanowskiego, Fran-
ciszka Dobrowolskiego, redaktora „Dziennika Poznańskiego”, Mariana i Włady-
sława Seydów, Wojciecha Trąmpczyńskiego, Stefana Łaszewskiego z Pomorza, 
posłów polskich do parlamentu Rzeszy i Sejmu Prus, a także niektórych ziemian 
i przedstawicieli inteligencji poznańskiej. Już w 1880 r. został zaproszony do Po-
znania, by w „Bazarze” odczytał nowelę „Za chlebem” i włączył do kampanii 
antyemigracyjnej. W roku 1899 odbył podróż do Wielkopolski i wygłosił odczyty 
w szeregu miejscowości; wszędzie był przyjmowany entuzjastycznie9. Uczest-
niczył również w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego w posiadłości Jó-
zefa Kościelskiego w Miłosławiu, gdzie też wygłosił stosowną mowę10. Udział 
w odczytach i uroczystościach pozwalał Sienkiewiczowi wniknąć w umysłowość 
Wielkopolan i Polaków w dzielnicy pruskiej.

W 1900 r. w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także Poznaniu i innych mia-
stach trzech zaborów, uroczyście obchodzono jubileusz 25-lecia pracy literackiej 
Henryka Sienkiewicza11. Od roku 1901 było on członkiem honorowym Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Z żywą i mocną reakcją Sienkiewicza spotkała się nasilająca od lat 80.  
XIX w. antypolska polityka Prus. W 1895 r. krytycznie wypowiedział się o Ot-
tonie von Bismarcku w międzynarodowej ankiecie tygodnika berlińskiego „Die 
Gegenwart”. W 1901 r. na łamach krakowskiego „Czasu” i „Kuriera Poznańskie-
go” ogłosił „List w sprawie dzieci wrzesińskich” i wzywał do składek dla ofiar 
tego łotrostwa i przewrotności. W następnym roku w „Liście otwartym do Ka-
rola Rosego”, wydawcy „Dziennika Berlińskiego”, nawoływał Polaków zaboru 
pruskiego do zdwojonej gospodarności i pracowitości. Znaczący był jego głos  
w ankiecie paryskiego pisma „Le Courrier Europeén” o Niemczech z 1905 r.12 
Z tych, i innych publicznych wystąpień Sienkiewicza, nie trudno wyprowadzić 
wniosek o jego antyniemieckiej postawie. Była ona zgodna z opinią ówczesną 
czołowych poznańskich działaczy demokratyczno-narodowych i, co zrozumiałe, 
przysparzała mu zwolenników w całym zaborze pruskim.

PWN, Warszawa 1985, s. 358.
9 W. Łęcki (red.), Wielkopolska. Nasza kraina. T. 3. Rzecz o wybitnych ludziach, kulturze ludo-

wej i turystyce Wielkopolski, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004, s. 54. 
10 H. Markiewicz, dz. cyt., s. 208.
11 Tamże, s. 210.
12 Tamże.
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Szerokim echem w świecie odbił się „List otwarty do JCM Wilhelma II króla 
pruskiego” z listopada 1906 r. ogłoszony w „Czasie” i „Kurierze Warszawskim”, 
przedrukowany następnie przez niektóre pisma w zaborze pruskim. Sienkiewicz 
piętnował w nim po raz kolejny prześladowania Polaków w Wielkopolsce i na 
Pomorzu Gdańskim. W końcu 1907 r. rozesłał on ankietę do „znakomitości euro-
pejskich” w sprawie projektu ustawy o przymusowym wywłaszczeniu Polaków 
w zaborze pruskim, wniesionym do sejmu pruskiego przez kanclerza Bernhar-
da von Bülowa. Ta akcja Sienkiewicza spotkała się z szerokim odzewem i była 
omawiana w prasie europejskiej, poza niemiecką. Reakcja tej ostatniej nastąpi-
ła dopiero po ogłoszeniu przez Sienkiewicza w wiedeńskim dzienniku „Oester- 
reichische Rundschau” obszernego artykułu „Preussen und Europa” (ukazał się  
1 II 1908 r.). Uwieńczeniem ankiety była książka „Prusse et Pologne”, która uka-
zała się w Paryżu w roku 1909. Pomieszczono w niej 250 wypowiedzi, wśród 
których nie brak nazwisk znakomitych pisarzy, by wymienić tylko Michaiła Buł-
hakowa, Andre Gida, Knuta Hamsuna, Maurice`a Polydore Marie Bernarda Ma-
eterlincka, Lwa Tołstoja13.

4. Aczkolwiek Sienkiewicz uważał Niemcy za najgroźniejszego wroga Pola-
ków, to jednak po wybuchu wielkiej wojny w sierpniu 1914 r. oficjalnie zajmował 
stanowisko wyczekujące i powściągliwe. Przeciwny był orientacji aktywistycznej 
oraz idei legionowej. Zmianę w jego stanowisku politycznym wywołał dopie-
ro akt z 5 listopada 1916 r. Uznał go jako fakt o przełomowym znaczeniu poli-
tycznym. Śmierć Sienkiewicza 15 listopada tegoż roku uniemożliwiła pisarzowi 
wypowiedzenie się publicznie w tej sprawie. W każdym razie odmówił udziału 
w tzw. Proteście lozańskim, prokoalicyjnych działaczy endeckich z Romanem 
Dmowskim na czele14. 

Osiadłszy w Vevey zaangażował się w akcję pomocy materialnej dla ludności 
polskiej w Królestwie Polskim. Został prezesem Comité Genéral de Suisse pour 
les Victimes de la Guerre en Pologne, założonego w styczniu 1915 r. Zredagował 
apel do ludów cywilizowanych o pomoc materialną dla ludności polskiej na zie-
miach objętych wojną. Aktywna działalność Sienkiewicza, którego czynnie wspie-
rał znakomity pianista Ignacy Jan Paderewski, wiceprzewodniczący Komitetu, 
przyniosła dobre rezultaty. Do końca września 1916 r. zebrano około 20 milionów 
koron austriackich, to jest około 4 mln dolarów. Pieniądze te przekazano do kraju 
za pośrednictwem organizacji charytatywnych Krakowa, Warszawy i Poznania15.

5. W roku 1924  z inicjatywy prezesa warszawskiej Kasy Literackiej Stani-
sława Libickiego postanowiono prochy Henryka Sienkiewicza spoczywające  
13 Tamże, s. 212.
14 Tamże, s. 213.
15 Tamże.

Janusz Kutta
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w Vevey sprowadzić do Polski. W końcu października tegoż roku po uroczysto-
ściach w Vevey i Bernie, Sienkiewicz wrócił (via Praga – Piotrowice – Katowice 
– Częstochowę) do Ojczyzny i 26 października jego prochy zostały uroczyście 
złożone w krypcie warszawskiej katedry katolickiej św. Jana. W tej podniosłej 
uroczystości, w której uczestniczyła, rzec można, cała Polska, obecni byli Prezy-
dent RP Stanisław Wojciechowski, marszałkowie Sejmu i Senatu, rząd z premie-
rem Władysławem Grabskim na czele, korpus dyplomatyczny, władze sądowe 
i administracyjne, generalicja, przedstawiciele instytucji kulturalnych, dzienni-
karze, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Uroczystą mszę świętą 
celebrował ks. kardynał – prymas Edmund Dalbor w asyście 8 arcybiskupów 
z kardynałem Aleksandrem Kakowskim na czele. Mowę pogrzebową wygłosił 
ks. prałat prof. Antoni Szlagowski16.

Mówiąc o uroczystości złożenia prochów Sienkiewicza w katedrze warszaw-
skiej nie sposób pominąć milczeniem mowę Prezydenta RP Stanisława Wojcie-
chowskiego wygłoszoną 25 października 1924 r. podczas eksportacji zwłok pisa-
rza, z dworca kolejowego do katedry, przy pomniku Adama Mickiewicza.

Prezydent RP ze zrozumiałym patosem mówił17:
Henryku Sienkiewiczu! Rzeczpospolita cała, wolna, nikomu prócz Bogu nie-

podległa hołd Ci składa. W triumfie wracają śmiertelne szczątki Twoje do ojczy-
stej ziemi. Duch Twój budzący Polaków nie utracił promienistej sławy. Jesteś i bę-
dziesz wśród nas wieszczem majestatu Polski. Wielbi Cię naród nie tylko dlatego, 
że byłeś wielkim artystą i rozsławiłeś imię Polski po świecie. Serdeczne węzły, 
łączące nas z Tobą sięgają głębiej. Twój genjusz niósł narodowi zdrowie i tęży-
znę moralną, w mrokach niewoli i zwątpieniu rozszerzałeś pogodę i optymizm, 
tonących w gonitwie a materjalnym tylko dobrobytem, podnosiłeś ku szlachetnym 
prądom, głoszącym zwycięstwo ducha. Sięgając do świetnej przeszłości Rzeczy-
pospolitej, do źródeł instynktu naszej rasy, rozniecałeś pragnienie niepodległości, 
sposobiłeś ducha narodu do czynów orężnych, krzepiłeś znękane i wątpiące serce 
słodyczą i mocą praojców, ich sławną, cnotami i ofiarną służbą hartowałeś w nas 
wielką miłość Ojczyzny i męstwo. Za to hołd Ci składamy. Z dumą o wielkich 
mężach Polski, jej nieustraszonych rycerzach i szlachetnych niewiastach, których 
żywe wizerunki dałeś nam jako drogowskazy ku temu, co  jest obowiązkiem do-
brym i pięknym, łączą się też dusze nasze z Twoją w modlitwie ku Najjaśniejszej 
Królowej Polski – Bogarodzicy. 

6. Sprowadzeniu prochów Henryka Sienkiewicza do kraju towarzyszyły liczne 
akademie i podniosłe uroczystości, które odbyły się 25 i 26 października 1924 r. 
16 Tamże, s. 214; „Dziennik Bydgoski” 1924, nr 246 z 22 X 1924, s. 6; „Dziennik Bydgoski” 

1924, nr 251 z 28 X 1924, s. 1.
17 „Dziennik Bydgoski” 1924, nr 252 z 29 X 1924, s. 1.
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w wielu miastach Wielkopolski, Pomorza i Kujaw. W Bydgoszczy 17 paździer-
nika 1924 r. zawiązał się Komitet Sienkiewiczowski z prezesem dr. Witoldem 
Bełzą, dyrektorem Biblioteki Miejskiej na czele. W skład Komitetu wchodziło 
od 18 do 27 członków w większości wywodzących się spośród miejscowej inte-
ligencji. I tak do Komitetu weszli m.in.: dziennikarze dr Aleksander Błażejowski, 
dr Teodor Brandowski, Konrad Fiedler, Józef Przewłocki, profesorowie bydgo-
skich szkół średnich: Stanisław Góralczyk, dr Stanisław Łabendziński, dr Kazi-
mierz Łuczewski, Józef Mazurkiewicz, Franciszek Paczosa, Franciszek Stopa, 
dr Stanisław Stróżewski, Jan Stryszowski, inż. Kazimierz Ulatowski, dr Michał 
Wagner, inż. Tadeusz Janicki, prezes Rady Miejskiej w Bydgoszczy, dr Bernard 
Śliwiński, prezydent Bydgoszczy, Stanisław Niesiołowski, starosta bydgoski, 
ks. Tadeusz Malczewski, proboszcz kościoła farnego, gen. Wiktor Thommée, do-
wódca 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, znani pisarze mieszkający w Byd-
goszczy: Adam Grzymała-Siedlecki i Józef Weyssenhoff, oraz Józef Karbowski, 
dyrektor Teatru Miejskiego18. Wśród wymienionych większość stanowiły osoby 
urodzone w b. Galicji i b. Królestwie Polskim. Ich czynny udział w pracach Ko-
mitetu Sienkiewiczowskiego w Bydgoszczy świadczył o postępującym procesie 
integracji społeczeństwa polskiego. „Inni” Polacy, tzn. pochodzący z Małopolski, 
województw centralnych i wschodnich, stopniowo w Wielkopolsce i na Pomorzu 
byli zaliczani do „swoich”.

Pracami Komitetu kierował wymieniony już wyżej W. Bełza, który był nie-
wątpliwie jego główną sprężyną. 

Uroczyste obchody sienkiewiczowskie odbyły się 25 października w bydgo-
skich osiedlach, m.in. na Bielawach, w Czyżkówku, Jachcicach, Szwederowie 
i Wilczaku. Odczyty o H. Sienkiewiczu mieli najczęściej nauczyciele poloni-
ści szkół średnich Bydgoszczy. Apogeum obchodów nastąpiło 26 października, 
w „niedzielę sienkiewiczowską”. W tym dniu uroczyste Msze św. celebrowane 
były we wszystkich kościołach bydgoskich. W samo południe w Teatrze Miej-
skim odbyła się akademia ku czci twórcy „Trylogii”19. 

W głównych uroczystościach sienkiewiczowskich zorganizowanych w War-
szawie 26 października uczestniczyła 50-osobowa delegacja bydgoszczan, 
w składzie której byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych20. Komitet 
18 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy (dalej: WiMBP), 

Manuscripta, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego T. I, k. 1; „Dziennik Bydgoski” 1924, 
nr 250 z 26 X 1924.  

19 WiMBP w Bydgoszczy, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego. T. I; „Dziennik Bydgoski” 
1924, nr 246 z 22 X 1924; „Dziennik Bydgoski” 1924, nr 248 z 24 X 1924; „Dziennik Byd-
goski” 1924, nr 250 z 26 X 1924.    

20 „Dziennik Bydgoski” 1924, nr 246 z 22 X 1924; „Dziennik Bydgoski” 1924, nr 252 
z 29 X 1924.

Janusz Kutta
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Sienkiewiczowski działał do 31 stycznia 1925 r.21

Omówione wyżej uroczystości zapoczątkowały w Bydgoszczy akcję, któ-
rej celem stało się wzniesienie w tym mieście pomnika Henryka Sienkiewicza, 
pierwszego w odrodzonej Rzeczypospolitej. 

7. Jeszcze przed rozwiązaniem się Komitetu Sienkiewiczowskiego powstał 
w Bydgoszczy 26 października 1924 r. Komitet Budowy Pomnika Henryka Sienkie-
wicza. Jego celem było utrwalenie w pamięci Polaków spiżowej postaci Tego, który 
potęgą Swego geniuszu wskrzesił wielkie Imiona Ojców naszych i wskazał nam na 
Ich czynów nieśmiertelność22. Pomnik miał stanąć niejako u bram Pomorza, zagrożo-
nego ze strony Niemiec, które nie chciały się pogodzić z utratą tej dzielnicy. 

Na czele utworzonego Komitetu Wykonawczego pomnika znów stanął dr Wi-
told Bełza spiritus movens i tego przedsięwzięcia. Ponadto w skład Komitetu 
weszli: lekarz dr Jan Szymański, prezes Związku Obrony Kresów Zachodnich 
w Bydgoszczy jako sekretarz, dr Stanisław Łabendziński – skarbnik oraz jako 
członkowie: inż. Tadeusz Janicki, Józef Karbowski, dr Kazimierz Łuczewski, 
dr Stanisław Peliński, Franciszek Stopa. 

W skład Komitetu Honorowego weszli prezesi kilkudziesięciu stowarzy-
szeń  i organizacji bydgoskich. Dość tu wymienić znanych i uznanych działaczy: 
dr. Bernarda Śliwińskiego, prezydenta miasta, Zenona Frydrychowicza, prezesa 
Sądu Powiatowego, Bolesława Kasprowicza, prezesa Izby Przemysłowo-Handlo-
wej, ks. Jana Kleina, dyrektora Muzeum Miejskiego, Rudolfa Krahla, prezesa 
Towarzystwa Miłośników m. Bydgoszczy, ks. prałata Tadeusza Malczewskie-
go, Jana Teskę, naczelnego redaktora „Dziennika Bydgoskiego”, pisarzy Adama 
Grzymałę-Siedleckiego i Józef Weyssenhoffa23. 

21 marca 1925 r. Komitet Budowy Pomnika w odezwie opublikowanej 
w „Dzienniku Bydgoskim” apelował o współpracę i składki na projektowane 
dzieło. Hasłem dnia miało być: „Grosz na pomnik Sienkiewicza”24.

O wykonanie monumentu zwrócono się do Konstantego Laszczki, znakomite-
go artysty-rzeźbiarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie25.

Idea budowy pomnika spotkała się z czynnym poparciem instytucji bydgo-
skich i bydgoszczan. Poparło ją również wiele krajowych organizacji i instytucji 
naukowych i kulturalnych, a także przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych z Prezydentem RP Ignacym Mościckim na czele. Nabyli oni stuzłotowe 
bony fundatorskie26.
21 WiMBP w Bydgoszczy, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego. T. I.
22 Tamże.
23 Tamże. T. II.
24 Tamże.
25 Tamże. T. II i T. III.
26 Tamże. T. II.
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8. Spośród szeregu stowarzyszeń bydgoskich, dzięki którym możliwe były 
uroczystości ku czci Henryka Sienkiewicza i następnie postawienie mu pomni-
ka, palma pierwszeństwa należy się bezsprzecznie działaczom Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Bydgoszczy i Jego Okolicy. Wielu z nich wchodziło w skład 
Komitetu Sienkiewiczowskiego i następnie w skład Komitetu Honorowego oraz 
Komitetu Wykonawczego Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza. I tak w tym 
pierwszym znaleźli się wymienieni już wyżej dr Bernard Śliwiński – prezydent 
Bydgoszczy i dr Witold Bełza, nota bene współinicjatorzy i współorganizatorzy 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w 1923 r. W. Bełza był także wie-
le lat sekretarzem tej organizacji. Ten ostatni, powtórzę raz jeszcze, był główną 
sprężyną przedsięwzięć bydgoszczan mających na celu upamiętnienie twórcy 
„Krzyżaków”. Ponadto w Komitecie Sienkiewiczowskim udzielali się pozosta-
li działacze TMMB, by wymienić tu zwłaszcza: Konrada Fiedlera, dziennika-
rza, wieloletniego członka Zarządu TMMB, Tadeusza Janickiego, prezesa Rady 
Miejskiej w Bydgoszczy, od 1929 r. prezesa TMMB, ks. Jana Kleina, profesorów 
szkół średnich dr. Stanisława Łabendzińskiego, dr. Kazimierza Łuczewskiego, 
inż. Kazimierza Ulatowskiego, lekarza med. dr. Jana Szymańskiego, Rudolfa 
Krahla, prezesa TMMB w połowie lat 20. XX w.  

9. W końcu października 1926 r. uroczyście został poświęcony i wmurowany 
kamień węgielny w fundament pomnika, który miał być posadowiony na placu 
Kochanowskiego przy wejściu do parku również imienia Kochanowskiego. W tej 
uroczystości uczestniczył syn twórcy „Krzyżaków” Henryk Józef Sienkiewicz. 
Słowo wstępne wygłosił na niej Józef Weyssenhoff, który mówił prześlicznie 
o walorach estetycznych i etycznych powieści polskiej, zaznaczając dobitnie że 
powinna ona służyć i służyła też przede wszystkim ku podniesieniu i pokrzepieniu 
dusz ludzkich, a najwierniejszy ideał swojej wartości wszechstronnej – etycznej 
i estetycznej – odzwierciedliła właśnie w Sienkiewiczu. W części artystycznej uro-
czystości uczestniczyli znani aktorzy polscy, m.in. Mieczysław Frenkiel z War-
szawy, który deklamował fragmenty „Trylogii”. Następnie odczytany został akt 
erekcyjny, który po starannym zabezpieczeniu w puszkach szklanej i mosiężnej 
prezydent Bydgoszczy B. Śliwiński umieścił w fundamencie powstającego po-
mnika27.

10. Przed bydgoskim Komitetem Budowy Pomnika pozostało już zadanie 
dokończenia realizowanego dzieła, którego koszty ogólne sięgały około 40 000 
złotych28.

W połowie 1927 r. pomnik Sienkiewicza był gotowy. 31 lipca tegoż roku na uro-
czystość odsłonięcia pomnika przybył Prezydent RP Henryk Mościcki i osobiście 
27 Tamże. T.II (Akt erekcyjny z 31 X 1926 r.); „Dziennik Bydgoski” 1926, nr 253 z 3 XI 1926.
28 WiMBP w Bydgoszczy, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego. T. III, IV, VI.

Janusz Kutta
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dokonał tego aktu. W uroczystości, która zgromadziła, powiedzieć można, całą 
Bydgoszcz, uczestniczyły delegacje z całej Polski oraz przedstawiciele europej-
skich państw i instytucji naukowych. Po odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Po-
lonia” głos zabrał prezes Komitetu Budowy Pomnika Witold Bełza. W pierwszej 
części wystąpienia podkreślił znaczenie Henryka Sienkiewicza dla Polski i świata 
cywilizowanego, w drugiej – podziękował wszystkim za pomoc w ufundowaniu 
pomnika i za uświetnienie uroczystości. Następnie Prezydent RP odsłonił pomnik 
Henryka Sienkiewicza, a prezydent miasta przejął dzieło K. Laszczki w imieniu 
władz samorządowych. Wreszcie Józef Weyssenhoff, w imieniu pisarzy polskich, 
wygłosił „płomienną przemowę” o twórcy „Trylogii”, która prawdopodobnie nie 
została spisana. Istotną częścią uroczystości była akademia sienkiewiczowska 
w Teatrze Miejskim, podczas której odczytano część telegramów z życzeniami 
nadesłanymi z całego świata29.

11. Dopełnieniem uroczystości sienkiewiczowskich w Bydgoszczy stało się 
ufundowanie dwóch marmurowych tablic, na których złotymi literami zapisa-
no nazwiska fundatorów pomnika Sienkiewicza. Tablice te umieszczono w holu 
Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy i odsłoniono 20 listopada 1929 r. Tego dnia 
mecenasowi Marcinowi Śpikowskiemu, przedstawicielowi władz miejskich Byd-
goszczy, prezes i sekretarz Komitetu Sienkiewiczowskiego przekazali akt nota-
rialny, mocą którego pomnik H. Sienkiewicza i tablice pamiątkowe przeszły na 
własność miasta Bydgoszczy30.

Bydgoszcz była miastem, którego mieszkańcy w dziesięć lat po śmierci Hen-
ryka Sienkiewicza wznieśli pierwszy na ziemiach polskich pomnik dla uczczenia 
tego znakomitego pisarza i ofiarnego działacza narodowego. To kujawskie kre-
sowe miasto otwierające drogę ku Pomorzu, miejscu w Rzeczypospolitej szcze-
gólnie uczulonym, doskonale rozumiało przesłanie noblisty piszącego dla po-
krzepienia serc. W pamięci ludności polskiej byłej dzielnicy pruskiej, to znaczy 
Wielkopolski i Pomorza, na trwałe zapisały się działania Henryka Sienkiewicza 
w obronie jej polskiej tożsamości. Ten znakomity pisarz, jak żaden inny, piętno-
wał i przeciwstawiał się pruskiej polityce wynaradawiania Polaków w tych dziel-
nicach. 

Już w odrodzonej Rzeczypospolitej postać i dzieła twórcy „Trylogii” i „Krzy-
żaków” odgrywały istotną rolę, o czym słabo się pamięta, w procesie integra-
cji pozaborczych dzielnic i jej regionalnie i mentalnie zróżnicowanej ludności. 
Komitet Sienkiewiczowski utworzony w 1924 roku i czynny do roku 1929,  
29 Tamże. T. III i IV.
30 Tamże. T. V, Pismo Komitetu Budowy Pomnika H. Sienkiewicza w Bydgoszczy do Rady 

Miejskiej miasta Bydgoszczy z 21 XI 1929 r., Pismo dr. W. Bełzy do prezydenta Bydgoszczy 
z 21 XI 1929 r.
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w Bydgoszczy skupiał i jednoczył miejscowych Polaków z rodakami z Małopol-
ski, b. Królestwa Polskiego i Kresów Wschodnich. A Bydgoszcz, podobnie jak 
Wielkopolska i Pomorze w latach 20. ubiegłego wieku, często była miejscem, 
gdzie dawały znać o sobie antagonizmy dzielnicowe. 

Literacki język polski, którym po mistrzowsku władał Henryk Sienkiewicz, 
był i pozostał wzorcem dla Polaków i, co ważne, czynnikiem ich łączącym.

I jeszcze jedna kwestia. Otóż organizacją, której znaczenie w dziele utrwalania 
pamięci o Henryku Sienkiewiczu trudno przecenić było Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Bydgoszczy. Jego liczni działacze czynnie uczestniczyli, powtórzę, 
w pracach najpierw Komitetu Sienkiewiczowskiego, następnie Komitetu Budowy 
Pomnika Henryka Sienkiewicza. To oni z Witoldem Bełzą, Tadeuszem Janickim, 
Rudolfem Krahlem, Kazimierzem Łuczewskim, Bernardem Śliwińskim, Janem 
Szymańskim na czele, byli duchem poruszającym obchody sienkiewiczowskie 
w Bydgoszczy. Przez szereg lat skupiały one uwagę nie tylko bydgoszczan i Pola-
ków w kraju, ale również setki instytucji i tysiące osób na świecie rozkochanych 
w twórczości Noblisty. Bliskie im były idee i wartości głoszone przez znakomi-
tego pisarza. Nie dziwi, że Henryk Sienkiewicz jest patronem odbywającego się 
w Bydgoszczy X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, a na medalu pamiątko-
wym wybitym z tej okazji znalazła się patriotyczna myśl z „Potopu”: Bóg, który 
w serca patrzy, najlepiej takich nagrodzi, co nie dla promocji, ale z afektu dla 
ojczyzny służą...

Janusz Kutta,
dr hab. prof. nadzw. 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy.

Janusz Kutta



Z domów niewoli  
na Jasną Górę błogosławieństw.

Los człowieka w pismach  
Władysława St. Reymonta

Mimo sławy, jaką pisarzowi przyniosła w roku 1924 literacka Nagroda Nobla, 
Władysław Stanisław Reymont (1867–1925) nie należy dzisiaj do autorów ani  
z dobrawoli często czytanych, ani funkcjonujących na co dzień w żywym obiegu 
kultury (może z wyjątkiem filmowych ekranizacji dwóch jego dzieł), ani nawet 
intensywniej badanych. Owszem, przymus szkolny wciąż daje mu pewne przy-
wileje związane z trwalszą i chyba niezagrożoną – przynajmniej na razie – obec-
nością jego „Chłopów” na liście lektur. Powieść, napisana w pierwszej dekadzie 
XX wieku (1901–1908), a dziewięćdziesiąt lat temu sprawiedliwie przez Komitet 
Noblowski zaliczona do kanonu literatury światowej, trafia rokrocznie, zgodnie 
z rytmem szkolnej dydaktyki, do rąk młodych czytelników, których kolejne ge-
neracje naturalną koleją rzeczy: wskutek biologicznego i społecznego następstwa 
pokoleń, coraz bardziej oddalają się nie tylko od przedstawionego w tej epopei 
świata, lecz także od języka, w jakim historia jednej wiejskiej społeczności zo-
stała opowiedziana. Zjawisko, o którym tutaj mowa, nie jest, oczywiście, jakąś 
specjalną ,,krzywdą” samego tylko Reymonta, ma bowiem charakter uniwersalny 
i rozciąga się na wszystkie wytwory kultury dawnej jako składniki dziedziczonej 
po przodkach tradycji. Jedne z nich żyją – to znaczy: zaciekawiają poznawczo, 
zaspokajają potrzebę piękna, trafiają do współczesnych ze swoją wizją świata 
i prawdą o człowieku; inne pozostają mniej czy bardziej martwe – nie czyta-
ne, nie oglądane, nie słuchane; jeszcze inne, choć zapomniane, zachowują swoją 
zdolność nawiązania kontaktu z odbiorcą i czekają na okoliczności sprzyjające 
ich ,,odkryciu”.

Uczestnicy Kongresu niebezpodstawnie mogą zadawać sobie – i autorowi 
kierowanej do nich wypowiedzi – pytanie, czy twórca „Chłopów” i „Ziemi obie-
canej”, w swych pismach nie używający słowa region ani w ówoczesnym1, ani 
w jego dzisiejszym znaczeniu, ,,nadaje się” na patrona ruchu, który, to prawda, 
1 „Region – okrąg, krąg, okolica, kraina, pas, strefa; warstwa powietrza, sfera” – Słownik 

języka polskiego, ułożony przez Władysława Niedźwiedzkiego z udziałem Kazimierza Króla 
[Słownik warszawski], Nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego, Druk,,Gazety 
Handlowej”, Warszawa 1912, t. 5, s. 500.
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narodził się za jego życia, w okresie wzrostu literackiej sławy pisarza i zarazem 
w końcowej fazie niewoli narodowej, od ćwierćwiecza zaś – już w Polsce wol-
nej – za hasło ma właśnie pojęcie regionu, a programy działalności buduje wokół 
idei regionalizmu jako metody pomnażania dobra narodu i państwa w strukturach 
lokalnych, stanowiących zawsze i tylko jakąś część owej nadrzędnej całości, jaką 
po prostu jest Polska. 

Dzisiejszy regionalizm ma pełne prawo, a poniekąd i obowiązek, szukać 
prekursorów swojej idei w przeszłości bliższej i dalszej, nawet tej z pierwszych 
dekad po utracie przez Polskę niepodległości. Znajdzie ich zarówno wśród lu-
dzi czynu: działaczy politycznych, ziemian i przedsiębiorców, jak i pośród ludzi 
niepraktycznych, pisarzy, publicystów i uczonych różnych dyscyplin, którzy – 
przywiązani do idei całości i niepodzielności ojczyzny i zarazem do swojej ziemi 
rodzinnej – starali się w swoim otoczeniu, swojej okolicy, swoim sąsiedztwie 
pomnażać nie tylko własny interes, ale i dobra wspólne: materialne, społeczne, 
duchowe; to wszystko, co zaspokajając potrzeby życia bieżącego, pozwalało 
także budować wizje Rzeczypospolitej odrodzonej: wolnej od cudzego dyktatu 
i stanowiącej o sobie, ekonomicznie sprawnej, społecznie sprawiedliwej, bogatej 
kulturalną odrębnością; słowem – zdolnej do istnienia jako polityczna reprezen-
tacja niepodległego narodu.

Self-made man w epoce ,,walki o byt” i ,,pomocy własnej”
W tym samym roku 1867, gdy we wsi Kobiele Wielkie w guberni piotrkow-

skiej przyszedł na świat Władysław Stanisław Rejment, w Warszawie, po powsta-
niu styczniowym leczącej niezabliźnione rany, a poddanej przez Rosjan drastycz-
nym rygorom stanu wojennego, ukazał się polski przekład książki angielskiego 
myśliciela i publicysty, Szkota z pochodzenia, Samuela Smilesa „Pomoc własna” 
(Self-Help, 1859). Ten popularny w całej Europie praktyczny poradnik, odwołu-
jący się do konkretnych przykładów czerpanych z przeszłości i z życia współcze-
snych, mówił o tym, jak jednostki i grupy społeczne, od najmniejszych wspólnot 
rodzinnych i lokalnych po społeczeństwa i narody, poprzez nieustanny wysiłek, 
samodoskonalenie i współpracę, wymianę dóbr i usług w małej i wielkiej skali 
mogą osiągać pomyślność i rozwijać się w realnym świecie, którego osnową nie 
jest walka o byt – jak twierdził Karol Darwin – lecz współdziałanie.

Choć zbieżność obu faktów jest przypadkowa, pozwala ona spojrzeć na ży-
cie i dzieło pisarza przez pryzmat podstawowych a przeciwstawnych kategorii 
światopoglądowych, które od połowy XIX wieku zaczęły zmieniać tradycyjny, 
chrześcijański obraz świata i człowieka, w konsekwencji zaś także reguły bu-
dowania nowej rzeczywistości, która miała odpowiadać twierdzeniom takich  
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prądów filozoficznych, teorii naukowych czy ideologii, jak pozytywizm i darwi-
nizm, marksizm i socjalizm, modernizm i nietzscheanizm.

Podobnie jak wcześniej Jan Kasprowicz (ur. 1860), a później Władysław Or-
kan (ur. 1875), poszedł Reymont z chłopskiego domu, z wielodzietnej rodziny 
biedakiem prawie nieedukowanym w szeroki świat i zdobył w nim pozycję naj-
wyższą – jako pisarz. Z walki o byt, o miejsce w społeczeństwie swojego cza-
su wyszedł zwycięsko dzięki talentowi, który potrafił w sobie rozpoznać mimo 
wszystkich życiowych przeciwności i własnych błędów. Sposobiony przez ojca 
do pracy na roli, czeladnik krawiecki, niespełniony aktor z wędrownej trupy, 
sceptyczny wyznawca modnego spirytyzmu, rozdwojony w sobie aspirant do 
wokacji duchowej u ojców paulinów na Jasnej Górze, wreszcie kolejarz na kil-
ku stacyjkach – z takim tobołkiem życiowych doświadczeń przybył u schyłku 
roku 1893 do Warszawy, by tu w pełni poświęcić się literaturze. Pisarze epoki 
wcześniejszej, tacy jak Asnyk i Konopnicka, Orzeszkowa i Świętochowski, Prus 
i Sienkiewicz, wspólnymi siłami stworzyli i realizowali określony program rato-
wania narodu poprzez kreowanie w swych utworach wzorców postaw służących 
pracy organicznej i pracy u podstaw, przez refleksję nad węzłowymi,,kwestiami” 
społecznymi – chłopską, kobiecą, żydowską, przez przypisanie twórczości zadań 
obywatelskich i funkcji dydaktycznych, takich jak na przykład w „Trylogii” krze-
pienie serc. Tymczasem Reymont przyszedł do literatury jako talent samorodny, 
życiowy i literacki self-made man, nie zrzeszony w żadnym ugrupowaniu czy 
formacji ideowo-artystycznej, bez gotowego projektu własnego pisarstwa. Mimo 
to, a może dzięki podążaniu własną drogą, nie zaś szlakiem utartym przez innych, 
zdołał w swych dziełach przedstawić prawdy głębsze o człowieku i społeczeń-
stwie, może nawet uniwersalne, skoro dla swojej wizji świata polskich chłopów 
znalazł międzynarodowe uznanie. 

Związków Reymonta z regionalizmem, jego istotą, nie można ograniczyć do 
takich dokonań, jak literacka nobilitacja środowiska wiejskiego (w „Chłopach”) 
czy stworzenie dogłębnego studium wielkiego miasta przemysłowego (w „Zie-
mi obiecanej”). Z tych i innych wizji artystycznych pisarza nie wynikają żadne 
bezpośrednie wnioski ani jakieś dobre rady, pożyteczne w tworzeniu programu 
działań regionalistycznych. Historyk literatury może odczuwać radość z faktu, że 
Lipce wolą mieszkańców stały się Reymontowskie. Równocześnie musi jednak 
pamiętać, że jego zadaniem jest opisywać i komentować samo dzieło, a nie jego 
społeczne oddziaływanie. Przypatrzmy się więc kilku wybranym utworom No-
blisty nie w trybie okolicznościowym, lecz w bezinteresownym poznawczo sku-
pieniu na głębszych warstwach ich tematycznej, problemowej i ideowej, a nawet 
filozoficznej zawartości, bo tam, w określonej koncepcji człowieka i świata tkwią 
właściwe powody, by o nich i mówić podczas Kongresu, i pamiętać wtedy, gdy 
bydgoskie spotkanie stanie się zamkniętym rozdziałem w historii ruchu. 
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Na pątniczym szlaku „do stóp Dobra i Pocieszenia”
W 1894 roku, wkrótce po debiutanckiej noweli „Wigilia Bożego Narodzenia”, 

Reymont publikuje „Pielgrzymkę do Jasnej Góry”, coś więcej niż tylko dzienni-
karski opis warszawskiej pielgrzymki pieszej do Częstochowy, oglądanej oczami 
reportera, ale także przeżywanej przez zaangażowanego religijnie pątnika2. Fe-
nomen tej pielgrzymki, zrodzony w kulturze dawnej Rzeczypospolitej (w roku 
1711), zachował swoją tożsamość – religijną, społeczną, narodową – mimo inwa-
zji oświeconego rozumu, zwalczającego rzekomy katolicki Ciemnogród w okre-
sie upadku państwa i po jego rozbiorach, a potem także w dobie pozytywistyczne-
go scjentyzmu, który wiarę w Boga chciał zastąpić kultem nauki. Reymont, dość 
daleki od socjologizmu i psychologizmu Emila Zoli (np. w powieści „Lourdes”, 
1894), dostrzegł w pielgrzymce motywacje moralne i duchowe uczestników: au-
tentyczną ekspiację za grzechy i żywą wiarę w Bożą opiekę, a także jej wartość 
nieutylitarną, ściśle religijną; potraktował ją jako wyraz powszechnej, nie tylko 
ludowej, potrzeby metafizycznej, która realizuje się w konkretnych formach po-
bożności tradycyjnej, wzmacniających zarówno prywatne relacje poszczególnych 
osób z Bogiem, jak i więzi społeczne, także pomiędzy ludźmi różnych stanów. 
Na początku swojej drogi pisarskiej i zarazem w chwili narodzin Młodej Polski 
dostrzegł w religii, w deprecjonowanym przez świat nowoczesny rodzimym kato-
licyzmie istotną prawdę egzystencjalną i niezbywalny składnik duszy zbiorowej 
własnego narodu. Bez tej osobistej akceptacji nie byłby możliwy taki oto opis 
pątników, którzy z Przeprośnej Górki widzą już cel swego pielgrzymowania: [...] 
wszyscy się trzęśli w łkaniu, co serca rozsadzało, i nie było ani jednej duszy, ani 
jednej woli, co by nie leżała w zachwycie łzawym. I ten płacz tak się podnosił, że 
przechodził w jęk, w ryk prawie, zalewał mózgi i serca i stapiał wszystkich w jed-
ną bryłę drgającą w łkaniu, w czucie jedno, wyrywał ze wszystkich serc smutki, 
bóle, całą gorycz istnienia, wszystkie twarde nędze, wszystko, co przecierpieli, 
i płynął do stóp Tej, którą każde serce widziało, do stóp Dobra i Pocieszenia3. 

Czciciele złotego cielca w drodze do ziemi obiecanej
Kilka lat później, po dłuższym pobycie w Łodzi, przemysłowej stolicy 

Królestwa Polskiego, ogłosił Reymont – najpierw w odcinkach w prasie łódz-
kiej (1897–1898), a potem w formie książkowej (1899) „Ziemię obiecaną”.  

2 Zob. Jakub A. Malik, Modernistyczne credo. O religijności Władysława Stanisława Reymon-
ta. Tezy biograficzne, [w:] Inny Reymont, red. Władysława Książek-Bryłowa, Lublin 2002, 
s. 65–90. Genezę i zawartość dzieła analizuje Jerzy Starnawski, Władysława Stanisława Rey-
monta „Pielgrzymka do Jasnej Góry” [w:] tenże, Reymont i inni, Warszawa 2002, s. 9–24. 

3 W.S. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry, Warszawa [b.r.w], s. 128–129 (Pisma, wydanie 
zbiorowe zupełne ze wstępem Zdzisława Dębickiego). 
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Z okrutnym realizmem powieść ta ukazała wielkoprzemysłowe miasto jako zgub-
ny, choć może nieunikniony produkt cywilizacji technicznej, jako twór nieorga-
niczny, niszczący starą strukturę społeczną właściwą społecznościom wiejskim, 
gdzie stanową nierówność szlachty i chłopstwa oraz patriarchalną podległość 
równoważyły wypracowane przez wieki zasady dobrego sąsiedztwa i pomocy 
wzajemnej. Industrialny moloch, wprawiany w ruch siłą pary i elektryczności, to 
miejsce bezwzględnej walki ekonomicznej, w której najsilniejszych nie obowią-
zują żadne kodeksy etyczne ani wobec potężnych konkurentów, ani w stosunku 
do bezlitośnie wykorzystywanych robotników. Tytuł powieści, przywołujący bo-
gate teologicznie pojęcie biblijne, żywe w świadomości owoczesnych chrześcijan 
i Żydów, zdaje się mówić ironicznie, że Łódź – a na prawach wielkiej metafory 
także każdy inny twór do niej podobny (jak wcześniej Londyn Dickensa, Paryż 
Zoli, w jakimś zaś stopniu także Warszawa w „Lalce” Prusa) – jest w istocie miej-
scem zniewolenia człowieka przez mamonę, żądzę posiadania dóbr doczesnych: 
pieniędzy, użycia, rozpusty za każdą cenę, nawet cynicznego krzywdzenia ludzi 
biednych i bezbronnych. Trzej główni bohaterowie „Ziemi obiecanej”: Polak, 
Żyd i Niemiec, a w ich otoczeniu prawie cała klasa rekinów łódzkiego, w tle zaś 
także międzynarodowego kapitału, to czciciele złotego cielca, którzy w obłędnym 
tańcu tratują i siebie nawzajem, i ofiary swojego wyzysku. 

Reymont, człowiek bez wykształcenia, w sprawach ekonomii samouk uczący 
się na własnych błędach, ale za to przenikliwy obserwator i analityk swojej współ-
czesności, także industrialnej Łodzi, przedstawił w powieści bogatą panoramę 
spraw ludzkich, nie tylko moralitet o zniewoleniu przez mamonę (czym uprzedził 
„Filozofię pieniądza”, 1900, Georga Simmela4) czy też „mistyczną potęgę ekono-
miczną”5. Czytelnik nie ma wątpliwości, jacy bohaterowie dzieła, jakie ich czyny  
i dlaczego zasługują na moralne potępienie, a jakie – mimo że nieliczne – na uzna-
nie i szacunek. „Ziemia obiecana”, choć mówi o złu spotęgowanym i przemożnie 
obecnym niemal we wszystkich powieściowych wydarzeniach, pośrednio, nie gło-
sem narratora, ale wskutek założonej przez autora aksjologicznej reakcji odbior-
ców utworu, potwierdza obowiązywalność dekalogu i Ewangelii jako miary osądu 
każdego czynu6. Na tym też polega optymistyczny wydźwięk utworu o świecie 
jakże dalekim od ideału ziemi prawdziwie przez Boga ludzkości obiecanej.
4 Zob. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. i wstępem opatrzył Andrzej Przyłębski, 

Warszawa 2012. 
5 Magdalena Popiel, Wstęp, [w:] W. S. Reymont, Ziemia obiecana. Powieść, oprac. M. Popiel, 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1996, s. LI–LIV.
6 W błędnym kole argumentacji jest Józef Rurawski, gdy twierdzi, że „Reymont istotnie odrzu-

ca tradycyjna moralność. Mówiąc dokładniej, pokazuje, jak moralność ta nie przystaje, nie pa-
suje do sytuacji metropolii przemysłowej, do walki o zysk, oszustw, machinacji i pospolitych 
przestępstw” – tenże, Władysława Reymonta droga do Nobla, Kielce 2000, s. 146.
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Znój życia i błogosławieństwo ziemi w „Chłopach”

Czytelniczy i handlowy sukces powieści łódzkiej skłonił autora nie do konty-
nuacji tematu, lecz do wyboru zupełnie innego przedmiotu zainteresowania w na-
stępnym przedsięwzięciu, w „Chłopach”. Dzieło pisane na przestrzeni niemal 
dekady (1901–1908), piórem niezwykle sprawnym, choć z przygodami, takimi 
jak zniszczenie pierwszej wersji i całkowita zmiana koncepcji utworu, okazało 
się największym osiągnięciem artystycznym nie tylko Reymonta, ale i epoki. Bo-
haterem zbiorowym powieści uczynił pisarz polską wieś, a wraz z nią określo-
ny typ kultury dawnej, opartej na pierwotnym związku człowieka z ziemią jako 
podstawowym czynnikiem określającym los jednostek i zbiorowości. W historii 
jednej wioski, opatrzonej co prawda konkretną nazwą Lipiec, ale nie dającej się 
zlokalizować na mapie ówczesnego Królestwa, pisarz ukazał barwną, wystudio-
waną w najdrobniejszych szczegółach chłopskiej codzienności: pracy, obyczajów 
i zwyczajów, obrzędów, a zarazem dążącą do syntezy – panoramę życia wspólnoty 
złożonej z określonych typów ludzkich oraz wyrazistych, obdarzonych bogatym 
wnętrzem indywidualności. W panoramie tej, eksponującej przynależność czło-
wieka do określonego terytorium z wszystkimi jego cechami fizjograficznymi 
oraz cywilizacyjnym przetworzeniem, a także do porządku natury z jej rocznym 
cyklem wegetacyjnym, umieścił Reymont bogatą galerię bohaterów. W ich zin-
dywidualizowanych losach – od narodzin po śmierć, przez zachowania, postawy 
i czyny zgodne z pełnionymi rolami społecznymi albo jednorazowe drastyczne 
naruszenia reguł akceptowanych przez ogół i uświęconych wielowiekową tra-
dycją – przedstawił opowieść o człowieku „wiecznym”, którego udziałem jest 
nieustanne zmaganie się na ziemskim padole potu i łez z ugorem, by przez pracę, 
codzienny znój i doroczny zasiew roli nieustannie zyskiwać przedłużające jego 
byt i dające poczucie sensu istnienia „błogosławieństwo ziemi” (jak to pięknie 
nazwie później, w 1917 roku, norweski laureat Nagrody Nobla Knut Hamsun). 
Inaczej niż w „Ziemi” Emila Zoli7, gdzie człowiek ostatecznie ulega tkwiącym 
w nim zbrodniczym instynktom, bohaterowie „Chłopów” toczą z własnym grze-
chem i namiętnościami nieustanną walkę, by dostąpić łaski odkupienia win i zba-
wienia poza historią, w tej rzeczywistości duchowej, do której na Jasną Górę 
podążali autentyczni, choć bezimienni uczestnicy warszawskiej pielgrzymki8. 

7 Brak bezpośredniej inspiracji powieścią Zoli konstatowali badacze powieści od dawna – zob. 
Franciszek Ziejka, Wstęp, [w:] W.S. Reymont, Chłopi, oprac. F. Ziejka, Wrocław – Warsza-
wa – Kraków 1991, t. 1, s. C–CI.

8 „Metafizyczny sens i nadziemskie uświęcenie losu człowieka widzi” w Chłopach Artur Hut-
nikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994, s. 283. 
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Chrześcijańska koncepcja człowieka 
Propozycja interpretacyjna wyżej zarysowana wydobywa z twórczości Rey-

monta, z kilku najważniejszych dzieł, istotny składnik wspólny, który na płasz-
czyźnie aksjologicznej spaja utwory tematycznie różne. Jest nim wzięta z życia, 
nie z lektur, nie z akademickich i publicystycznych sporów epoki, chrześcijańska 
koncepcja człowieka jako istoty podlegającej co prawda rozmaitym determinan-
tom: biologicznym, środowiskowym, ekonomicznym, społecznym, ale zarazem 
jako osoby, która nie znajduje się – jak chciał modny w epoce Fryderyk Nietzsche 
– poza dobrem i złem, ale za swoje czyny, zawsze podlegające moralnej ocenie, 
odpowiada przed sobą w sumieniu i przed innymi ludźmi, ostatecznie zaś przed 
Bogiem. 

Sub specie aeternitatis – nie tylko Chełmszczyzna
Najpiękniejsze i najbardziej wstrząsające świadectwo przywiązania do takiej 

wizji spraw ludzkich oglądanych sub specie aeternitatis autor „Pielgrzymki do 
Jasnej Góry” zostawił w innej książce reportażowej: „Z ziemi chełmskiej” (1909-
-1910), nie w literze tekstu (o podtytule: „Wrażenia i notatki”), lecz w jej morali-
tetowym przesłaniu. W momencie, gdy na chwilę ustało okrutne prześladowanie 
przez Rosjan ludności unickiej, trwające nieprzerwanie od roku 1874, sławny już 
pisarz udał się tam, by z wysłuchanych opowieści „opornych” męczenników za 
wiarę i polskość zdać relację o heroicznym oporze ludu zmuszanego do porzuce-
nia własnej tożsamości religijnej i narodowej. Ale przy okazji pokazał coś więcej 
niż tylko cierpienie – bo także gotowość i zdolność tych ludzi do praktyczne-
go działania w warunkach zapowiadanego równouprawnienia. Jak mówi jeden  
z „opornych”: Skończyły się lamenta i każdy, jak tylko poradził, brał się do roboty. 
Pomogli nam niektórzy panowie, tośmy założyli Macierz, kółko rolnicze, kasę, 
zaczęli stawiać kościół, a prawie każda wieś zgodziła sobie nauczyciela, bo już 
wszyscy, od starych do najmłodszych, chcieli się nauczać do polsku. Każdy rozu-
miał, co oświata to kij na przeróżne biedy9. 

Nil desperandum, czyli Jeszcze Polska nie zginęła
Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny, a potem już inter arma10 Reymont za-

czął publikować obszerną powieść historyczną, trylogię „Rok 1794” (1911–1915), 

9 W.S. Reymont, Z ziemi chełmskiej. W pruskiej szkole. Senne dzieje, Warszawa [b.r.w.], s. 39 
(Pisma, t. 24). Zob. J. Starnawski, Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa 
ziemi chełmskiej, [w:] tenże, Reymont i inni, s. 25–36. 

10 Tematykę wojenną w nowelistyce pisarza omawia Maria Jolanta Olszewska, Między 
okrucieństwem a heroizmem – wojenne opowiadania Władysława Reymonta, [w:] Inny Rey-
mont, s. 65-90. 
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rzecz o ostatnim zrywie w obronie Rzeczypospolitej u schyłku XVIII stulecia. 
Tom drugi dzieła opatrzył tytułem, który świadomie nawiązywał do Sienkiewi-
czowskiej formuły „dla pokrzepienia serc”: „Nil desperandum”. Przywołując tę 
horacjańską dewizę, przyświecającą kolejnym pokoleniom rodaków urodzonych 
w niewoli, okutych w powiciu, autor „Ziemi obiecanej” i „Chłopów”, pątnik do 
tej, co Jasnej broni Częstochowy, i współczujący z prześladowanymi unitami 
Chełmszczyzny reporter wypowiedział swoją wiarę w rychłe zmartwychwstanie 
Polski. 

Żeromski i Reymont – regionalizm i sprawa polska 
Rywal Reymonta do Nagrody Nobla, Stefan Żeromski11, w rozmowie z 1925 

roku wypowiedział zdanie, w którym streszcza się nie tylko idea regionalizmu, 
lecz także znacząca część jego pisarskiego myślenia o Polsce – podniesionej  
z popiołów, wybijającej się na niepodległość nie pojedynczym aktem dziejowym, 
lecz nieustanną pracą, o Polsce zasobnych domów i kraju bez ludzi bezdomnych: 
Ja osobiście widzę zapowiedź lepszego Jutra w regionalizmie, to jest w dążeniu 
do zdecentralizowania życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego w Polsce 
i w pracy pozytywnej zrzeszeń inteligencji12. 

Pod tą myślą mógłby się chyba podpisać także autor „Chłopów” oraz tych 
wszystkich dzieł, w których krytyczny ogląd spraw polskich i ludzkich podykto-
wany był nadzieją, że z każdej niewoli możliwy jest powrót do ziemi prawdziwie 
obiecanej, ale że droga do niej prowadzi przez symboliczną Jasną Górę niewy-
czerpanych błogosławieństw – przez nieustającą naprawę świata i siebie, przez 
znojną uprawę i zasiew, jak ten czyniony ręką umierającego Macieja Boryny.

11 Zob. J. Starnawski, Żeromski – Reymont. Próba paraleli, [w:] tenże, Reymont i inni, s. 37–47. 
12 Cyt. za: Stanisław J. Gumuła, Regionalizm (szkic popularny), Włocławek 1928, s. 13.

Bogdan Burdziej, dr hab. prof. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Stowarzyszeniowy  
ruch regionalistyczny w Polsce

Szczególnym fenomenem regionalizmu polskiego jest masowy ruch towa-
rzystw regionalnych, który na ziemiach polskich istnieje od ponad 200 lat, licząc 
od powstania w 1800 r. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Regional-
ne towarzystwa naukowe i kulturalne wyrosły z obrony narodowej tożsamości 
Polaków, z dążeń do pielęgnowania tradycji i zachowania narodowych wartości 
kulturalnych. Zawsze były ośrodkami zachowania dzieła ojczystego i służyły oj-
czyźnie.

Dla stowarzyszeniowego ruchu regionalistycznego przesłaniem był zapis 
w statucie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie:

Cokolwiek ojczyzny się tyczy
zgromadzić i od niepamięci zachować
szczególnie przywiązanie do niej
w rodakach ożywić, utrzymać i rozszerzać.

Drugim źródłem inspiracji w ciągu 200-letniej tradycji działalności stowarzy-
szeń były zadania, które postawili sobie filomaci – Związek Przyjaciół Wilna: 
...zbierać wiadomości o kraju, zaszczepiać zamiłowania do rzeczy ojczystych, 
wpływać na kształtowanie świadomości narodowej.

Powstające w XIX w. stowarzyszenia czerpały myśli programowe z badań 
regionalnych podejmowanych przez państwoznawców: Tadeusza Czackiego, 
Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica i in., którzy przyczynili się do założeń inte-
lektualnych regionalizmu. Ogromną rolę odegrali literaturoznawcy, a wśród nich 
Bronisław Chlebowski, który wskazał rolę regionalizmu jako pozytywistyczną 
dynamikę rozwoju twórczości.

Od lat 40. XIX w. zaczęły powstawać naukowe opisy podróży historycznych 
m.in. Józefa Ignacego Kraszewskiego „Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy”: 
U nas – pisał w przedmowie – w krajach słowiańskich wszystko jest jeszcze w sta-
nie dziewiczym, do opisu, do wynalezienia, odkrycia przed światem.

Licznie powstałym w II połowie XIX w. (a zwłaszcza w ostatniej dekadzie) 
stowarzyszeniom inteligenckim środowisko lwowskie wskazało potrzebę badań 
ludoznawczych i utrwalenie dziedzictwa chłopskiego.

Dzięki Stanisławowi Witkiewiczowi i Kazimierzowi Tetmajerowi odkryto re-
gionalne wartości Podhala, a „Na przełęczy” S. Witkiewicza uchodziło za ewan-
gelię regionalizmu podhalańskiego.
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Od ponad 80 lat regionaliści w Polsce czerpali motywację do swojej służby na 
rzecz dobra wspólnego w środowisku:

- ze wskazań Władysława Orkana dla synów Podhala,
- i z memoriału w sprawie utworzenia „Ogniska Ziemi”.
Po Wilnie i Podhalu ważnym ogniwem są wystąpienia Stefana Żeromskiego, 

który całą swą twórczością od „Popiołów” do „Puszczy jodłowej” odkrywał re-
gionalne wartości ziemi świętokrzyskiej.

Duże znaczenie dla ruchu regionalistycznego w Polsce Niepodległej mia-
ło wezwanie pierwszego zjazdu nauki polskiej, który odbył się 7–10 kwietnia 
1920 r., do prowadzenia prac naukowych na prowincji, do opracowania opisów 
monograficznych jednostek terytorialnych, do systematycznego opisu Polski pod 
względem kultury regionalnej. Głos profesorów Szafera, Smoleńskiego i Lima-
nowskiego, by badać ziemie polskie z punktu widzenia duszy narodowej, jest 
drogowskazem dla animatorów ruchu regionalistycznego. Postanowienia tego 
zjazdu stały się pobudką dla grupy nauczycieli, działaczy Oddziału Powiatowego 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych oraz Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego w Sandomierzu, do powołania Powszechnego 
Uniwersytetu Regionalnego i organizowania wycieczek regionalnych służących 
edukacji regionalnej.

Pierwszy program regionalizmu polskiego opracowała w 1926 r. Rada ds. 
Uniwersytetów Powszechnych Regionalizmu Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych. Autorami tego programu byli m.in.: Franciszek Bujak, Sta-
nisław Bukowiecki, Maurycy Jaroszyński, Aleksander Janowski, Jan Czarnocki, 
Stanisław Arnold, Witold Doroszewski, Konrad Górski, Jan Stanisław Bystroń, 
Stanisław Lorentz, Mieczysław Limanowski, Jan Mydlarski, Zygmunt Nowicki 
i Aleksander Patkowski.

Szczególne miejsce na tej zaszczytnej liście przyznano trzem wybitnym lu-
minarzom regionalizmu: Stefanowi Żeromskiemu, Władysławowi Orkanowi  
i Aleksandrowi Patkowskiemu. Zawdzięczamy im sformułowanie zasad i pro-
gramów, upowszechnienie idei i zadań nowoczesnego ruchu regionalistyczne-
go w Polsce XX w. i wprowadzenie ich do doktryny państwowej odrodzonej  
II Rzeczpospolitej.

Ale rzeczywistymi twórcami instytucji i stowarzyszeń regionalnych i kultu-
ralnych w całym kraju były jednak rzesze patriotów i miłośników swych stron 
ojczystych, miast i miejscowości. O tych ludziach mówi się, nie bez powodu, że 
byli oni solą ziemi.

Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny jest dziełem polskiej inteligen-
cji, oświatowców, nauczycieli, bibliotekarzy, księży, muzealników i innych, 
przez swoją pracę edukacyjną i społecznikowską działalność w środowiskach  
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lokalnych. To o nich dosyć dawno pięknie powiedział Eugeniusz Romer, iż są 
dźwiganiem ducha przez miłość ziemi.

Już w XIX stuleciu możemy odnotować na ziemiach polskich, we wszystkich 
zaborach, szereg przejawów regionalistycznych, jak powstawał zorganizowany 
ruch społeczny wzorowany na Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Naj-
wcześniej powstały towarzystwa naukowe – w 1815 r. Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Lublinie, w 1820 r. Towarzystwo Naukowe Płockie i w II połowie XIX w. 
następne, m.in. w Toruniu, Przemyślu i Poznaniu.

Obok towarzystw naukowych powstały stowarzyszenia, dla których głównym 
celem było upowszechnianie sztuki.

Towarzystwa upowszechniające sztukę – muzyczne i śpiewacze.
Powstałe do II wojny światowej – 35:
• 1818 r. Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. A. Wiłkomirskiego w Kaliszu;
• 1865 r. Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu;
• 1872 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce;
• 1876 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Kościanie;
• 1886 r. Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” w Łodzi;
• 1886 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Warszawie;
• 1892 r. Koło Śpiewacze „Cecylia” w Kobylinie;
• 1892 r. Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr „Macierz” w Poznaniu;
• 1893 r. Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” w Śnieglu;
• 1894 r. Stowarzyszenie Śpiewacze im. S. Moniuszki w Łodzi;
• 1895 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lira” w Żyrardowie;
• 1898 r. Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie;
• 1899 r. Towarzystwo Śpiewacze „Florian” w Pabianicach;
• 1899 r. Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie;
• 1900 r. Płockie Towarzystwo Muzyczne im. W. Lachmana w Płocku;
• 1900 r. Podlaskie Towarzystwo Muzyczne w Siedlcach;
• 1901 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Aleksandrowie Łódzkim;
• 1902 r. Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” w Kole;
• 1906 r. Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” w Warszawie;
• 1906 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Konstantynowie Łódzkim;
• 1907 r. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Zgierzu;
• 1908 r. Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im.
 F. Chopina w Konstantynowie Łódzkim;
• 1908 r. Stowarzyszenie Śpiewacze im. H. Szymanowskiego w Łodzi;
• 1909 r. Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Żyrardowie;
• 1911 r. Towarzystwo Muzyczne im. M. Zielińskiego w Śremie;
• 1917 r. Towarzystwo Śpiewacze im. T. Kościuszki w Pabianicach;
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• 1919 r. Krakowskie Towarzystwo Śpiewacze „Echo”;
• 1920 r. Stowarzyszenie Śpiewacze – Męski Chór „Hasło” w Bydgoszczy;
• 1921 r. Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu;
• 1922 r. Towarzystwo Muzyczne im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy;
• 1923 r. Towarzystwo Śpiewacze „Dzwon” w Pabianicach;
• 1923 r. Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku;
• 1928 r. Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Lublinie;
• 1933 r. Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Mielcu.

15 towarzystw powstało w XIX w.
11 towarzystw – w pierwszym 20-leciu XX w. – do odzyskania Niepodległo-

ści Polski.
9 towarzystw – w 20-leciu międzywojennym.
Najwięcej, bo 15 stowarzyszeń śpiewaczych, powstało w województwie łódz-

kim.
Zespoły pieśni i tańca lub stowarzyszenia taneczne
Prekursorem stowarzyszeniowej formy był Wielkopolski Związek Chórów 

i Orkiestr (1892), jako stowarzyszenie działa od 1948 r. Zespół Pieśni i Tańca 
„Halka” w Lublińcu. Następnie 6 stowarzyszeń powstało w latach 1950-1960, 
4 stowarzyszenia w latach 80., 22 po 1990 r. To byłe zespoły działające pod pa-
tronatem związków zawodowych lub zakładów pracy.

Stowarzyszenia teatralne
Najstarszym stowarzyszeniem jest Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry 

„Fredreum” w Przemyślu, powstało w 1869 r. Następne, z istniejących również 
obecnie, jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Ostrołęce (1907) i Towarzy-
stwo Kultury Teatralnej w Katowicach (1926). Po II wojnie światowej powstało 
w 1947 r. Towarzystwo Miłośników Teatru im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem.

Kolejnych 10 powstało po 50 latach. Dwanaście stowarzyszeń teatralnych 
działa w miastach wojewódzkich i dużych miastach powiatowych. Tylko jedno 
rozwija działalność w mieście niebędącym siedzibą władz powiatowych, to Mię-
dzyrzeckie Towarzystwo Teatralne. I również jedno Stowarzyszenie Twórców 
„Teatr Wiejski Węgajty” pracuje na wsi w województwie warmińsko-mazurskim.

Stowarzyszenia plastyczne i sztuk pięknych 
Stowarzyszenia Sztuk Pięknych
Wśród obecnie działających są dwa powstałe w XIX w., do nich należą: To-

warzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie (1854) i Towarzystwo Sztuk Pięknych 
„Zachęta” w Warszawie (1860). Tuż po II wojnie światowej w 1945 r. powstało 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. 16 stowarzyszeń rozpoczę-
ło działalność w II połowie XX w. Wszystkie działają w dużych miastach.

Anatol Jan Omelaniuk
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Stowarzyszenia twórców-artystów plastyków ludowych
Wiodącą rolę odgrywa Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie po-

wstałe w 1986 r.
Stowarzyszenia artystów plastyków nieprofesjonalnych
Wszystkie te stowarzyszenia powstały w II połowie XX w. Działają głównie 

w miastach. Są liczne inicjatywy udostępniania ich twórczości w środowiskach 
wiejskich.

Stowarzyszenia fotograficzne
Do najstarszych stowarzyszeń należą:
• Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne – 1895 r.
• Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne – 1901 r.
• Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne – 1924 r.
• Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne – 1930 r.

W latach 1945–1949 powstało towarzystwo fotograficzne w Opolu (1946) 
i Wrocławiu (1947).

Najwięcej towarzystw powstało w latach 50.-70. XX w. – aż 25, w później-
szym czasie – tylko 2 stowarzyszenia.

Stowarzyszenia filmowe
Wszystkie powstały dopiero po 1956 r. Najdłużej działa Dyskusyjny Klub Fil-

mowy Inteligencji i Studentów „Kontrasty” w Szczecinie (1956).
Stowarzyszenie miłośników książki i literatury
W 1926 r. powstało Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki i Towa-

rzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. W okresie powojennym jako 
pierwsze powstało w Poznaniu w 1959 r., Wielkopolskie Towarzystwo Przyja-
ciół Książki. Po nim do 1980 r. – 15 stowarzyszeń. Natomiast 13 stowarzyszeń 
– w ostatnim 30-leciu.

Stowarzyszenia miłośników zabytków i przyjaciół muzeów
Pierwszym stowarzyszeniem jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabyt-

ków w Krakowie, które powstało w 1896 r. Jako drugie rozpoczęło działalność 
w 1956 r. Stowarzyszenie Miłośników Zabytków w Malborku. Najliczniejszą 
grupę stanowią stowarzyszenia miłośników konkretnych muzeów znajdujących 
się na terenie działania stowarzyszenia. Większość powstała po zmianie podziału 
administracyjnego kraju w 1975 r.

Stowarzyszenia miłośników lub przyjaciół swoich miejscowości
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu inteligencji w rozkwit regionalizmu w Pol-

sce w XIX w. i pierwszej Polowie XX w., powstały stowarzyszenia miłośników 
lub przyjaciół swoich miejscowości.

Do dzisiaj kontynuuje swoją działalność 28 towarzystw powstałych do II woj-
ny światowej:
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• 1832 r. – Bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta, a od 1920 r. Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy;

• 1885 r. – Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu;
• 1887 r. – Towarzystwo Miłośników Śremu;
• 1890 r. – Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu;
• 1904 r. – Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej;
• 1904 r. – Związek Podhalan;
• 1905 r. – Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa;
• 1906 r. – Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka;
• 1909 r. – Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa;
• 1911 r. – Towarzystwo Przyjaciół Otwocka;
• 1914 r. – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławca;
• 1921 r. – Towarzystwo Miłośników Koźmina Wlkp.;
• 1922 r. – Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania;
• 1923 r. – Towarzystwo Miłośników Torunia;
• 1925 r. – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego;
• 1926 r. – Związek Szczyrzan;
• 1927 r. – Towarzystwo Przyjaciół Legionowa;
• 1927 r. – Stowarzyszenie Miłośników Urli;
• 1928 r. – Towarzystwo Miłośników Ziemi Myślenickiej;
• 1930 r. – Towarzystwo Miłośników Wołomina;
• 1930 r. – Towarzystwo Przyjaciół Broku;
• 1932 r. – Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie;
• 1934 r. – Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej;
• 1935 r. – Towarzystwo Regionalne Ziemi Rzeszowskiej, od 1945 r. Towa-

rzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki, a od 1975 r. Rzeszowskie Towarzystwo 
Naukowe;

• 1936 r. – Związek Ołpiny;
• 1938 r. – Towarzystwo Przyjaciół Biecza;
• 1938 r. – Towarzystwo Przyjaciół Sulejowa;
• 1939 r. – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szepietowskiej.

Od zarania zorganizowanego ruchu stowarzyszeniowego jego zainteresowa-
nia były skierowane na naukę i kulturę. Liczne stowarzyszenia dały początek 
instytucjom kultury. W samym Krakowie Towarzystwo Naukowe Krakowskie, 
powstałe w 1816 r., przekształciło się w Akademię Umiejętności.

Towarzystwo Przyjaciół Muzyki utworzyło Filharmonię w Krakowie. Tradycja 
Akademii Muzycznej w Krakowie sięga 1888 r., kiedy powstało konserwatorium 
Towarzystwa Muzycznego. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
od połowy XIX w. we własnym Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim urządzało 
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liczne wystawy. Podobną rolę od 1860 r. spełnia Towarzystwo Sztuk Pięknych 
„Zachęta” w Warszawie. Założone w 1871 r. w Warszawie Towarzystwo Muzycz-
ne utworzyło już w 1884 r. szkołę muzyczną, a Towarzystwo Kultury Teatralnej, 
dysponując kapitałem prywatnym, miejskim i państwowym, sprawowało opiekę 
nad Teatrem Polskim, udzielało subwencji, obecnie w skromnym zaledwie wy-
miarze kontynuuje tradycje Towarzystwo Kultury Teatralnej, patronując teatrom 
amatorskim w kraju. Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu do 1914 r. 
zorganizowało 1600 bibliotek, rozesłało ok. 500 tys. książek polskich. Zakładało 
uniwersytety ludowe i domy oświatowe.

Wspomniane Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie od 
powstania w 1800 r. gromadziło zbiory zabytków, inicjowało powstanie muze-
ów, a jego kontynuator, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, od 1907 r. było 
największą polską instytucją naukową. Posiadało rozbudowaną sieć pracowni 
i zakładów badawczych, które zostały upaństwowione i włączone po 1951 r. do 
Polskiej Akademii Nauk. Po 1918 r. towarzystwa naukowe przyczyniły się do 
założenia i rozwoju polskich instytucji naukowych, m.in. z inicjatywy Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk utworzono w 1919 r. Uniwersytet Poznań-
ski. Własnością Towarzystwa Naukowego Płockiego, założonego 180 lat temu, 
jest liczący ponad 200 tysięcy woluminów księgozbiór Biblioteki im. Zielińskich, 
która obok Pałacu Sztuki Towarzystwa Sztuki Pięknych w Krakowie, należy do 
nielicznych instytucji kulturalnych, pozostałych przy swoich towarzystwach.

Instytucje te powstały w czasach, gdy nie było państwa polskiego, by służyć 
narodowi. Wiele powstało w pierwszych latach II Rzeczpospolitej w celu odro-
dzenia polskiego życia kulturalnego.

Po II wojnie światowej liczne stowarzyszenia zostały zlikwidowane z powo-
dów politycznych, innym państwo przejęło majątek. Stowarzyszenia, które prze-
trwały, mogły realizować zadania pozostając na poboczu rozwiniętego systemu 
instytucjonalnego, zresztą częściowo obcego polskiej tradycji.

Były to działania kulturalno-oświatowe, a od połowy lat 60. także z zakre-
su edukacji historycznej, ciągle pod ścisłym nadzorem administracji państwowej. 
O ograniczonej samodzielności stowarzyszeń może świadczyć fakt opracowywa-
nych centralnie kierunków działania i zwoływanych przez Ministra Kultury i Sztu-
ki w okresie lat 70. i 80. trzykrotnie kongresów regionalnych towarzystw kultury.

Dopiero od początków lat 80. zaczął się odradzać wolny od manipulacji re-
gionalistyczny ruch stowarzyszeniowy. Powstała w 1981 r. demokratycznie wy-
brana krajowa reprezentacja regionalnych towarzystw kultury oraz opracowana 
i uchwalona przez samych regionalistów Karta Regionalizmu Polskiego. W latach 
90. podwoiła się liczba stowarzyszeń. Było zarejestrowanych ok. 1300, dla któ-
rych regionalizm jest ideologią.
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Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny w ciągu swojego 200-letniego ist-
nienia kieruje się maksymą być narodowi pożytecznym. Te słowa Stanisława Sta-
szica, prezesa Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, wyzna-
czyły w przeszłości i wyznaczają współcześnie role służby społecznej dla kraju.

Główną funkcją ich działania było pielęgnowanie polskości poprzez wydo-
bywanie tradycji danego regionu i na tych tradycjach uczenie historii ojczystej, 
doskonalenie języka poprzez piśmiennictwo regionalno-oświatowe, zbieractwo 
folklorystyczne czy kronikarskie, kontynuowanie obyczajów i obrzędów pol-
skich. Te inicjatywy regionalistyczne służyły rozwojowi poczucia narodowego.

Aktualnie w Polsce działa ok. 3000 towarzystw, dla których regionalizm jest 
ideologią. Wśród obecnie działających towarzystw regionalnych 20 powstało 
w XIX w., 32 towarzystwa – w pierwszym czterdziestoleciu XX w. (do II wojny 
światowej). Ponad 600 towarzystw – po II wojnie światowej w latach 1945–1970. 
Większość z nich powstało w okresie odwilży – polskiego Października i w czasie 
obchodów Milenium Chrztu Polski. Sprzyjającym czasem dla powstawania to-
warzystw były reformy administracyjnego podziału kraju w latach 70. i przełom 
80./90. lat.

W ostatnich 20 latach podwoiła się liczba stowarzyszeń. Działają one w około 
1000 miejscowości.

Terenem działania stowarzyszeń regionalnych są:
• wsie – ponad 300;
• na obszarze regionów, np. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kultural-

ne, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne „Pojezierze”, Związek Podhalan;

• 2/3 ogółu towarzystw to towarzystwa miłośników swoich miejscowości, 
realizujące też cele kulturalne;

• ok. 400 towarzystw zajmuje się upowszechnianiem sztuki. Ich zasługą jest 
prowadzenie ognisk artystycznych. To towarzystwa muzyczne, teatralne, 
filmowe, sztuk pięknych, plastyczne i fotograficzne;

• ok. 50 towarzystw posiada status regionalnych towarzystw naukowych lub 
przyjaciół nauk;

• kilkadziesiąt towarzystw w nazwie używa słów promocji i rozwoju najczę-
ściej swojej gminy;

• działają też towarzystwa miłośników miast i ziem obecnie znajdujących 
się poza granicami kraju, np. Miłośników Wilna i Grodna, Miłośników 
Wołynia i Polesia albo Miłośników Wołkowyska, Lidy, Brześcia czy Dro-
hobycza.

Ruch stowarzyszeniowy odczuwa niedostatek własnej bazy do działania 
i środków finansowych.

Anatol Jan Omelaniuk
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Nagłe uchwalenie ustawy o stowarzyszeniach w 1991 r. i pozbawienia praw 
do dotacji państwa bez czasu na przejście do własnej działalności gospodarczej 
lub pozyskania sponsorów, stworzyło poważne trudności w realizowaniu celów 
statutowych.

Stowarzyszenia kulturalne w Polsce powinny posiadać własne instytucje 
kultury, swoje miejsce do statutowej działalności lub bezpłatnego korzystania 
z miejsc w instytucjach kultury działających w środowisku i wspólnie realizować 
wartościowe inicjatywy kulturalne.

Ruch stowarzyszeń kulturalnych będzie mógł wówczas wypełniać swoją rolę, 
jako partner państwa i samorządu terytorialnego, gdy okrzepnie materialnie, 
w tym powinno wspomóc państwo, naprawiając błąd z początków lat 90., a sa-
morządy, jako najbliżsi sojusznicy stowarzyszeń, przez współpracę wspomagać 
rozwój regionalizmu w przestrzeni swojego działania.

Stowarzyszenia kulturalne z trudem uzyskują wsparcie finansowe ze strony 
instytucji gospodarczych, firm i prywatnych właścicieli dla realizacji inicjatyw 
wzbogacających uczestnictwo w kulturze.

Stowarzyszeniom potrzebni są mecenasi, którzy materialnie wspierać będą 
społeczną działalność zrzeszonej w stowarzyszeniach inteligencji.

Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny ma perspektywę dalszego trwania 
i rozwoju. Sprzyja temu tradycja ruchu stowarzyszeniowego, powstałe wzory 
i efekty działania.

Regionalne towarzystwa ożywiły swoimi społecznikowskimi działaniami 
liczne obszary działalności człowieka i społeczeństwa, tworzą nowe ogniska ak-
tywności kulturalnej w różnych środowiskach:

• chronią zabytki pełniąc rolę społecznych opiekunów; tę służbę pełni ok. 
950 stowarzyszeń; współdziałają ze służbą ochrony zabytków;

• wydają książki regionalne; tylko w latach dziewięćdziesiątych ukazało się 
ok. 2500 tytułów;

• wydawanych jest ponad 400 czasopism lokalnych, część z nich jest wspie-
rana przez samorządy gminne;

• prowadzą ogniska artystyczne, zespoły amatorskiego uprawiania sztuki 
albo są ich patronami; w 1998 r. towarzystwa regionalne współdziałały 
z ok. 7 tys. zespołów i ok. 6 tys. twórców ludowych, których są opiekunami;

• ponad 400 towarzystw prowadzi własne, niewielkie zazwyczaj instytucje 
kulturalne, jak: galerie, redakcje wydawnicze, biblioteki, drukarnie, kluby, 
pracownie badawcze (stacje naukowe);

• są organizatorami wystaw twórców profesjonalnych i amatorów.
Towarzystwa rocznie organizują w kraju ok. 180 tys. działań służących uczest-

nictwu w kulturze. O te około, a może już ponad, 200 tys. działań kulturalnych 
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jest więcej możliwości obecności w kulturze dzięki istnieniu stowarzyszeń. Re-
alizowane są one społecznie, bez ponoszenia kosztów albo koszty ponoszą sami 
członkowie lub ze środków wypracowanych prowadząc działalność gospodarczą, 
wreszcie z uzyskanych środków od różnych sponsorów, w tym od samorządów 
gminnych. wszystkie zorganizowane działania stowarzyszeń są działaniami naj-
tańszymi, gdyż wkładany jest wielki wkład pracy społecznej.

Rozwojowi ruchu regionalistycznego i powstania towarzystw regionalnych 
w ostatnim 25-leciu służyły najnowsze dokumenty o regionalizmie polskim. De-
klaracja Programowa Regionalistów Polskich 2006 nawiązuje do Karty Regio-
nalizmu Polskiego uchwalonej na V Kongresie RTK we Wrocławiu 25 września 
1995 r., w której wówczas zdefiniowano odradzający się regionalizm. W niej 
znajduje się credo dla regionalistów, cytuję Losy historyczne sprawiły, że od wie-
ków najwyższą wartością Polaków jest ojczyzna. Wszelkie nasze działania winny 
jej służyć. Określając zasady regionalizmu polskiego, jesteśmy pomni tego, że do-
brem nadrzędnym dla nas wszystkich jest Polska.

Szczególna rola w kształtowaniu myśli regionalnej przypada Kongresom 
Regionalnych Towarzystw Kultury, począwszy od II Kongresu w Nowym Są-
czu (maj 1981 r.), do ostatniego Kongresu, który odbył się w 2010 r. (wrzesień) 
w Kielcach. Podczas Kongresów wygłoszonych było 47 referatów przez uczo-
nych i działaczy towarzystw, którzy wzbogacili swą wiedzą treść regionalizmu.

W ostatnich 30 latach promotorem regionalizmu w Polsce była Rada Krajowa 
Regionalnych Towarzystw Kultury powstała w 1981 r. i działająca pod przewod-
nictwem Anatola Jana Omelaniuka.

Dzięki jej działalności nastąpiło ożywienie myśli regionalistycznej, rozwinię-
cie ruchu stowarzyszeń regionalnych i pozyskanie szerokich kręgów zwolenni-
ków tej idei, a zwłaszcza w szkolnictwie wszystkich szczebli i w instytucjach 
kultury.

Wielki udział w rozwoju regionalizmu ma Krajowy Ośrodek Dokumentacji 
Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie działający w latach 1983- 
-2002, organizując wspólnie z RK RTK ponad 150 konferencji naukowych, spo-
tkań regionalistów i wydając prawie 100 książek w serii Problemy Regionu i Re-
gionalizmu. Jest to efekt pracy Aleksandra Kociszewskiego i współdziałających 
z nim prawie 240 ludzi nauki. Likwidacja tego ośrodka to wielka strata jedynej 
krajowej instytucji służącej ruchowi regionalnemu.

Rozległą i bogatą działalność realizowali liderzy ruchu regionalistycznego 
w poszczególnych województwach, którzy przyczynili się do jego liczbowego 
rozwoju. Jest w towarzystwach zrzeszonych ok. 800 tys. członków. Od 10 lat 
działa Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej – związek 
towarzystw regionalnych, którego celem głównym wynikającym z Deklaracji 

Anatol Jan Omelaniuk
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Programowej Regionalistów Polskich 2006 jest umocnienie i dalszy rozwój re-
gionalizmu. Ważne jest, aby w różnych zakątkach Rzeczypospolitej powstały sto-
warzyszenia, dla których regionalizm jest myślą ideową, by liczba ich się zwie-
lokrotniła.

Dorobek ruchu regionalistycznego w okresie jego odrodzenia i rozbudowy 
po roku 1989, wskazuje na wielki zasób inicjatyw, poważny potencjał społeczny 
i bogaty kapitał kulturowy. Podłożem społecznym tego procesu jest szczególny 
fenomen współczesnej Polski – rozkwit lokalizmu, jego awans i przyrost spo-
łecznej energii wyzwolonej po latach PRL przez powrót do demokracji i reformę 
ustroju samorządowego w początku lat dziewięćdziesiątych.

Suma dorobku i doświadczenia ok. 3 tys. stowarzyszeń lokalnych i regional-
nych, wyrosłych na obszarze całego kraju, jest jednakże jakością niedoszacowaną 
i niedocenioną. Istnieją one i działają w warunkach rozproszenia terytorialnego, 
niekiedy izolacji, przy niedostatkach, a ponadto w warunkach umyślnego braku 
nagłośnienia – z małymi wyjątkami – w głuchej ciszy i pustce medialnej. Nie 
można przejść do porządku nad faktem, że ruch ten bywa niedostrzegany lub 
rozmyślnie odsuwany na margines opinii i życia publicznego, w przeciwieństwie 
do upartyjnienia polityki.

Ruch regionalny, pozbawiony wsparcia, trwa i działa w warunkach chronicz-
nego ubóstwa środków, a jednak, mimo dotkliwego niedofinansowania z fundu-
szy publicznych, nie zaprzestaje swojej działalności.

Wysoce niepokojące są tendencje ustawodawcze i decyzje rządu. Zostały one 
dotkliwie odczute i źle przyjęte w środowisku regionalistów w ciągu ostatnich 
kadencji. Obcinanie funduszy i piętrzenie przeszkód prawno-administracyjnych 
było, niestety, stałą praktyką.

Oczekujemy nowej polityki wobec ruchu regionalistycznego. Trwonienie 
bądź tłumienie energii społecznej regionalistów byłoby jaskrawym marnotraw-
stwem kapitału społecznego niezbędnego Rzeczpospolitej samorządowej i oby-
watelskiej.

Zebrani na spotkaniu przed Kongresem Kultury Polskiej w dniu 28 VIII 
2009 r. w Warszawie przedstawiciele 135 regionalnych towarzystw kultury zrze-
szonych w związku stowarzyszeń regionalnych – Ruchu Stowarzyszeń Regional-
nych Rzeczpospolitej Polskiej, zwrócili się z gorącym apelem do Kongresu Kul-
tury Polskiej o postulowanie pod adresem władz państwowych podjęcia działań 
mających na celu określenie miejsca i roli towarzystw kulturalnych, naukowych 
i oświatowych w polityce państwa i wypracowanie nowych rozwiązań prawnych 
umożliwiających zabezpieczenia funkcjonowania i rozwijania tego społecznego 
ruchu, ułatwiających mu wypełnianie zasady pomocniczości w stosunku do pań-
stwa, samorządów i służby dla dobra wspólnego.
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Regionaliści apelują o wypracowanie rozwiązań prawnych regulujących sta-
tus stowarzyszeń działających w sferze kultury, nauki, oświaty oraz zasad funk-
cjonowania i finansowania całego społecznego ruchu kulturalno-naukowego 
w Polsce poprzez:

• Wypracowanie prawne statusu stowarzyszeń, który ułatwi ich funkcjono-
wanie, a zarazem umożliwi aktywnej części społeczeństwa uczestnictwo 
w społecznej służbie dla dobra wspólnego. Uchwalona 7 IV 1989 r. ustawa 
o stowarzyszeniach i ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z 24 
IV 2003 r. wymagają pilnej nowelizacji. Potrzebne są jeszcze zapisy o roli 
i znaczeniu stowarzyszeń kulturalnych, naukowych, oświatowo-wycho-
wawczych w życiu społecznym kraju, a ze względu na ich charakter, trzeba 
określić rangę społeczną, zasadnicze uprawnienia i oczywiście obowiązki. 
Konieczny jest zapis w ustawie zabezpieczający możliwość wypełniania 
funkcji i realizacji programów przez stowarzyszenia.

• Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących sposobu finansowania 
działalności przedmiotowej i podmiotowej stowarzyszeń z budżetu państwa 
poprzez merytorycznie właściwe resorty ministerialne, a także z budżetu 
urzędów wojewódzkich na zasadzie zawieranych porozumień dla ustalo-
nych wspólnie zadań zleconych. W nowej ustawie bądź w ustawie znowe-
lizowanej, winny się znaleźć następujące zapisy dotyczące finansowania 
stowarzyszeń:
- Stowarzyszenia kulturalno-artystyczne i naukowo-oświatowe, społeczno-
-wychowawcze otrzymują dotację państwową na utrzymanie biura, pro-
wadzonej placówki upowszechniania kultury, popularyzacji nauki oraz na 
realizację swoich statutowych zadań.

- Stowarzyszenia są upoważnione do przyjmowania zleceń na wykonywa-
nie określonych prac o charakterze wydawniczym, badawczym, szkole-
niowym, koncertowym itp. od władz administracyjnych i samorządowych, 
jak też przedsiębiorstw i innych podmiotów w zakresie działalności prze-
widzianej w statucie.

- Stowarzyszenia są uprawnione do podejmowania działalności gospodar-
czej, której dochód przeznaczony jest na rozwój statutowej działalności 
stowarzyszenia.

- Dokonanie daleko idących zmian w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie przez uproszczenie procedury dotyczącej skła-
dania wniosków, do takiego stopnia, by czynności te nie wymuszały two-
rzenia aparatu urzędniczego i zatrudniania specjalistów.

- Stosowanie ulgi w opłatach za wynajmowane lokale służące działalności 
statutowej lub udostępnianie bezpłatnie przez zawodowe placówki kultu-
ralne i oświatowe dla potrzeb stowarzyszeń.

Anatol Jan Omelaniuk
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Współczesny ruch regionalistyczny jest najbardziej masowym ruchem spo-
łecznym. By społecznicy, a jest nimi inteligencja, mogli być jeszcze bardziej po-
żyteczni narodowi, konieczne są decyzje władz państwowych w zakresie określe-
nia miejsca i roli stowarzyszeń regionalistycznych w polityce państwa, w polityce 
polskiej kultury, edukacji i wychowania.

Regionaliści polscy oczekują stworzenia nieodzownych warunków dla dzia-
łania masowego stowarzyszeniowego ruchu kulturalnego i naukowego, który 
w nowej sytuacji historycznej i w otwartej przestrzeni europejskiej będzie mógł 
skuteczniej:

• realizować zadania wychowania patriotycznego;
• wyzwalać w społecznościach lokalnych aktywność kulturalną i odpowie-

dzialność za stan moralny i styl życia ludzkiej zbiorowości;
• roztaczać opiekę nad wartościami kultury regionalnej, upowszechniać folk-

lor, prezentować twórczość ludową;
• pielęgnować tradycje historyczne, ochraniać zabytki, miejsca historyczne, 

popularyzować wybitne postacie zasłużone dla regionu i kraju;
• kontynuować w życiu codziennym zwyczaje regionalne, ożywiać obrzędo-

wość ludową, promować potrawy regionalne itp.
• troszczyć się o piękno krajobrazu i bogactwo przyrody polskiej;
• propagować walory regionalnych typów gospodarki;
• kreować swoje „małe ojczyzny”.

Oczekujemy, stwierdzają regionaliści – konstruktywnego, przyjaznego i part-
nerskiego stanowiska wobec naszego ruchu i naszej pracy ze strony najwyższych 
władz Państwa Polskiego: Prezydenta Rzeczpospolitej, Marszałków Senatu i Sej-
mu, Premiera i jego Kancelarii, kierowników resortów, a także marszałków wo-
jewództw samorządowych, wojewodów, starostów i burmistrzów miast, spośród 
których wielu jest pasjonatami regionów i liderami swych małych ojczyzn.

Ze swej strony deklaruję, że ruch regionalny zaangażuje swój potencjał twór-
czy, inicjatywę i energię społeczną w działania integracyjne i kulturotwórcze 
w duchu patriotyzm jutra, wesprze ugruntowanie samorządności, partycypacji  
i demokracji terytorialnej, dołoży starań, by kształtowały się więzi i identyfikacja 
wspólnot lokalnych z krajem ojczystym i jego małymi ojczyznami, będzie chronił 
i pomnażał tradycje miejscowe z całą ich różnorodnością i swoistością kultur re-
gionalnych, a jednocześnie będzie kultywował dziedzictwo narodowe, potwierdzi 
swym działaniem, że polska racja stanu, interes narodowy i suwerenność państwa 
są nadrzędnymi racjami regionalizmu polskiego.

Ruch regionalistyczny jest potrzebny do kształtowania oblicza współczesnego 
społeczeństwa polskiego zachowującego w swojej różnorodności jedność narodu. 
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W odrębnościach regionalnych odszukujemy emocjonalny stosunek do przestrze-
ni „małej ojczyzny”, regionu jako części ojczyzny narodowej.

Ruch regionalistyczny XXI w. ma przyczyniać się do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, mobilizować społeczeństwo do troski o przyszłość. W trzecim 
tysiącleciu regionalizm ma pomóc czuć się „u siebie”, „być zadomowionym” 
i „zakorzenionym”, ma dać nowe życie patriotyzmowi lokalnemu.

Nasze towarzystwa oferują współczesnemu człowiekowi odzyskanie swojej 
podmiotowości i znalezienie swojego miejsca w nowej rzeczywistości współcze-
snego świata.

A więc ciągle mamy rozwijać idee regionalizmu i lokalizmu, które oferu-
ją współczesnemu człowiekowi, a zwłaszcza młodemu, służbę na rzecz dobra 
wspólnego.

Towarzystwa mają proponować coraz szerszym kręgom społeczności lokalnej 
zajmowanie się tym wszystkim w swoim otoczeniu, co wiąże się z ojcowizną, co 
umacnia rodzinę i identyfikację narodową.

Działania społeczne towarzystw regionalnych mają wzmacniać poczucie iden-
tyfikacji z najbliższym otoczeniem, ułatwiając ożywienie lokalnego życia spo-
łecznego. Dlatego konsekwentnie dążymy do odrodzenia hamowanej w okresie 
powojennym samoorganizacji społeczeństwa. Będziemy wyzwalać aktywność 
w prywatnych ojczyznach.

Wiemy bowiem z własnych doświadczeń, że dynamika rozwoju lokalnego za-
leży przede wszystkim od inicjatywy i aktywnego uczestnictwa obywateli. W tym 
celu zadbać mamy o umocnienie więzi regionalnych. Tam zaś, gdzie więzi te jesz-
cze się nie w pełni wykrystalizowały, wspierać ich budowanie i krzepnięcie. Więź 
regionalna jest czynnikiem społecznej konsolidacji wokół wspólnych celów.

W społeczeństwie zintegrowanym, identyfikującym się z własną przestrzenią 
naturalną i społeczną, cele ruchu regionalnego znajdą drogę do utożsamienia się 
z celami całej zbiorowości.

W naszym rozumieniu regionalizm jest przede wszystkim postawą wobec 
własnego regionu. Jest ideologią, która w regionalnych właściwościach kawałka 
ziemi upatruje cennych wartości, a jednocześnie wartości tych chce strzec i roz-
wijać je. Regionalizm jest potrzebny dla kształtowania oblicza współczesnego 
społeczeństwa polskiego w zmienionych i nadal zmieniających się warunkach 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Polskiemu społeczeństwu potrzebny jest silny ruch regionalny, działający 
w prywatnych ojczyznach, ruch stowarzyszeniowy niezależny od partii politycz-
nych, a wierny tylko służbie narodowi. I nasze stowarzyszenia regionalne są ta-
kim ruchem tworzącym wizję środowiska, wspólnego domu. Za motto swoich 
działań przyjęliśmy słowa Johna Kennedy’ego: Nie pytajcie, co ma wam dać kraj, 
ale pytajcie siebie, co wy możecie dać krajowi. Propagujemy takie postawy.

Anatol Jan Omelaniuk
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Ruch regionalistyczny wyrósł z potrzeby obrony narodowej tożsamości Po-
laków w momencie, gdy była ona szczególnie zagrożona wskutek wynaradawia-
jącej polityki państw zaborczych. Dzisiejsza rzeczywistość przynosi zagrożenia 
innego rodzaju, nadal więc – choć może w innych formach – aktualne jest zadanie 
pielęgnowania tradycji lokalnych, regionalnych wartości kulturowych, by były 
trwałym źródłem zachowań dzieła ojczystego i kształtowały postawy wierności 
ojczyźnie.

Istotą działania towarzystw regionalnych jest troska o zachowanie w „małej 
ojczyźnie” wartości i tradycji. Dopełnienie wartości dzisiejszych i stwarzanie jej 
wartościowej przyszłości. Budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lo-
kalnej. Wzmacnianie własnej tożsamości i niezależności kulturowej. Rozpoczę-
cie przemyślanej i trwałej pracy organicznej u siebie, u podstaw, na rzecz własnej 
„małej ojczyzny” i na rzecz siebie – jej pełnoprawnego obywatela.

Są Polsce potrzebne towarzystwa, które będą pozyskiwać jak najliczniej-
szą społeczność, instytucje działające w środowisku, samorządy terytorialne do 
współpracy w wyzwoleniu w społecznościach lokalnych aktywności kulturalnej 
do opieki nad wartościami kultury regionalnej, do upowszechniania folkloru, 
prezentowania twórczości ludowej, do pielęgnowania tradycji, ochrony zabyt-
ków, miejsc historycznych, popularyzowania wybitnych postaci zasłużonych dla 
regionu i kraju, kontynuowania w życiu codziennym zwyczajów regionalnych, 
ożywiania obrzędowości ludowej, do troski o piękno krajobrazu i bogactwo przy-
rody polskiej, propagowania walorów regionalnych typów gospodarki, kreowania 
swojej „małej ojczyzny”.

Towarzystwa regionalne mają zadbać, aby mieszkańcy wsi, miast, ziem i hi-
storycznych regionów, wyzwolili w sobie chęć zachowania tożsamości, ochrony 
regionalnych wartości, aby sami zadbali o swoje dziedzictwo kulturowe. By pie-
lęgnowali swoją odrębność lokalną, najbliższy świat, w którym żyją na co dzień. 
Musimy konsekwentnie pobudzać społeczeństwo do samoorganizacji.

Żyjąc w czasach agresji ideowo-kulturowej, stowarzyszenia ugruntowują po-
czucie zadomowienia w rodzinnej glebie, w tradycji, przy jednoczesnym otwarciu 
na tożsamość i suwerenność. Budują fundament prawidłowego rozwoju jednostki 
i zbiorowości społecznej jako zaporę przed narastającymi zagrożeniami. Są osno-
wą myślenia społecznego i działania takiego, które służy zachowaniu wartości 
dziedzictwa kulturalnego Polaków, wyróżniającego naszą przestrzeń w przestrze-
ni europejskiej.

…i żeby Polacy (cytując Ojca św. Jana Pawła II) mogli w oparciu o swoją 
kulturę polską kształtować również swoją przyszłość.

Stowarzyszenia mają podjąć misję odrodzenia aktywności kulturalnej społecz-
ności lokalnych, wyzwolenia samozaradności, mają uświadamiać społeczeństwu 
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odpowiedzialność za własne uczestnictwo w kulturze. Dla stowarzyszeń regional-
nych edukacja kulturalna jest ważnym celem programowym.

Polski społeczny ruch kulturalny ma przeciwstawiać się negatywnym skutkom 
kultury masowej i inicjować powstawanie alternatywnych grup kulturowych, 
w których ma dominować duchowość i doskonalenie osobowości, jako przeciw-
waga dla konsumpcyjności, osiągania maksymalnej przyjemności i zabawy.

Regionalne towarzystwa kulturalne działające w Polsce świadomie, z dużą 
aktywnością, podejmują już wyzwanie rozwoju kultury, budzą postawy szacunku 
dla dziedzictwa kultury lokalnej. Rozwój w dziedzinie kultury wymaga istnienia 
organizacji skupiającej aktywnych przedstawicieli danej społeczności, rozumie-
jącej istotę kultury w życiu ludzkim. Tę prawdę winny sobie bardziej uświadomić 
władze państwowe i samorządowe i współdziałać szerzej niż tylko przy rozpa-
trzeniu wniosku o dofinansowanie jakiegoś programu. Stowarzyszenia są po-
trzebne po to również, by strzegły przed instrumentalnym traktowaniem kultury. 
Niebezpieczeństwo zawsze istnieje, gdy władza tworzona jest z elit politycznych 
i bez udziału specjalistów. Po złych doświadczeniach z niedawnej przeszłości 
stowarzyszenia kulturalne mają czuwać, by kultura była wolna od służebności 
w stosunku do polityki, ideologii i ekonomii, i nawet, gdy ona jest ekonomią 
kapitalizmu. Stowarzyszenia kulturalne potrzebne są również po to, by tworzyły 
w przestrzeniach swojego działania lokalną politykę kulturalną. Wciąż brak jest 
bowiem w regionach i gminach gruntownie przemyślanej koncepcji działalności 
kulturalnej. Mają pełnić rolę mobilizującą do działania społecznego, do inspiro-
wania działań wzbogacających życie kulturalne społeczności lokalnych. Ważną 
funkcją stowarzyszeń jest pełnienie roli krytyka istniejącej sytuacji kulturalnej, 
a jest ona potrzebna w stosunku do ośrodków decyzyjnych.

Towarzystwa regionalistyczne są potrzebne, by rozwijały i wprowadzały ro-
dzimą kulturę do kultury ogólnopolskiej, by kształtowały poczucie odpowiedzial-
ności za zachowanie i kultywowanie wartości własnej kultury regionalnej.

Szczególną uwagę towarzystwa muszą zwracać na młode pokolenie Polaków. 
Z myślą o dzieciach i młodzieży należy rozwijać edukację kulturalną opartą na re-
fleksyjnym trybie myślenia i twórczym stylu życia. Stowarzyszenia w swoim mo-
delu działania kulturalnego muszą znaleźć sposób, by młode pokolenie Polaków 
nie odwracało się od tradycyjnego kanonu narodowego dorobku kulturowego.

I to jest powód podejmowania przez towarzystwa współpracy ze szkołami 
w realizacji programu MEN „Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Przez rozwinięty masowy ruch stowarzyszeniowy chcemy dotrzeć powszech-
niej do rodzin, bo rodzina pozostaje ciągle najważniejszym środowiskiem życia 
i rozwoju człowieka, to ona wprowadza go w świat wartości, norm, wzorów za-
chowań, symboli oraz w role społeczne. Jej rola twórcy i przekaziciela tradycji 

Anatol Jan Omelaniuk
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w procesach dzisiejszej globalizacji staje się coraz ważniejsza. Rodzina polska 
w dziedzinie edukacji regionalnej ma jeszcze wiele do przekazania młodemu po-
koleniu. Bogate i żywotne są w niej wartości kultury regionalnej, zwyczaje świą-
teczne, a i sam dom jest dla Polaków cenną wartością kulturową.

W rodzinach trwa formacja duchowa, w rodzinie odbywać się powinna co-
raz powszechniejsza edukacja regionalna, a przez nią wychowanie patriotyczne. 
Chcemy wspólnie z rodzicami, nauczycielami, rozwijać i promować artystyczne 
uzdolnienia dzieci i młodzieży. Stąd nasz ruch ognisk artystycznych prowadzo-
nych przez towarzystwa upowszechniania sztuki.

Zadaniem regionalistów jest działalność cementująca społeczeństwo przez 
powstające więzy z historią miejsc poprzez edukację historyczną.

Zadania związane z tożsamością regionalną i narodową trzeba rozwijać 
w szerszym niż dotychczas zakresie, z myślą o międzynarodowej turystyce i wy-
mianie kulturalnej. Trzeba przez działanie stowarzyszeń, zwłaszcza regionalnych, 
ugruntowywać poczucie zadomowienia w rodzinnej glebie, w tradycji narodowej. 
Mamy spełnić zawołanie Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Sopocie 
5 czerwca 1999 r.: Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swej toż-
samości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość języka i starając się 
przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu.

To jest nasza wielka misja. Mamy zadbać o swoją polskość, uodpornić du-
chowość na wpływy prądów obcych naszej chrześcijańskiej i narodowej duszy. 
Z wielką też odpowiedzialnością kształtować trzeba postawy pojednania i na-
uczyć się współżyć pokojowo z sąsiadami w otwartej przestrzeni europejskiej 
i światowej.

Jest w Polsce potrzebny silny regionalistyczny ruch stowarzyszeniowy, który 
będzie wypełniał zasadę pomocniczości w stosunku do państwa i samorządów 
terytorialnych. Będzie zdolnym sprzymierzeńcem w rozwiązywaniu licznych 
problemów siłami społecznymi, powodując twórcze ożywienie kulturalne i inte-
lektualne w większych i mniejszych ojczyznach regionalnych. Trzeba mu tylko 
stworzyć warunki prawne i materialne, by mógł w szerszym zakresie podejmo-
wać misję odrodzenia aktywności kulturowej społeczności lokalnych, realizować 
działania wychowawcze w kulcie dla wartości narodowych, kształtować postawy 
patriotyczne.

Przyszłość stowarzyszeń regionalnych w dużej mierze zależy od państwa i samo-
rządów, od tego, na ile stworzą one klimat mobilizujący ludzi do społecznego dzia-
łania, minimalizujący podziały na tych, co politykują za pieniądze, i tych, co spo-
łecznie pracują, pokonując nowe bariery tworzone przez polityków i urzędników, 
preferujących nie tyle interes społeczny, ile własny lub własnej partii, nie patrzą-
cej dalej niż najbliższe wybory.
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Proszę reprezentantów władzy państwowej – nie wycofujcie się z pełnienia 
mecenatu nad społecznym ruchem regionalnym. Teraz, w sytuacji, gdy on trzy-
krotnie się zwiększył, gdy trwa budowa społeczeństwa obywatelskiego, w której 
ruch regionalny odgrywa ważną, kreatywną rolę, trzeba serio traktować i wspo-
magać realizację jego inicjatyw. Zastanówcie się panowie w gabinetach ministe-
rialnych, rządowych, w salach parlamentu, w gremiach radnych samorządowych, 
nad partnerskim współdziałaniem ze społecznym ruchem regionalnym, jak siły 
społeczników, ich czas poświęcony służbie dla kraju i społeczeństwa, lepiej i sku-
teczniej wykorzystywać przy minimalnym wsparciu moralnym i finansowym.

Prężny ruch regionalistyczny potrzebny jest po to, by przez nasze stowarzy-
szenia przypominać głoszoną przez Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, 
a postulowaną w latach 1980/89 przez Komitety Porozumiewawcze Związków 
Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych mądrą i konieczną też dzisiaj zasadę ży-
cia społecznego, uspołecznienia jednostki, bo im większy stopień uspołecznienia, 
tym większa jest zdolność do współpracy, do działania dla dobra innych, tym 
większe jej prospołeczne postawy i tym większy wkład do zbiorowego dorobku 
społeczeństwa. Im większe uspołecznienie, tym mniej egoistycznego nastawienia 
wobec społeczeństwa, tym mniej sobkostwa, niechęci do solidarności.

Pamiętajmy, brak uspołecznienia to przejawy zła społecznego i żądza władzy, 
nienawiść do innych ludzi, walka, dążenie do nieszczęść innych.

Własną działalnością regionaliści ukazują, że nie wolno być biernym. Ich 
postawa aktywności obywatelskiej na pewno może być wzorem zajmowania się 
sprawami publicznymi, rozwiązywania problemów w swoich środowiskach, wy-
zwalania sił twórczych, uczenia gotowości do czynu, odwagi, aspiracji i woli do 
doskonalenia siebie oraz swojego otoczenia, potrzebnej dla sprostania wyzwa-
niom, jakie niesie przyszłość.

Aktualne są dla nas, regionalistów, słowa kard. Augusta Hlonda, prymasa Pol-
ski: Polska Rzeczpospolita potrzebuje naszych wartości, naszego jej oddania, na-
szej pracy, …bez nienawiści i z przebaczeniem trzeba ojczyźnie naszej wspólnie 
służyć, trzeba z całą gorliwością chrześcijańską wpajać miłość do bohaterskiego 
ludu polskiego.

Anatol Jan Omelaniuk

Anatol Jan Omelaniuk, mgr, 
Prezes Honorowy 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.



Historia w działalności towarzystw  
regionalnych po 2000 roku 

(inspiracja badań naukowych  
i upowszechnianie wiedzy o przeszłości)

W nowe XXI stulecie polski ruch regionalistyczny wkroczył z dużym do-
robkiem w różnych sferach swojej działalności, ale też z niepokojem o warunki 
dalszego działania, czemu dano wyraz w czasie obrad VI Kongresu Regional-
nych Towarzystw Kultury, jaki odbył się w Radomiu, w dniach 24-26 IX 1998 
r.1 Wiązał się on z perspektywą działania w nowym kształcie podziałów teryto-
rialno-administracyjnych, zagrożeniami dla dziedzictwa kulturowego ze strony 
globalizacji kultury, niewiadomych warunków finansowania działalności towa-
rzystw, skutkami reformy oświaty i kształcenia, a także z rozpoczętym procesem 
integracji z Unią Europejską. 

W bilansie korzyści i możliwych strat – mówił w Radomiu Anatol J. Omela-
niuk – wynikających z integracji Polski z Unią Europejską należy widzieć moż-
liwe zagrożenie utraty tożsamości kulturowej i narodowej przez społeczeństwo, 
któremu zaoferowane zostaną konkurencyjne i pozornie atrakcyjne uniwersali-
styczne modele życia Europy Zachodniej. Trzeba baczyć, by wzrost ruchliwości 
przestrzennej społeczeństwa, jaki nastąpi w pogoni za dobrami cywilizacyjnymi, 
nie spowodował utraty rodzinnych wartości kulturalnych2. Dlatego też regionali-
ści byli i są świadomi swojego zadania związanego z troską o zachowanie warto-
ści dziedzictwa kulturalnego narodu, które powinno nas wyróżniać w przestrzeni 
europejskiej, o którego zachowanie apelowali wielokrotnie Prymas Tysiąclecia 
Stefan kardynał Wyszyński i Święty Jan Paweł II. Towarzystwa regionalne, co 
wielokrotnie podkreślano, kształtują kulturę na terytorium swojego działania 
na bazie tradycji i nowych wartości, wzbogacając proces międzypokoleniowej 
transmisji przekonań, wierzeń, idei, poglądów i wyobrażeń, co wzmacnia poczu-
cie „zakorzenienia” i przyczynia się do kształtowania tożsamości i świadomości 
lokalnej czy regionalnej. Umacnia się w ten sposób wspólnota regionalna, któ-
rą obecnie postrzegamy jako zbiorowość ludzi zamieszkujących określone tery-
torium, powiązaną wydarzeniami i zjawiskami z przeszłości, legitymującą się 
1 Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. VI Kongres Regionalnych Towarzystw 

Kultury. Dokumentacja, Ciechanów 1998.
2 A.J. Omelaniuk, Z regionalizmem w XXI wieku, [w:] Tamże, s. 55.
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wspólnymi dziejami3. Dlatego wiedza o przeszłości i nauka nią się zajmująca 
czyli historia, zawsze była obecna w działalności towarzystw regionalnych Tyl-
ko w świecie z historią – pisał przed laty Jerzy Topolski – możliwe jest stawia-
nie dynamicznych celów działania zmieniających świat4. Z kolei A.J. Omelaniuk 
w 2002 r. pisał Nas Polaków charakteryzuje specyficzny, nieznany na ogół w in-
nych krajach, stosunek do historii […]. Służy ona do wytwarzania dumy i god-
ności narodowej. Poznanie dziejów swojej miejscowości, regionu, ugruntowuje 
w społecznościach lokalnych patriotyzm. […] Ruchy społeczne powinny pamię-
tać, że historia spełnia ważne funkcje, obok wytwarzania świadomości historycz-
nej uczy: mądrości życiowej, dostarczania tła dla współczesności, porozumienia, 
przewidywań, ekspertyzy i zakorzenienia5.

Zainteresowania przeszłością regionu, jego dziedzictwem i tradycją są wpi-
sywane do statutów większości towarzystw regionalnych. Realizuje się te cele 
poprzez poznawanie dziejów miejscowości, parafii, gmin, czy innych terytoriów 
przyjmowanych jako pole badawcze, poprzez przypominanie wydarzeń z wiel-
kiej historii, jakie miały tam miejsce, czy postaci bohaterów. Powinno to służyć 
budzeniu dumy z zamieszkiwania właśnie w miejscu, gdzie działo się wiele waż-
nego. W polskim losie historycznym, w którym wszystko się rwało i wymagało 
odbudowy – pisał w 1993 r. Aleksander Kociszewski – ciągłość, trwanie, konty-
nuacja – to atrybuty o wyjątkowej doniosłości dla tożsamości narodowej i identy-
fikacji z bliższą ojczyzną – regionem6. Podobne sformułowania zawarto w Karcie 
Regionalizmu Polskiego uchwalonej na V Kongresie Regionalnych Towarzystw 
Kultury we Wrocławiu, w dniu 25 września 1994 r.7

Obecnie dysponujemy wieloma opracowaniami bilansującymi dorobek towa-
rzystw regionalnych i całej historii regionalnej w XIX i XX wieku. Pisali o tym 
Stanisław Herbst8, Henryk Samsonowicz9 oraz wspomniani już A. Omelaniuk10 

3 H. Samsonowicz, Historia regionalna, „Małopolska – Regiony – Regionalizmy – Małe Oj-
czyzny”, t. XIII, 2011, s. 11-12.

4 J. Topolski, Świat bez historii, Warszawa 1976, s. 6.
5 A.J. Omelaniuk, Regionalizm w Polsce na przełomie tysiącleci, Wrocław – Gorzów Wielko-

polski 2002, s. 25.
6 A. Kociszewski, Regionalizm mazowiecki, Ciechanów 1993, s. 23.
7  V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Dokumentacja, Ciechanów 1995, s. 167-169.
8 S. Herbst, regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej, „Kwartalnik 

Historyczny”, t. 63, 1956, z. 4/5, s. 456-468.
9 H. Samsonowicz, Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik 

Historyczny”, t. 94, 1987, z. 1, s. 279-292.
10 A.J. Omelaniuk, O współpracy instytucji naukowych z dolnośląskim ruchem regionalnym, 

[w:] Historia w ruchu regionalnym, Wrocław 2001, s. 111-115; Tenże, Regionalizm w Pol-
sce…, s. 26-45, 103 i n.

Ryszard Szczygieł
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i A. Kociszewski11, ale także, Wojciech Wrzesiński12, Andrzej Wyrobisz13 i wie-
lokrotnie Feliks Kiryk14. Warto przypomnieć też uwagę, jaką poświęcono temu 
dorobkowi na XVI wrocławskim Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich 
w 1999 r.15

Polskie badania regionalne mają wprawdzie długą tradycję, sięgającą pierw-
szej połowy XIX w., ale też trudne początki. Rozpoczęto je z licznym udziałem 
historyków – niefachowców, spośród lekarzy, aptekarzy, prawników i przedstawi-
cieli duchowieństwa. Przyczyniło się to do utrwalenia w publikacjach wiedzy nie 
zawsze wiarygodnej. A. Kociszewski pisał o zróżnicowanym poziomie publikacji 
regionalnych, wśród których spotykamy się z przecenianiem wydarzeń i zjawisk 
lokalnych, przypisywaniem faktom i ludziom znaczeń nie zawsze na to zasługują-
cych w kontekście dziejów ogólnych, ich mitologizacji, czy powtarzania legend16. 
Z kolei Henryk Samsonowicz zwracał uwagę na bezkrytyczne wykorzystywanie 
informacji zaczerpniętych ze źródeł, często o małej wiarygodności17. Dlatego też 
towarzyszył w XX w. publikacjom regionalnym niepokój o zgodność tych badań 
ze stanem wiedzy historycznej. Pisali o tym Franciszek Bujak, Jan Rutkowski, 
Stanisław Herbst, Jerzy Topolski18. Ten ostatni postulował opanowanie przez  
autorów, którzy nie są zawodowymi historykami standardowych dyrektyw meto-
dologicznych współczesnej historiografii. Dalej pisał: Czas amatorów skończył 
11 A. Kociszewski, Książka historyczna w działalności stowarzyszeń regionalnych, [w:] Region 

i ludzie a historiografia i tożsamość, Gdańsk-Ciechanów 1999, s. 25-34; Tenże, Szukanie 
„portretu własnego”. Historia w działalności towarzystw regionalnych, [w:] Historia w ruchu 
regionalnym…, s. 85-96. 

12 W. Wrzesiński, Historyczne uwarunkowania badań regionalnych, [w:] Regionalizm pol-
ski…, s. 46-56.

13 A. Wyrobisz, Polskie Towarzystwo Historyczne i losy polskiej regionalistyki, [w:] Polskie 
Towarzystwo Historyczne 1886-1986, red. S.K. Kuczyński, Wrocław 1990, s. 35-55; Tenże, 
Historyczne badania regionalistyczne, [w:] Regionalizm a historia…, s. 37-45. 

14 F. Kiryk, Badania regionalne w Małopolsce, „Małopolska. Region – Regionalizmy – Małe 
Ojczyzny”, t. 2, Kraków 2000, s. 9-22; Tenże, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki histo-
rycznej, [w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewi-
styki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 223-235; Tenże, Tradycje badań regionalnych 
w działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego, [w:] Regionalizm – tradycje – wy-
zwania – perspektywy. Materiały z pierwszego sejmiku Małopolskich Stowarzyszeń Regio-
nalnych, red. J. Hampel, Kraków 2007, s. 13-21. 

15 XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik, t. III, z. 4, Toruń 2001, sekcja 
XXV: Historia regionalna, s. 11-122 (Omówiono głównie badania z terenów Małopolski, 
Śląska i Pomorza).

16 A. Kociszewski, Szukanie „portretu własnego”…, s. 95.
17 H. Samsonowicz, Historia regionalna…, s. 15.
18 Zob. R. Szczygieł, Dorobek towarzystw regionalnych Lubelszczyzny w zakresie dziejów 

miast, [w:] Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, pod red. D. Wańki, Kalisz 
2008, s. 155.



48

się bezpowrotnie, co nie oznacza, że nikt nie mający studiów uniwersyteckich 
w zakresie historii nie ma szans opanowania wspomnianych dyrektyw. Nie cho-
dzi tu przecież o formalne stwierdzenie profesjonalności, lecz o rzeczywiste opa-
nowanie metody historycznej, tak jak ona prezentuje się obecnie. Ten, kto metodę 
tę opanuje, przestaje być amatorem, a jego stwierdzenia zyskują walor prawo-
mocności naukowej, oczywiście w takim zakresie, w jakim metodę historyczną 
opanował…19. Zwolennikiem rozwoju nurtu miłośniczego badań regionalnych 
jest H. Samsonowicz, według którego dają one pole do działania większego gro-
na osób, włączających się do szeroko rozumianego życia kulturalnego, co unie-
możliwia intelektualną aktywizację środowisk lokalnych i pobudza zaintereso-
wania historią narodową i powszechną. Pozwala też na postrzeganie miejscowej 
społeczności w skali wydarzeń ogólnonarodowych i daje poczucie wartości jej 
członkom20.

Wielokrotnie podkreślano, że tylko wiarygodne historyczne badania lokal-
ne i regionalne mogą być fundamentem gmachu wiedzy o przeszłości, którego 
wyższe piętra są dziejami narodowymi i powszechnymi21. Ich prowadzenie na 
właściwym poziomie naukowym jest niezbędne dla całego terytorium kraju, gdyż 
w dziejach Polski zmieniały się jego granice. Stąd potrzeba systematycznych ba-
dań dziejów regionów, czy dzielnic zachodnich i północnych doby piastowskiej, 
a także z obszaru Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Rozwój takich badań uła-
twi ujęcia syntetyczne oraz przyczyni się do rzeczywistego postępu w badaniach 
historycznych22. Jednocześnie część autorów piszących o historii regionalnej po-
stuluje potrzebę publikowania obok opracowań naukowych ujęć popularnonau-
kowych, skierowanych do szerokiego kręgu czytelników, mających zaspokoić 
potrzeby społeczności regionalnych i lokalnych23. Powinny one także posiadać 
właściwy poziom naukowy, zaś ich autorzy muszą zwracać uwagę na błędy opra-
cowań dawniejszych, oddzielić legendy i mity od wydarzeń faktycznie mających 
miejsce w przeszłości i oceniać je we właściwych proporcjach.
19 J. Topolski, Refleksje metodologiczne o badaniach regionalnych w zakresie historii, „Region 

Lubelski”, t. 3 (5), 1988, s. 14.
20 H. Samsonowicz, Historia regionalna…, s. 14.
21 J. Topolski, Refleksje metodologiczne…, s. 14-15; H. Samsonowicz, Historiografia regional-

na w Polsce…, s. 281.
22 S. Alexsandrowicz, Różne pojęcia historii regionalnej i możliwości jej uprawiania, [w:] Re-

gion, regionalizm, pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993, s. 45.
23 W. Wrzesiński, Historyczne uwarunkowania…, s. 48; A. Tomczak, Historyczne badania re-

gionalne i ich znaczenie, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej…, s. 16; S. Ale-
xandrowicz, Różne pojęcia historii regionalnej…, s. 45; J. Borzyszkowski, O nowy kształt 
badań historycznych – nie tyle regionalnych, ile dziejów regionów, [w:] O nowy model histo-
rycznych badań regionalnych, red. K. Makowski, Poznań 2007, s. 47; M. Czapliński, „Nowy 
model”, czy „nowe modele”, Tamże, s. 50-51.
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Warto przy tym wspomnieć, że zakwestionowanie przez postmodernizm wia-
rygodności badań wielkich problemów z przeszłości, przyczyniło się do wzro-
stu zainteresowań mikrohistorią czy badaniami lokalnymi. Przyczyniło się to do 
zmiany oceny badań regionalnych, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu ubie-
głego wieku. Doceniono ich znaczenie dla całościowego obrazu dziejów Polski.

Prace historyczne obierające za przedmiot badawczy dzieje regionu dzielą się 
na kilka gatunków. Najczęściej uprawianym są monografie regionalne, zarówno 
napisane przez jednego autora, jak i przez zespoły specjalistów od różnych epok. 
Mają one, dodajmy od razu, największą wartość poznawczą i są wykorzystywane 
często przy ujęciach ogólniejszych zagadnień, czy przy syntezach.

Monografie takie dzielą się na dwa typy. Pierwszy, którego zwolennikiem był 
Jerzy Topolski24 ujmuje dzieje społeczności lokalnej danej miejscowości (wsi, 
miasta) jako skomplikowaną strukturę, dzielącą się na problemy przestrzenne, 
ludnościowe, społeczne, gospodarcze, ustrojowe, administracyjne, polityczne 
i kulturalne – traktowane jako podstruktury. Monografii takich powstało bardzo 
wiele, głównie w Wielkopolsce, na Śląsku, Pomorzu, w regionie świętokrzyskim, 
na Lubelszczyźnie oraz Warmii i Mazurach. Doskonałymi przykładami takich 
monografii są dzieje Poznania, Gniezna, Torunia, Olsztyna, Lidzbarka Warmiń-
skiego, Kalisza i Sandomierza.

Drugi typ, którego zwolennikiem jest główny redaktor monografii małopol-
skich Feliks Kiryk25, ujmuje dzieje społeczności lokalnej miasta wraz z jego za-
pleczem, co sprawia, że dzieła te są bardzo obszerne, gdyż używa się przy tym 
w tytule obok nazwy danego miasta również określenie „region” lub „okolice”, 
a zarazem zaplecze to włączane bywa do pola badawczego danej monografii. 
Wiele takich monografii powstało w Małopolsce na Podkarpaciu, np. trzytomowe 
dzieje Mielca, dwutomowe Nowego Sącza, Tarnobrzega, czy Rzeszowa.

Kolejnym gatunkiem, bardzo popularnym zwłaszcza na Mazowszu, ale też 
w innych regionach, np. lubuskim, są „Studia z dziejów regionu”, czy też „Studia 
i Materiały”. Wiele takich prac powstało zwłaszcza w Mazowieckim Ośrodku 
Badań Naukowych, działającym w latach 1967-1995. Później jego dzieło konty-
nuowało i kontynuuje Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, powołane do życia 
w 1995 r. 

Wśród innych gatunków regionalnych prac historycznych warto wspomnieć 
„Zarysy dziejów”, „Prace zbiorowe”, dotyczące szczegółowych problemów 
wydarzeń czy zagadnień, które łączy pole badawcze. Należy też wspomnieć  

24 J. Topolski Refleksje metodologiczne…, s. 21-25. Wyróżnia monografie regionów i miast.
25 Zob. F. Kiryk, Blaski i cienie działalności redaktora monografii (w zakresie historii regio-

nalnej i lokalnej), „Małopolska – Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. XIII, 2011, 
s. 33-39.
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o „szkicach”, charakterystycznych dla opracowania dziejów miast dużych, np. 
szczecińskich, toruńskich, gdańskich, warszawskich, czy lubelskich.

Do tych publikacji warto dodać prace drukowane w licznych czasopismach, 
wydawanych zazwyczaj przy współpracy towarzystw regionalnych ze szkołami 
wyższymi, bibliotekami, muzeami i archiwami, których obecnie ukazuje się po-
nad 50. Mają one zróżnicowaną wartość poznawczą, chociaż obecnie zabiegając  
o wpisanie na listę ministerialną, aby otrzymać punkty, ich poziom wyraźnie wzrósł. 

Utrwalenie i upowszechnianie prawdziwej wiedzy o przeszłości jest ważnym 
zadaniem wszystkich piszących, ale także działaczy towarzystw, którzy powinni 
również brać odpowiedzialność za te rezultaty. Sytuacja jaka nastała po 1990 r. 
nie nastraja optymistycznie. Likwidacja Naczelnego Zarządu Wydawnictw i Cen-
zury spowodowały decentralizację ruchu wydawniczego, który, dodajmy, dobrze 
służy realizacji lokalnych ambicji, ale umożliwia zarazem publikowanie wy-
dawnictw nie spełniających podstawowego wymogu stawianego pracom histo-
rycznym, dotyczącego zgodności publikowanych wyników z aktualnym stanem 
wiedzy historycznej, często bez recenzji wydawniczej. Stąd też w licznych pra-
cach, przygotowywanych przez miłośników regionu, czy też spółki wydawnicze 
i przedsiębiorczych autorów z zewnątrz, spotykamy błędy starszej historiografii, 
jakie zostały już wyjaśnione w badaniach szczegółowych, ale konkretny autor 
do nich nie dotarł. Z drugiej strony, dowolny dobór faktów przyjętych do rozwa-
żań, nie zawsze całościowe i ogólniejsze spojrzenie na proces dziejowy, czy też 
subiektywny opis wydarzeń, czyni te prace nieprzydatnymi dla badań szerszych, 
wręcz szkodliwymi dla wiedzy o przeszłości regionu26.

W 2006 r. na I sejmiku Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych prof. 
F. Kiryk mówił – Trudno jest pogodzić się jednak z zalewem chałtury na gruncie 
ukazujących się obficie opisów dziejów wsi i miasteczek, owych pseudomono-
grafii, pisanych przez autorów niekompetentnych, nie przygotowanych do pracy 
naukowo-badawczej. – i dalej – Dzisiaj, kiedy o tych sprawach decyduje pie-
niądz, wydawać prace może każdy, kto posiada środki finansowe i drukować, 
gdzie chce i co chce. Recenzje wydrukowanych pozycji mają tu znaczenie po-
łowiczne, gdyż nie usuną z rynku tych, które zostały wydrukowane, chociaż nie 
powinny się ukazać 27.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, to niekorzystne zjawisko nasiliło się. 
Do inicjowania takich badań dziejów gmin, miast i różnych instytucji włączyły 
26 R. Szczygieł, Ruch regionalistyczny w Polsce. Jego cele i związki z historią regionu, [w:] 

Czym jest regionalizm, Wrocław-Ciechanów 1998, s. 97-98; F. Kiryk, Osiągnięcia i niedo-
mogi regionalistyki…, s. 232-235; A. Kociszewski, Szukanie „portretu własnego”…, s. 90- 
-95; W. Molik, Glosa do komentarzy i dyskusji, [w:] O nowy model historycznych badań…, 
s. 142-145.

27 F. Kiryk, Tradycje badań regionalnych…, s. 21.
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się samorządy, zabiegając o dotacje unijne. Mnożą się więc propozycje opraco-
wania „potencjału historycznego” danej jednostki administracyjnej28. Warto do-
dać, że jeden z bardzo wydajnych lubelskich autorów opublikował w ciągu kil-
kunastu poprzednich lat 31 „monografii” gmin i miast z terenów województw 
lubelskiego i mazowieckiego. Często w rozmowach z władzami samorządowymi 
albo towarzystwami regionalnymi historycy zawodowi zaznaczają, że na opraco-
wanie monografii miasta, czy regionu potrzebny będzie czas oraz środki finan-
sowe na kwerendy źródłowe, zaś wspomniane spółki autorskie i wydawnicze są 
gotowe wykonać każde zlecenie szybko i tanio. Ponadto zdarzają się przypadki 
pominięcia we wniosku o dotacje pieniędzy na redakcję naukową, czy recenzję 
wydawniczą i wówczas publikacje te ukazują się bez nich. 

Wydaje się więc, że towarzystwa regionalne, które inspirują, finansują same 
lub za pośrednictwem samorządów te badania, powinny zadbać o kontrolę ich 
wyników i brać za nie odpowiedzialność. Pewną rolę na tym polu, jak postulował 
to osiem lat temu prof. F. Kiryk29, może odegrać Polskie Towarzystwo Historycz-
ne, ale jego możliwości, jak wiemy, są ograniczone. Oczywiście jest to sprawa 
trudna w realizacji, ale to właśnie opinia towarzystw i ich ekspertów powinna de-
cydować o niedopuszczeniu do publikacji książek i broszur, czy artykułów w pe-
riodykach o niskim poziomie naukowym i małej wartości poznawczej.

Jest to problem ważny dla całokształtu wiedzy o przeszłości regionu, która 
powinna być wiarygodna i jako taka upowszechniana wśród społeczności lokal-
nych czy regionalnych. Uważam tę sprawę za bardzo ważne zadanie towarzystw 
obecnie i w przyszłości.

Posiadające właściwy poziom naukowy badania nad przeszłością środowiska 
lokalnego, czy regionu, wraz z całą o niej wiedzą powinny oddziaływać na kształ-
towanie postaw ich członków, motywując ich do działania na pożytek tych spo-
łeczności, zwłaszcza młodego pokolenia. Jak to pisał przed laty S. Herbst obok 
patriotyzmu narodowego jest miejsce na patriotyzm lokalny30. 

Wiele uwagi poświęcono patriotyzmowi i jego roli w kształceniu i wycho-
waniu młodzieży na warszawskim VIII Kongresie Regionalistów Polskich. Mó-
wiono o potrzebie wychowania patriotycznego w społeczeństwie obywatelskim 
(J. Damrosz), roli rodziny w tym procesie (o. L. Dyczewski), potrzebie przypo-
minania wartości patriotycznych z przeszłości (S. Bednarek, K. Matwijowski), 

28 Zob. M. Kołacz, D. Tarasiuk, Dzieje gminy Sosnowica. Analiza potencjału historycznego, 
Sosnowica 2007. Zetknąłem się jeszcze z trzema podobnymi ofertami.

29 F. Kiryk, Tradycje badań regionalnych…, s. 21.
30 S. Herbst, Zadania i perspektywy badań regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem Pół-

nocnego Mazowsza, [w:] Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia. Wybór pism, t. 2, 
Warszawa 1978, s. 540.
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pielęgnowaniu tradycji narodowych (A. Stawarz), zaś S. Gawlik swój referat za-
tytułował „Patriotyzm historyczny wyznacznikiem edukacji regionalnej”31. 

Tymczasem często słyszymy, że jednym z charakterystycznych zjawisk współ-
czesnego świata jest przeświadczenie, że przeszłość nie ma znaczenia i nie doty-
czy w sposób bezpośredni człowieka XXI wieku. Badania wykazały, że wielu Po-
laków nie zna swojej przeszłości, a nawet nie dąży do jej poznania. Obserwujemy 
to na teleturniejach oraz w wywiadach telewizyjnych i radiowych. Przecież jeden 
z byłych prezydentów głosił hasło wybierzmy przyszłość. Kolejne plany reformy 
programu nauczania, ograniczające historię, nie przyczyniają się do polepszenia 
tego poziomu wiedzy. Tymczasem wielcy i mądrzy ludzie na Wschodzie i Zacho-
dzie, na czele z błogosławionym Janem Pawłem II, wielokrotnie stwierdzali, że 
poznanie przeszłości jest ważne dla teraźniejszości i przyszłości. 

Dlatego też treści związane z tradycją oraz jej opiekunką i przewodniczką  
– historią – powinny być nadal obecne w działalności towarzystw regionalnych. 
Należy stwierdzić, iż w licznych publikacjach i uchwałach krajowych kongresów 
Regionalnych Towarzystw Kultury znajdujemy ciągłe apele oraz programy takie-
go działania. Udało się przygotować program „Dziedzictwo kulturowe w  regio-
nie”, ogłoszony w 1995 r.32 Wiele miejsca poświęcono przeszłości i dziedzictwu 
kulturowemu w „Karcie Regionalizmu Polskiego”33.

Na VI Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który obradował w Ra-
domiu w 1998 r., panował duży optymizm. Uczestnicy obrad dali temu wyraz 
w obszernej uchwale kongresowej, w której wiele uwagi poświęcono edukacji 
narodowej i regionalnej. Tę drugą postulowano umocnić w programach szkol-
nych, przy większym zaangażowaniu nauczycieli, oraz wprowadzić ją do ich 
kształcenia i doskonalenia, a także w szerszym zakresie do programów nauczania 
wyższych uczelni34. Postulowano też uwzględnienie potrzeb regionalizmu w po-
lityce kulturalnej państwa oraz stałego dostępu regionalistów do radia i telewizji 
publicznej35. W postulatach na przyszłość podkreślano ważną rolę regionalizmu 
polskiego w umacnianiu tożsamości narodowej, wobec perspektywy wejścia do 
Unii Europejskiej, co powinno odbywać się przy zachowaniu wartości narodo-
wych i regionalnych, a zwłaszcza dobra nadrzędnego, jakim dla nas wszystkich 
jest Polska36.
31 A to Polska właśnie. VIII Kongres regionalnych Towarzystw Kultury; IV Ogólnopolski 

Zjazd Nauczycieli Regionalistów, Warszawa-Wrocław 2007, s. 89-138.
32 Zob. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole…, s. 11-22.
33 Tamże, s. 23-25.
34 Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. VI Kongres Regionalnych Towarzystw 

Kultury, Radom, 24-26 IX 1998 r. Dokumentacja, Ciechanów 1998, s. 234-235.
35 Tamże, s. 235-236.
36 Tamże, s. 236.
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Jednakże optymizm szybko minął. Nowe władze administracyjne w woje-
wództwach i powiatach były zazwyczaj głuche na potrzeby regionalistów, przede 
wszystkim finansowe. Trudności towarzyszyły też wprowadzeniu do szkół edu-
kacji regionalnej. Wprawdzie Józef Staszel ze Związku Podhalan apelował w Ra-
domiu o opracowanie podręcznika do praktycznej realizacji jej w szkołach, a tak-
że o zobowiązanie kuratoriów i dyrektorów szkół do wprowadzenia programu 
„Dziedzictwo kulturowe w regionie”37, jednak było z tym różnie. Nawet nauczy-
ciele, którzy podjęli realizację ścieżek edukacyjnych, napotykali duże trudności 
przy przygotowaniu materiałów szczegółowych. Brakowało bowiem przewodni-
ków bibliograficznych, nie zawsze można było wykorzystać też istniejące prace 
z zakresu historii regionalnej. Przez minione piętnastolecie słyszałem od nauczy-
cieli wiele narzekań na ten temat. 

Nastroje niepokoju, a nawet zawodu, towarzyszyły obradom gorzowskiego (VII) 
Kongresu w 2002 r., na którym zamknięto działalność Rady Krajowej Regionalnych 
Towarzystw Kultury i powołano Ruch Stowarzyszeń Rzeczypospolitej Polskiej38. 

Uczestnicy tego Kongresu: Ewa Skrobiszewska i ks. Władysław Pilarczyk tak 
opisali jego obrady – Na VII Kongresie krytycznie został oceniony stan kultury 
polskiej, system wartości Polaków, zakres i jakość pracy oraz przekaz informa-
cji przez media. Podkreślano także pozytywne zjawiska, takie jak coraz głębsze 
zaangażowanie regionalistów w animowanie kulturalnych przedsięwzięć w lo-
kalnych środowiskach społecznych. Ponadto dyskusja toczyła się jeszcze wokół 
takich problemów, jak edukacja kulturalna i regionalna, kondycja moralna Po-
laków, wulgaryzacja i brutalizacja języka polskiego, znaczenia mediów i ich roli 
w integracji środowisk lokalnych. Kongres przyniósł też refleksję dotyczącą ruchu 
regionalnego i jego przyszłości39. 

W latach następnych, już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wiele mówi-
ło się i mówi nadal o potrzebach regionów i regionalizmu. Jednakże w sferze wy-
dawniczej panuje opisana wyżej sytuacja pojawiania się na rynku obok publikacji 
wartościowych, opracowanych głównie przez pracowników szkół wyższych, prac 
o niskiej wartości poznawczej i poziomie merytorycznym. Rośnie w ostatnich 
latach liczba prac nie spełniających wymogów zgodności z aktualnym stanem 
badań (np. publikacje prac z XIX w. przechowywanych w rękopisach, opieranie 
narracji na treści „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich”, powtarzanie błędów literatury starszej, które prace nowsze już 
37 J. Staszel, Głos w dyskusji plenarnej, [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny…, s. 203.
38 Być narodowi pożytecznym. Dokumentacja VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultu-

ry oraz Pierwszego Walnego Zgromadzenia Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, red. A.J. Omelaniuk, Gorzów Wielkopolski-Wrocław 2002, s. 213-230.

39 E. Skrobiszewska, ks. W. Pilarczyk, Krakowski i małopolski ruch regionalny w latach 1994- 
-2006, [w:] Regionalizm – tradycje – wyzwania – perspektywy…, s. 78-79.
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poprawiły, przecenianie ważności wydarzeń z tzw. wielkiej historii, które miały 
miejsce w opisywanym regionie).

Trudności towarzyszyły też wprowadzaniu edukacji regionalnej do nauczania 
szkolnego. Związane z tym osiągnięcia i zagrożenia na VIII Kongresie omówi-
ła Ewa Repsch. Podkreśliła, że stanowi ona ścieżkę edukacyjną rozumianą jako 
zestaw treści i umiejętności o charakterze integrującym wiedzę oraz o istotnym 
znaczeniu wychowawczym40. Potwierdziła powszechną akceptację problematyki 
regionalnej, pobudzającą aktywność w całym systemie oświaty, wskazywała też 
na trudności i zagrożenia41. Na tymże Kongresie A.J. Omelaniuk zaliczył eduka-
cję regionalną do ważnych zadań współczesnego ruchu regionalistycznego, za-
chęcając towarzystwa, aby poszukiwały zachęt by młode pokolenie Polaków nie 
odwracało się od tradycyjnego kanonu narodowego dorobku kulturowego42. Dla-
tego należy apelować do działaczy towarzystw regionalnych w całym kraju, aby 
nasilili działania upowszechniające wiedzę o przeszłości w swoich środowiskach, 
organizując konferencje popularnonaukowe, odczyty i pogadanki, wieczornice, 
konkursy wiedzy o regionie, przy czym powinni współpracować z ośrodkami 
kultury, muzeami, bibliotekami, a w zakresie zadań edukacyjnych ze szkołami. 
Umożliwi to młodym pokoleniom uzupełnienie wiedzy historycznej wyniesionej 
ze szkoły. Poprzez poznanie życia i pracy poprzednich pokoleń na danym teryto-
rium, przez ukazanie przemian gospodarczych, kulturalnych i cywilizacyjnych, 
będzie się umacniało wśród mieszkańców tych społeczności przekonanie o sen-
sie zaangażowania w sprawy publiczne dzisiaj. Należy przy tym pamiętać, że 
społeczność zapominająca o własnej przeszłości, o doświadczeniach poprzednich 
pokoleń, nie potrafi stworzyć podstaw harmonijnego współżycia ani realizować 
ważnych dla niej celów. Umacniajmy więc naszą świadomość dziedzictwa prze-
szłości, co wzmocni niewątpliwie poczucie własnej wartości i pozwoli na pełniej-
szy udział w kulturze europejskiej.

40 E. Repsch, Dwanaście lat edukacji regionalnej w polskiej szkole, [w:] A to Polska właśnie. 
VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury…, s. 164.

41 Tamże, s. 164-165.
42  A.J. Omelaniuk, Ruch regionalistyczny w Polsce – funkcje i zadania współczesne, [w:] A to 

Polska właśnie. VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury…, s. 145.
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w Lublinie, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący  
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych  
w Lublinie. 
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Czy regionalizm Polski jest przeżytkiem?

1. Regionalista w nowej epoce
Dziesiąty Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy Anno 

Domini 2014 odbywa się w szczególnej sytuacji historycznej. Tysiącletnie dzieje 
Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszej, drugiej i wreszcie trzeciej, obfitują w wie-
lość „szczególnych sytuacji” i „zakrętów historii”, tym razem jednak wejście 
w XXI wiek nie oznacza choćby przejściowego etapu odetchnięcia i zaniecha-
nia wyjątkowo ostrych walk i napięć nienawiści, które przekazał całej ludzkości 
miniony wiek dwudziesty. Wzrasta ponownie poczucie braku stabilizacji i za-
grożenia dla pokoju, bowiem tak reagujemy, jako integralna cząstka wspólnoty 
mieszkańców ziemskiego globu.

Co oznacza to dla Europy i Polski? Czy w gąszczu zjawisk i problemów de-
cydujących o naszym „być czy nie być” potrafimy odpowiednio zaznaczyć rangę 
regionalizmu, regionalizacji, etnicyzmu i relacji między szczeblem lokalno-regio-
nalnym a ogólnonarodowym w zróżnicowanej strukturze podziałów administra-
cyjnych i kulturowo-przestrzennych?

Nie będziemy w stanie zrozumieć i objaśnić współczesnej problematyki lo-
kalno-regionalnej i etnicznej w Polsce, jeśli nie uwzględnimy realiów zawartych 
w ogólnej charakterystyce UE i przebiegu Transformacji w RP, z punktu widzenia 
naszych zainteresowań. Tu tkwią regulatory przeobrażeń polskiego regionalizmu 
na przełomie XX i XXI wieku. Dodatkowym regulatorem jest narastająca apatia 
polskiego społeczeństwa, wyrazista w momencie dokonywania politycznych wy-
borów swoich przedstawicieli, lub gdy... dokonujemy przeglądu struktury wieku 
w organizacjach społecznych. Wreszcie w układzie stosunków międzynarodo-
wych obserwujemy wydarzenia nadzwyczaj niepokojące. Przyszłość trudna jest 
do odgadnięcia, a zaistniałe konflikty są na miarę węzła gordyjskiego. Tym więk-
sza odpowiedzialność spoczywa na badaczach i dydaktykach, których zadaniem 
jest prezentowanie w pełni rzetelnych i istotnie prawdziwych faktów, stanowią-
cych podstawę samodzielnego i twórczego myślenia choćby interpretacje były 
zróżnicowane. Warto zatem przypomnieć od czasu do czasu słowa znanego histo-
ryka, Kazimierza Tymienieckiego, że krytyczny znaczy naukowy. Jeśli wiedza jest 
znikoma, a światopogląd w nieładzie, trudno jest wybrnąć z chaosu myślowego 
i rozwiązać jakikolwiek problem.

Na naszych oczach rozwijają się dwa wielkie eksperymenty społeczno-kul-
turowe, gospodarcze i polityczne: Unia Europejska i polska Transformacja. Stąd 
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pytanie: jaką pozycję w tych eksperymentach zajmuje problematyka lokalno-re-
gionalna i narodowościowa (grupy etniczne i wspólnoty narodowe)?

Słabość ONZ i zagrożenia ze strony Rosji Sowieckiej były pierwotną inspi-
racją, sprzyjającą stopniowemu jednoczeniu się Europy. Koncepcja wspólnoty 
europejskiej sprzed ponad pół wieku była tworzona głównie przez działaczy 
przychylnych ideologii chrześcijańsko-demokratycznej (wśród nich Konrad 
Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi), a fundamentem aksjologicz-
nym zjednoczonej Europy miało być chrześcijaństwo. Dodajmy, że gen. Charles 
de Gaulle wypowiedział wówczas pogląd, by zjednoczona Europa była związ-
kiem suwerennych państw. Obecna Unia Europejska, zwłaszcza po przyjęciu 
Traktatu Lizbońskiego, jako superpaństwo jest zdecydowanym zaprzeczeniem 
tej prakoncepcji. Ostatecznie przeważają idee bardziej opowiadające się za Eu-
ropą regionów lub Europą sfederalizowaną. Sytuacja ta może ulec przemianie, 
gdyż 25 maja 2014 roku w wyborach do europarlamentu umocniły swoją pozy-
cję radykalne siły polityczne, krytyczne wobec dotychczasowego kształtu Unii 
Europejskiej.

Instytucjonalną i formalną rolę w konkretyzowaniu obrazu współczesnego eu-
ropejskiego lokalizmu i regionalizmu spełniają właściwie dwa centra brukselskie: 
Komitet Regionów oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. 
Są to jednak szczeble organizacyjne o ograniczonych kompetencjach i możliwo-
ściach oddziaływania, nie wyczerpują zresztą listy zgromadzeń o podobnym cha-
rakterze. Natomiast novum w rozwoju kontaktów lokalno-regionalnych stanowią 
euroregiony, których znaczenie w miarę obniżania ostrości granic państwowych 
wyraźnie maleje. Ogólna strategia UE zmierza do osłabienia odrębności państwo-
wo-narodowych przede wszystkim poprzez centralizm brukselski i strefę eurowa-
luty, zaś idee regionów i regionalizmu traktowane są jako źródło rozcieńczające 
unitarność państwa i spoistość narodu. W tym tkwi zasadnicza różnica między 
regionalizmem brukselskim (neoregionalizmem) a tradycyjnym regionalizmem 
polskim, otwartym równocześnie na przeszłość historyczną i nowoczesność oraz 
wzmocnienie państwa narodowego (wsparcie dla ideałów patriotyzmu regional-
nego i ogólnonarodowego).

Obserwujemy ponadto ożywienie ruchów regionalno-etnicznych lub etnicz-
no-niepodległościowych (Baskowie, Katalończycy, Flamandowie jako etniczny 
odłam wspólnoty niderlandzkiej i in.), choć autonomii terytorialnej pozbawieni 
są np. słowiańscy Łużyczanie w Niemczech. Zauważmy też, że nowo powstałe 
w XXI wieku państwo o nazwie Kosowo ze stolicą w Prisztinie jest sztucznym 
tworem rachitycznym (dopiero od niedawna o przewadze ludności albańskiej), 
siłą oderwanym od Serbii, stanowiącym przez wiele stuleci pradawny i rdzenny 
obszar życiowy Serbów.

Jerzy Damrosz
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W tym miejscu należy podkreślić wyważone i rozsądne poglądy profesor Ireny 
Pietrzyk, której wypowiedź warto zacytować: ...regiony nie mogą być postrzega-
ne jako alternatywa dla państw, lecz jako „pośrednie ogniwo” w ich organizacji 
terytorialnej, pozwalające zachować europejską różnorodność kulturową i umoż-
liwiające mobilizowanie zasobów ludzkich w stopniu nieosiągalnym przez pań-
stwo (I. Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach 
członkowskich. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003, s. 201). Autorka proponuje, 
by w koncepcji zjednoczonej Europy odejść od hasła „Europa regionów” w stronę 
„Europy z regionami”. Z kolei w Leksykonie PWN znajduje się następująca opi-
nia o UE: Postępuje integracja państw europejskich w ramach Unii Europejskiej, 
choć towarzyszy jej niepokój, czy nie zostanie utracone bogactwo małych ojczyzn 
i identyfikacja narodowa (Leksykon PWN, Ludy i języki świata. Red. K. Damm, 
A. Mikusińska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000, s. 5). Tego rodzaju wypowie-
dzi krytycznych jest więcej. Jednocześnie jesteśmy obecnie najczęściej przekona-
ni, że wyjściem z kryzysu ekonomiczno-politycznego i społeczno-aksjologiczne-
go Europy unijnej jest potrzeba jej głębokiej reformy. Oznacza to w ostatecznym 
bilansie przyjęcie nowej idei współpracy na kontynencie europejskim – od cia-
snego gorsetu brukselskiego, opartego na wielotysięcznych dyrektywach unijnych 
(czyli eurointegracji i eurobiurokracji) do związku suwerennych państw (czyli 
eurokooperacji), od wyjałowienia aksjologicznego dokonującego się na podsta-
wach nihilizmu i kosmopolityzmu do przywrócenia norm etycznych, opartych na 
wartościach chrześcijańskich (czyli odrodzenie duchowo-moralne Europejczyka). 
W tej materii tradycyjny regionalizm byłby czynnikiem wzbogacającym ideowo 
ojczyznę narodową, a w jej obrębie – ojczyzny lokalne i regionalne.

Odcięcie się od dyktatury komunistycznej i rozpoczęcie w Polsce budowy 
nowej struktury systemowo-ustrojowej, tj. tzw. Transformacji, było konieczno-
ścią historyczną. Równocześnie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zdaliśmy sobie 
sprawę z tego, że owa Transformacja przyniosła wiele szans, ale i wiele zagrożeń. 
Stopniowo ideały „Solidarności” wygasały i dzisiejszy obraz trzeciej Rzeczypo-
spolitej Polskiej ukształtowany przez inspiracje zachodniego, kosmopolitycznego 
i demoliberalnego kapitalizmu (wspieranego przez ekspansywny i uprzywilejo-
wany kapitał obcy, który przerzuca na ogół swoje zyski do bazy macierzystej), 
pogłębiającego wzrost bezrobocia, stymulującego masową emigrację młodzieży 
etc. – zdecydowanie odbiega od wizji naszego państwa z początków lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku.

Próbujemy konstruować model dalszego rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej 
biorąc za podstawę obietnice złotoustych polityków i żonglerkę danymi staty-
stycznymi. Niejednego polityka możemy zaliczyć do rzędu wybitnych bajkopi-
sarzy polskich. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zrodzona w styczniu 2014 
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roku prognoza jednego z głośnych polityków, który przewidywał, że do 2024 
roku Polska znajdzie się w grupie dwudziestu najbogatszych państw świata. Jest 
to najwspanialsza od wielu lat konstrukcja myślowa typu science fiction.

Procesy przeobrażeń dokonanych w naszym kraju objęły również szeroką sfe-
rę zjawisk lokalno-regionalnych i etnicznych, a także związanych z restytucją 
autentycznego samorządu terytorialnego.

Unia Europejska znajduje się cały czas na rozdrożu, co i my bezpośrednio od-
czuwamy. Jest to kapitalny dylemat: „Wieża Babel czy Arka Noego”. My również 
jesteśmy zobowiązani do tego, by włączyć się aktywnie do rozwiązywania takich 
dylematów. Dopiero przypomnienie podstawowych faktów naszej egzystencji 
unijnej w trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej pozwala na głębsze wniknięcie w sy-
tuację współczesnego regionalizmu polskiego.

Gdyby ktoś autora tego tekstu zapytał, jak należałoby nazwać epokę, w której 
żyjemy, odpowiedziałby bez wahania: Epoka Poszukiwania Nadziei. Nic ponadto...

2. Aktualna sytuacja i główne cele polskiego ruchu regionalistycznego
Początki dziejów regionalizmu polskiego sięgają przełomu XVIII i XIX w. 

Lecz jeszcze ważniejsze jest przypomnienie znaczenia, jakie miał regionalizm 
w zastępowaniu nieistniejących struktur państwa polskiego w okresie zaborów. 
W pełni suwerennym kraju zadaniem podstawowym regionalistów jest intensyw-
ne wspieranie struktur państwowych i terenowych, pielęgnowanie tożsamości 
lokalno-regionalnej i narodowej oraz pamięci historycznej, dbałość zwłaszcza 
o rozwój własnego regionu, a także ochrona najbliższego przestrzennie dziedzic-
twa kulturowego.

Jak można ocenić bilans dwudziestopięciolecia ruchu regionalistycznego 
w Polsce?

Niewątpliwie w pierwszej dekadzie Transformacji, tj. w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku, następuje rozkwit myśli i działalności regionalistycznej wsku-
tek zaangażowania się w pracę społeczną licznego grona osób związanych z ideą 
Nowej Polski. Czołową rolę odegrali w owym czasie Anatol Jan Omelaniuk, 
ks. prof. Henryk Skorowski oraz wielu innych działaczy, zwłaszcza terenowych.

Nastąpiły wydarzenia, które oddziaływały również jako stymulatory ruchu re-
gionalistycznego. Wymieńmy niektóre:

• Pierwsza w okresie Transformacji konferencja regionalistów we Wrocławiu 
i Książu (wrzesień 1989);

• Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r.;
• Memoriał w sprawie ochrony kultury ludowej (1993);
• [Dokument o edukacji regionalnej] Dziedzictwo kulturowe w regionie. 

Założenia programowe. Wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej w paź-
dzierniku 1995 roku;

Jerzy Damrosz
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• Na VII Kongresie RTK w Gorzowie ruch regionalistyczny uzyskuje oso-
bowość prawną – jako Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;

• i wiele innych dokumentów i imprez, świadczących o żywotności regiona-
lizmu polskiego.

Nowy podział administracyjny kraju, obowiązujący od 1 stycznia 1999 r., był racjo-
nalny, przyniósł trójstopniową drabinę zarządzania (tj. gminy, powiaty, województwa).

Organizowane co cztery lata kongresy regionalnych towarzystw kultury stano-
wiły ponadto znaczące spotkania intelektualno-kulturalne i uznawane były przez 
miejscową opinię publiczną za ważne wydarzenia nie tylko lokalne, ale i ogól-
nokrajowe. W Ciechanowie działał wówczas Krajowy Ośrodek Dokumentacji 
Regionalnych Towarzystw Kultury, kierowany przez Aleksandra Kociszewskiego 
(m.in. wydano trzy tomy serii naukowej). Tak więc można stwierdzić, że doro-
bek regionalistów był ogromny. Mimo takiej samooceny oraz pozytywnej opinii 
innych środowisk, przeważająca większość formacji politycznych obojętnie trak-
towała ruch regionalistyczny, nieraz lekceważąco. Coraz więcej trudności napo-
tykały nasze starania o uzyskanie choćby minimalnych środków finansowych.

I początek XXI wieku odnotowuje już poważniejsze niepowodzenia. Naj-
ważniejsze z nich – to likwidacja KODRTK w Ciechanowie, następnie decyzja 
o zaniechaniu działalności resortowego Instytutu Kultury (a tym samym m.in. 
skreślenie Zakładu Badań Regionalnych i Etnicznych), a po dalszych kilku latach 
zniesienie obligatoryjnych programów edukacji regionalnej w szkolnictwie. Jak 
można zauważyć, degradacja regionalizmu polskiego stała się procesem ciągłym.

Z naszej strony powstają dokumenty wyrażające jasno postulaty regionalistów, 
w wypowiedziach ustnych natomiast narasta coraz silniejszy sprzeciw wobec ła-
mania zasad polskiej racji stanu, a także braku właściwych środków zaradczych 
wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i społeczno-aksjologicznego.

Przede wszystkim przypomnijmy dwa dokumenty:
1) Karta Regionalizmu Polskiego, uchwalona na V Kongresie RTK (Wrocław, 

wrzesień 1994); w tym dokumencie najczęściej cytuje się końcowy akapit, 
zaczynający się od słów: Losy historyczne sprawiły....

2) Deklaracja Programowa Regionalistów Polskich, uchwalona na VIII  
Kongresie RTK (Warszawa, czerwiec 2006); w tym dokumencie zwróć-
my uwagę na zdanie: ...polska racja stanu, interes narodowy i suwerenność 
państwa są nadrzędnymi racjami regionalizmu polskiego.

Potrzebne są jeszcze trzy nowe dokumenty, które powinni uchwalić i ogłosić 
uczestnicy X Kongresu RTK (jako pokłosie kongresowe):

• Obszerny (kilkunastostronicowy) MEMORIAŁ RUCHU REGIONALI-
STYCZNEGO dla najwyższej władzy wykonawczej (Rząd RP) i ustawo-
dawczej (Sejm, Senat) oraz kierowniczej kadry samorządu terytorialnego.
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• MANIFEST POLSKICH REGIONALISTÓW (o obj. kilku stron) – dla 
szerszego kręgu odbiorców, do opublikowania w ważniejszych dziennikach 
i czasopismach (ew. także w I Programie P.R.).

• PROGRAM REGIONALIZMU POLSKIEGO NA LATA 2015-2018 (do 
XI Kongresu RTK – dokument dla stowarzyszeń lokalno-regionalnych, za-
wierający określenie głównych celów i działań konkretnych).

Jakie są główne cele?
Najważniejszy cel – to wyzwolenie energii społecznej wśród mieszkańców 

Polski, by przełamać powszechną apatię, nieustanne narzekania i brak wiary 
w przyszłość.

oraz trzy cele wspomagające:
• Ścisła współpraca z samorządem terytorialnym i wybranymi organizacjami 

pozarządowymi jako współgospodarz na własnym terenie, ogólna kontrola 
działań na własnym terenie (w zakresie szeroko pojętej kultury).

• Bliskie i stałe kontakty z posłami i senatorami, reprezentującymi poszcze-
gólne regiony, by tworzyć grupy nacisku w interesie szczególnie tzw. Polski 
prowincjonalnej.

• Rozwijać poczucie więzi z „kulturą korzeni”, w łączności z kulturą naro-
dową, dbałość o rozwój własnej społeczności lokalnej i grupy regionalnej 
(dziedzictwo i twórczość, inicjatywy społeczno-ekonomiczne, kulturalne 
itp.), pielęgnowanie pamięci historycznej własnej Ojczyzny i wszystkich 
regionów, umacnianie idei patriotyzmu.

Ogólnie można stwierdzić, że najważniejsze zalety ruchów regionalistycznych 
wynikają z ich ponadpartyjności, a więc są czynnikiem sprzyjającym solidarności 
regionalnej i narodowej. Poza tym regionalizm polski powinien być protektorem 
wszelkich oddolnych inicjatyw społecznych, jako partner współdziałający z pod-
stawowymi szczeblami władzy samorządowej. Pomijamy tu takie zagadnienia 
styczne, które wymagają obszerniejszych charakterystyk, analiz i ocen, jak np. 
wielokulturowość czy status mniejszości narodowych, etnicznych i wyznanio-
wych, zwłaszcza terytorialnych grup mniejszościowych itp.

Poniżej propozycje i sugestie dotyczące działań konkretnych, których realiza-
cja jest uzależniona od stopnia wyobraźni i... odwagi.

3. Kierunki działań konkretnych
 1) Opracowanie trzech nowych dokumentów, wymienionych w drugiej czę-

ści tekstu (ew. następnie wydać razem z „Kartą Regionalizmu Polskiego” 
w formie broszury).

 2) Odzyskanie tytułu edytorskiego „Regiony” (jako kwartalnik lub dwumie-
sięcznik, później ew. miesięcznik).

 3) Specjalne działy (lub dołączone dodatki) w prasie lokalnej i regionalnej, 
„okienka” w innych środkach masowego przekazu (np. 1 raz w tygodniu 
w Programie I P.R.) itp.

Jerzy Damrosz
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 4) Wznowienie działalności Krajowego Ośrodka Dokumentacji RTK oraz 
powołanie Instytutu Regionalizmu na wybranej wyższej uczelni.

 5) Włączanie znaczących regionalistów na różne listy wyborcze kandyda-
tów do samorządu terytorialnego i do parlamentu, względnie oprócz tego 
tworzenie własnych komitetów wyborczych.

 6) Organizowanie wojewódzkich Sejmików Regionalistów, połączonych 
np. z Festynami Sportowo-Kulturalnymi itp. – przynajmniej 1 raz w roku 
(w różnych powiatach danego województwa).

 7) Powołanie Fundacji „Nasze Regiony”, z prawem prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

 8) Powołanie Rady Konsultacyjnej przez kierownictwo Ruchu Stowarzy-
szeń Regionalnych RP (zespół ekspertów w zakresie spraw lokalno-re-
gionalnych).

 9) Współpraca z ruchem społeczno-naukowym oraz utrzymanie dotychcza-
sowej funkcji kapelana dla ruchu regionalistycznego.

10) Realizacja tych działań, które weszły do programu uchwalonego i za-
twierdzonego na X Kongresie RTK oraz realizacja tych działań, które są 
samodzielnymi pomysłami poszczególnych stowarzyszeń regionalnych.

11) Wydanie Encyklopedii Regionalizmu Polskiego.

4. Refleksje końcowe
Refleksja końcowa powyższych rozważań jest rozwinięciem pewnej sekwen-

cji, którą wypowiedział przed wielu laty Wincenty Witos: A Polska winna trwać 
wiecznie. Słowa te umieściłem jako motto w mojej książce autorskiej pt. „Oj-
czyzna i jej regiony” (wydanej w 2007 roku). Przypominam też znamienne sło-
wa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które usłyszeliśmy w ostatnich miesiącach 
Jego życia, że obrona suwerenności jest nakazem moralnym. A gdyby Wincenty 
Witos mógł teraz wyrazić swój pogląd o naszej współczesności, zapewne dopisał-
by takie zdanie: Rządy się zmieniają, Polska trwa.

Konkluzja autora jest bardzo zwięzła: Regionalizm polski nie był i nie jest 
przeżytkiem. I nie będzie. Ale to już od nas zależy...

Jerzy Damrosz, prof. dr hab., 
kierownik Katedry Etnokulturologii i Edukacji Regionalnej, 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.





Perspektywy regionalizmu 25 lat  
po zmianach polityczno-społecznych w Polsce

Wstęp
We współczesnej historii Polski rok 1989 zapisał się jako czas przełomu. Po 

czerwcowych wyborach do Sejmu i Senatu nastąpiły w kraju gwałtowne przemia-
ny obejmujące swoim zasięgiem wiele dziedzin życia publicznego, w tym przede 
wszystkim życie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe. Spowodowały 
one wielorakie zmiany, ale także spory wokół pytania o ostateczny kształt nowej 
polskiej rzeczywistości. Pomimo tych sporów możemy mówić dziś z perspektywy 
25 lat o wielu istotowo ważnych wspólnych osiągnięciach. Przemiany te rodzące 
dyskusje i spory dotyczą także regionalizmu w nowej polskiej rzeczywistości. 
Jakie zatem są perspektywy regionalizmu 25 lat po zapoczątkowanych polskich 
przemianach polityczno-społeczno-gospodarczych. Referat niniejszy jest próbą 
odpowiedzi na to pytanie.

Istota polskich przemian
Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, w czym tkwi istota polskich 

przemian? 
Uruchomiony w roku 1989 w Polsce proces transformacji dokonał się przede 

wszystkim w płaszczyźnie politycznej. Najogólniej rzecz ujmując, było to przej-
ście od państwa typu totalitarnego do państwa demokratycznego, od dyktatury do 
tzw. państwa prawa, od państwa programowo ateistycznego do państwa neutral-
nego światopoglądowo. Inaczej mówiąc, chodziło tu o nowy kształt państwa, od-
mienny od dotychczasowego jego charakteru oraz sposób sprawowania władzy.

Generalnie rzecz ujmując, społeczeństwo zajęło pozytywne stanowisko wobec 
przemian politycznych. Dotyczy to także Kościoła, czego dobitnym przykładem 
są stwierdzenia zawarte w Komunikacie z 235 Konferencji Plenarnej Episkopatu 
Polski z 16-17 czerwca 1989 r., w którym czytamy: W Polsce dokonują się ważne 
przemiany polityczne, następuje między innymi znaczne uaktywnienie polityczne 
ludzi i grup społecznych. Są to zjawiska pozytywne1. Taka postawa jest w pełni 
zrozumiała. Nowa rzeczywistość polityczna zmieniła bowiem sam charakter pań-
stwa. Od 1989 roku można mówić o państwie, które – poprzez swój ustrój demo-
kratyczny – staje się rzeczywistą przestrzenią życia i działania swoich obywateli. 
1 Komunikat z 235 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 16-17 czerwca 1989 r., w: WAW, 

n. 7-8/1989.
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Można mówić o faktycznym upodmiotowieniu społeczeństwa w ramach nowych 
struktur funkcjonowania państwa. Biorąc pod uwagę tylko te fakty, społeczeń-
stwo naszego kraju nie mogło nie poprzeć dokonujących się przemian. Zajęcie 
pozytywnego stanowiska nie oznacza jednak postawy bezkrytycznej. W wie-
lu kwestiach, społeczeństwo ustosunkowując się pozytywnie do istoty zmian 
w sferze politycznej, zajmuje jednak różnorodne stanowisko. Dotyczy to przede 
wszystkim takich kwestii, jak: sam charakter państwa i jego funkcji, rozumienia 
demokracji, możliwość realizowania praw człowieka itp.

Pozytywnie zatem należy ustosunkować się do przemian, które nastąpiły po 
roku 1989 w płaszczyźnie politycznej. Jest to w pełni zrozumiałe biorąc pod uwa-
gę, że przemiany te dotyczą samej istoty nowej polskiej rzeczywistości zmienia-
jąc ją z rzeczywistości totalitarnej w demokratyczną. To przemiany w płaszczyź-
nie politycznej decydują bowiem o przemianach w innych płaszczyznach. 

Uruchomione po roku 1989 w Polsce przemiany dokonały się i ciągle doko-
nują także w płaszczyźnie społecznej. Prowadzą one przede wszystkim do wzbo-
gacenia życia społecznego o nowy wymiar, stworzenia poszczególnym osobom 
i wspólnotom rzeczywistej przestrzeni ich aktywności i realizacji własnej pod-
miotowości. Tego zaś brakowało w poprzednim okresie – okresie totalitaryzmu. 
Na zmiany dokonujące się w tej dziedzinie zasadniczo patrzy się pozytywnie. 
Także Kościół w swoim nauczaniu odnosi się do nich z życzliwością uznając, 
że przyczyniają się one do wytworzenia przestrzeni, w której społeczność może 
i powinna faktycznie decydować o sobie. Swoje pozytywne stanowisko bisku-
pi wyrazili w Komunikacie z 235 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski już 
16 czerwca 1989 r. stwierdzając: W Polsce dokonują się [...] ważne przemiany 
społeczne. Tworzy się nowe społeczeństwo decydujące o sobie i mające rzeczywi-
stą przestrzeń prawdziwej wolności i aktywności. Są to zjawiska pozytywne2. Po-
wszechna przychylność do tych przemian społecznych nie oznacza jednak braku 
stanowisk krytycznych dotyczących takich kwestii, jak: rozumienie samorządu 
terytorialnego, funkcjonowania środków masowego przekazu, a szczególnie ich 
wolności, regulacji stosunku Kościół – Państwo na zasadzie konkordatu itp.

Kolejną płaszczyzną polskich przemian jest rzeczywistość gospodarcza. Także 
te przemiany należy uznać za ważne3. Po wielu latach powrócono przecież w go-
spodarce do kierowania się właściwymi jej prawidłami. Stała się ona ponownie 
przestrzenią autentycznej ludzkiej aktywności i osobistego zaangażowania. Pozy-
tywna ocena w tej dziedzinie nie oznacza jednak braku krytycznych stanowisk. 

2 Komunikat z 235 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 16-17 czerwca 1989 r., dz. cyt.
3 Komunikat z 236 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, w: Wiadomości Archidiecezji 

Warszawskiej 7-8 (1989).

Ks. Henryk Skorowski
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Dotyczą one przede wszystkim rozumienia gospodarki rynkowej. W chwili, gdy 
postulowana reforma gospodarcza stała się możliwa, społeczeństwo udzieliło 
jej jednoznacznego poparcia4. Sytuację, w jakiej znalazła się polska gospodarka  
w roku 1989, widziano w analogii do stanu z roku 1918, kiedy to państwo pol-
skie odzyskało niepodległość5. To zaś oznaczało także konieczność wzmożonego 
wysiłku nad reformą gospodarczą, od powodzenia której uzależniona była sama 
możliwość zachowania odzyskanej po wielu latach niepodległości6. W polskiej 
dyskusji nad gospodarką rynkową, przypominano jednak mocno, iż same prawa 
rynku nie wystarczą. Co więcej, zwracają się one przeciw człowiekowi, gdy ten 
zapomni o zobowiązaniach moralnych, które są bardziej podstawowe niż prawa 
ekonomii7. Oznacza to, iż także pracodawca nie powinien zapominać, że pod-
stawową zasadą jego działania nie może być mnożenie czystego zysku dla ego-
istycznych celów, lecz dobro wspólne Ojczyzny i ludzkości8. Państwo natomiast, 
ustalając reguły gry rynkowej, winno pamiętać, że konkurencja nie może być nie-
ograniczona9. Postępujący proces przemian gospodarczych nie może odbywać 
się kosztem człowieka, lecz winien służyć jego dobru10. Z innych ważnych dysku-
syjnych problemów należy wymienić np. zapewnienie praw społecznych. 

Ważną wreszcie płaszczyzną polskich przemian jest płaszczyzna kulturowa, 
najbardziej nas regionalistów interesująca. Także w odniesieniu do przemian 
w płaszczyźnie kulturowej społeczeństwo generalnie odniosło się pozytywnie. 
Jest to w pełni zrozumiałe. Nowa rzeczywistość kulturowa miała stać się także 
przestrzenią właściwego funkcjonowania człowieka i grup społecznych. Pojawiło 
się w tym zakresie wiele zjawisk pozytywnych, jak na przykład: zniesienie cen-
zury, powszechny dostęp do całości regionalnej i narodowej kultury, upowszech-
nienie środków społecznego przekazu itp.

W tej płaszczyźnie ważny stał się problem ochrony dóbr kultury małych  
i dużych ojczyzn w trwających procesach integracji i globalizacji. Wiąże się to 
bowiem bezpośrednio z zachowaniem własnej tożsamości. W kontekście integra-
cji europejskiej przypominano, że nie może się ona dokonywać poprzez zaciera-
nie różnic między regionalnymi i narodowymi kulturami kontynentu, ale musi 
to być Europa ojczyzn, w której respektowane są wartości każdej społeczności11. 
4 Słowo Prymasa Polski do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Warszawskiej na Święto 

Niepodległości, Warszawa, 11 listopada 1989 (mps), s. 2.
5 Por. tamże, s. 2.
6 Por. tamże, s. 3.
7 Por. tamże, s. 2.
8 List Episkopatu Polski o chrześcijańskim etosie pracy, Jasna Góra, 30 listopada 1990 (mps).
9 Prymas Polski na Wielkanoc 1991 roku, w: Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej 

4-5/1991.
10 Komunikat z 269 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa1994 r. (mps).
11 E.K. Czaczkowska, Jedność dwóch płuc, w: Rzeczpospolita, 12 grudnia 1995 r.
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W podsumowaniu refleksji niniejszego punktu podkreślić należy, że polskie prze-
miany roku 1989 dokonywały się w kilku zasadniczych płaszczyznach. Najważniejszy-
mi z nich były jednak przemiany w płaszczyźnie politycznej, społecznej, gospodarczej 
i kulturowej. Wydaje się, że najważniejszymi osiągnięciami tych przemian jest zmiana 
samego charakteru państwa, wypracowanie młodej demokracji jako dobrego ustro-
ju państwa, stworzenie możliwości korzystania przez obywateli z należnych im praw, 
dopracowanie się idei samorządu terytorialnego, uzyskanie wolności mediów i to, co 
dla nas regionalistów jest najważniejsze, a mianowicie możliwości nie tylko zachowa-
nia, ale także kultywowania i rozwoju wartości własnych regionalnych kultur. Dopiero 
w tym kontekście można postawić pytanie o regionalizm w 25 lat po rozpoczęciu pol-
skich przemian.

Perspektywy regionalizmu
Problem regionalizmu 25 lat po rozpoczęciu polskich przemian, zasygnalizo-

wanych w poprzednim punkcie, należy widzieć w szerszym kontekście. Jest nim 
z jednej strony zjawisko integracji i globalizacji, z drugiej zjawisko powrotu do 
tego, co regionalne.

Nie ulega wątpliwości, że świat współczesny idzie w kierunku integracji i glo-
balizacji. Bez wątpienie jest to zjawisko pozytywne. Integracja, której istotą jest 
jedność, pozwala bowiem wspólnie rozwiązywać wiele problemów współczesne-
go świata. Z drugiej strony zauważamy dziś w świecie silne tendencje powrotu do 
tego co własne, najbliższe, co wiąże się ze światem własnego regionu.

Także w polskiej rzeczywistości w ramach transformacji ustrojowej zauwa-
ża się silną tendencję dążenia do lokalności i regionalności w formie powrotu 
do autentycznych społeczności lokalnych i ich samorządzenia się. Regionalność 
i lokalność jawiła się przez ostatnie dziesiątki lat w polskim życiu społecznym, 
jak ujmuje to J. Iskierski jako jedno z szeregu pojęć składających się na pewną 
wizję raju utraconego, pojęć takich, jak: więź społeczna, aktywność społeczna, 
a także ład normatywny, zakorzenienie, poczucie bezpieczeństwa, podmiotowość 
jednostek i grup społecznych12. Jest to bowiem, jak mówi dalej autor, rzeczywi-
stość, której nie wymyślił ideolog, wizjoner, czy komputer, ale rzeczywistość, 
która powstała z improwizacji i pomysłowości, jaką ludzie wyka zują w codzien-
nym życiu13.

Dziś ów raj utracony, a więc to, co regionalne, jest tak bliskie człowieka, iż 
każdy z nas może go dotknąć, tzn. doświadczyć. W tym kontekście ważnym wy-
daje się problem perspektyw regionalizmu i podtrzymywania idei regionalizmu 
w 25 lat od rozpoczęcia polskich przemian. Wstępna analiza problemu pozwala 
12 J. Iskierski, Lokalność, czyli powrót do raju utraconego, Pomerania 7 (1987), s. 1.
13 Por. tamże, s. 1-2.

Ks. Henryk Skorowski
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postawić tezę, że polskie przemiany umożliwiają podtrzymywanie dziś idei regio-
nalizmu w czterech wymiarach. Są one szansą: głębszej analizy samego pojęcia 
regionalizmu, wydobywania wartości własnego środowiska regionalnego, uka-
zywania, co wartości te dają osobie ludzkiej oraz upodmiotowienia społeczności 
lokalnej.

a. Polskie przemiany szansą głębszej refleksji nad koncepcją współczesne-
go regionalizmu

W pierwszej kolejności polskie przemiany 25 lat pozwalają dokonać głębsze-
go namysłu nad samym pojęciem regionalizmu celem wypracowania współcze-
snej jego koncepcji – idei regionalizmu. Jest to sprawa istotna, ponieważ bardzo 
często regionalizm kojarzy się z takimi pojęciami, jak: folklor, ludowość, obrzę-
dowość. Jak twierdzi D. Tusk regionalizm dla większości Polaków znaczy tyle, co 
działanie pielęgnujące obyczaj, gwarę, pieśń i sztukę ludową, tyle co umiłowanie 
i kultywowanie swojszczyzny. Przyjmuje się przy tym za oczywiste zacieśnienie 
zainteresowań i horyzontów działaczy regionalnych do swojskiego kręgu spraw 
i ich tradycjonalizm14. Na przykład w polskiej literaturze przedmiotu regiona-
lizm występuje często w znaczeniu kulturowym i rozumiany jest jako subkultura 
w obrębie kultury narodowej czy raczej paraideologii, która jest uzasadnieniem 
i obroną regionu jako subkultury. Trudno zaś przez wiele lat było w Polsce spo-
tkać głębsze ujęcie regionalizmu, tzn. takie, które nie sprowadzałoby go do tzw. 
skansenu i miłego w swojskości rezerwatu, ale ukazujące go jako dynamizm ży-
cia społecznego.

Powiedzmy, że jest to rozumienie bardzo ubogie, sprowadzające ideę regiona-
lizmu do „skansenu” i miłego w swojskości rezerwatu, gdy tymczasem jest ona 
dynamizmem życia społecznego. Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest 
w pierwszej kolejności ubóstwo refleksji filozoficznej nad regionalizmem, na co 
między innymi już wiele lat temu zwracał uwagę L. Bądkowski: w zagadnieniu 
regionalizmu ujawniły się i wciąż jeszcze pozostają aktualne, co najmniej trzy 
elementy: brak dostatecznie precyzyjnych założeń teoretycznych; szukanie wła-
ściwego miejsca w układzie społeczno-politycznym określonego społeczeństwa 
państwowego; prowadzenie działalności w małym stopniu programowej, w prze-
ważającej mierze pragmatycznej, przystosowanej do powstających potrzeb i ist-
niejących możliwości często rocznicowej i okazyjnej15. Stąd też konieczność spre-
cyzowania jego rozumienia jako współczesnego zjawiska.

Pierwszorzędne znaczenie we właściwym ujęciu regionalizmu ma uświado-
mienie sobie gruntu i podstawy, na której fundamentuje się idea regionalizmu. 
14 D. Tusk, Spętani w działaniu, Pomerania 12 (1988), s. 14.
15 L. Badkowski, Kaszubsko-Pomorskie drogi, Pomerania 10 (1988), s. 2-3.
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Chodzi tu oczywiście o ideę autonomii regionu. Bez uświadomienia sobie tego 
nie będzie mowy o regionie, tylko o folklorze, a aktywność działaczy nigdy nie 
wyjdzie poza granice nieokreślone przez władzę, najwyraźniej zainteresowaną za-
chowaniem naszej ideowej sklerozy16. Główną zatem ideą, na której gruntuje się 
regionalizm, jest idea autonomii regionu.

Autonomia regionu nie jest w żadnym wypadku propozycją anarchistyczno- 
-autarkicznego ustroju. Jest natomiast troską i działaniem na rzecz regionu, który 
de facto jest przestrzenią swobodnej aktywności określonej wspólnoty i aktyw-
ności jednostki ludzkiej. Wydaje się bowiem, że obecnie państwo w wielu wy-
padkach nie jest już przestrzenią pełnej i swobodnej aktywności osoby ludzkiej17. 
Wszystko zatem we współczesnej rzeczywistości wydaje się wołać o region, któ-
rego głównym celem w przeciwieństwie do Państwa, nie jest utwierdzanie władzy, 
ale służba sprawie wolności. Nie jest nim również wynoszenie się ponad sąsiada 
poprzez pieniądz czy siłę militarną, ale bycie panem u siebie oraz zarządzanie 
regionem zgodnie z własnymi dążeniami, a nie projektami centrum18. W takim 
rozumieniu region jawi się jako przestrzeń realizacji przez społeczność lokalną 
jej aktywności i twórczej podmiotowości.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że interes regionu w jego faktycznej 
autonomii jest dokładnie odwrotny od interesów np. państwa totalitarnego, a co 
za tym idzie, że konflikt między tymi interesami jest stanem naturalnym. Antago-
nizm pomiędzy regionem a centrum nie był zresztą tylko specyfiką komunizmu, 
funkcjonuje on również w krajach demokratycznych, gdzie stronami konfliktu są 
np. Państwo – Naród i autonomiczne wspólnoty. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
powstanie ideologii i państw totalitarnych stworzyło nową jakościowo sytuację, 
w której drastycznie naruszano propozycje układu19.

Czym zatem jest idea współczesnego regionalizmu gruntującego się na idei 
autonomii regionu?

Z pewnością nie można go sprowadzić do pielęgnowania obyczaju, gwary, 
pieśni, tańca, stroju i sztuki ludowej, a więc przejawów w większym lub mniej-
szym stopniu „zabytkowych”, który – innymi słowy – opiera się na kulturze ma-
terialnej i duchowej zaścianka i to zaścianka przeszłości20. Jest on zjawiskiem 
o wiele bogatszym.

Regionalizm wynika z różnorodności i broni jej zarazem. Oznacza to, że 
bazuje on na naturalnej różnorodności w sferze kultury, społeczności, obszaru  
16 D. Tusk, art. cyt., s. 14.
17 Por. D. Tusk, Królestwo ludzi wolnych, Pomerania 5 (1986), s. 2.
18 Tamże, s. 2.
19 Por. tamże, s. 2.
20 Por. L. Bądkowski, Nie chodzi o rezerwat, ale o konstruktywną siłę, Życie i myśl 3-4 (1961), 

s. 93.
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geograficznego, że kojarzy się on z obszarem (regionem) będącym częścią teryto-
rium narodowego i państwowego wyróżniającym się określoną specyfiką. Chcąc 
ogólnie wyrazić zasadnicze treści współczesnego regionalizmu można zapropono-
wać definicję L. Bądkowskiego: Jest to koncepcja i praktyka działalności społecznej 
i organizacyjnej, opartej o określoną grupę etniczną (lub zespół blisko pokrewnych 
grup), która w toku procesu historycznego i kulturowego uformowała się w społecz-
ność wewnętrznie spoistą i trwałą, wyróżniającą się wśród innych. Koncepcja ta 
zakłada samorządne rozwijanie i wzbogacanie życia dzielnicy zamieszkałej przez tę 
społeczność w ścisłym związku z innymi dzielnicami narodu i państwa oraz w pod-
porządkowaniu nadrzędnym celom narodowej i państwowej wspólnoty21. 

Dokonując głębszej analizy zaproponowanej powyżej definicji regionali-
zmu można rozważać go od strony przedmiotowej i podmiotowej. Regionalizm 
w aspekcie przedmiotowym to jest to, co określić można pojęciem tożsamości 
jakiegoś obszaru. Tożsamość tę wyznaczają zarówno elementy obiektywne, jak 
i subiektywne. Do obiektywnych wyznaczników zaliczyć należy kulturę regio-
nalną, wspólnotę i terytorium regionalne22. Regionalizm w wymiarze przedmio-
towym stanowią także wyznaczniki subiektywne. Ogólnie można powiedzieć, że 
podstawowym subiektywnym wyznacznikiem tożsamości regionalnej jest poczu-
cie tożsamości, które posiada wspólnota regionalna. Niekiedy używa się tu poję-
cia identyfikacji. Można powiedzieć, że bardziej nawet oddaje ono treść owego 
subiektywnego wyznacznika. Identyfikacja ta może mieć charakter aktywnego 
stosunku do obiektywnych elementów tożsamości, ale może mieć tylko i wyłącz-
nie charakter identyfikacji wewnętrznej, to znaczy samowiedzy czy świadomości 
przynależności do danego regionu23. 

Tak należy widzieć regionalizm w wymiarze przedmiotowym – jako zespół 
obiektywnych (kultura, wspólnota, terytorium) i subiektywnych (poczucie toż-
samości, identyfikacja) elementów składających się na pojęcie tożsamości regio-
nalnej.

Można także zaproponowane ujęcie regionalizmu analizować w wymiarze 
podmiotowym. W takim ujęciu jest on szeroko rozumianą działalnością na rzecz 
regionu i w regionie. Nie jest on tylko zaangażowaniem na rzecz ochrony kulturo-
wych reliktów danego terenu, ale zaangażowaniem na rzecz aktywizacji wszyst-
kich sił do maksymalnie możliwego unowocześnienia życia w regionie w płasz-
czyźnie: społecznej, kulturowej, gospodarczej, a nawet politycznej, jeśli przez 
tę ostatnią rozumie się walkę o zachowanie wartości zagrożonych przez władzę 
centralistyczną24. 
21 L. Bądkowski, Kaszubsko-Pomorskie... art. cyt., s. 2.
22 Por. H. Skorowski, Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990, s. 57-74.
23 Por. tamże, s. 74-81.
24 Por. tamże, s. 81-87.



70

Biorąc pod uwagę te dwa aspekty regionalizmu należy stwierdzić, że w naj-
głębszej swej istocie jawi się on jako swoisty „konglomerat” kultury specyficznej 
dla danej społeczności, terytorium wraz z jego krajobrazem i zamieszkującymi go 
ludźmi, tradycji regionalnej, poczucia tożsamości i szeroko rozumianej działalno-
ści w regionie i na rzecz regionu. W takim też ujęciu idea regionalizmu nie jest ani 
skansenem, ani rezerwatem kulturowych reliktów folklorystyki, ale rzeczywisto-
ścią dynamiczną w najgłębszej swej istocie.

Polskie przemiany pozwalają dziś na głębszą analizę i kreowanie takiej wła-
śnie koncepcji współczesnego regionalizmu. I to jest pierwsza perspektywa dla 
regionalizmu w 25 lat od rozpoczęcia polskich przemian. 

b. Polskie przemiany szansą ukazywania i wydobywania aksjologii środo-
wiska regionalnego

Ważną rolę stwarzają polskie przemiany w możliwości wydobywania aksjo-
logii własnego środowiska regionalnego. I to jest ważna perspektywa dla idei 
regionalizmu w 25 lat po naszych polskich przemianach. Można tego dokonywać 
publicznie poprzez analizę kultury regionalnej. 

Powszechnie przyjmuje się dziś, że aksjologicznego wymiaru kultury regio-
nalnej nie zrozumie się w pełni bez odwołania się do jej podmiotu. W tym bo-
wiem ujawnia się jej aksjologiczność. To właśnie z różnego sposobu używania 
rzeczy, wykonywania pracy, wypowiadania się, pielęgnowania religii, kształ-
towania obyczajów, rozwijania nauki, literatury i sztuki, kultywowania piękna, 
przez określoną wspólnotę etniczną, powstaje dziedzictwo kultury swoiste dla 
każdej wspólnoty. Podmiotem tej kultury jest zatem wspólnota etniczna, ale rozu-
miana zawsze jako wspólnota osób. Oznacza to, że regionalne dziedzictwo kul-
turowe należy widzieć w płaszczyźnie osobowej, tzn. że nie jest ona procesem 
anonimowej produkcji, ale że ludzie, zespół osób, a także konkretny człowiek 
jako członek wspólnoty, jest jej twórcą. Jest ona zawsze wynikiem działania oso-
bowego. W praktyce oznacza to z jednej strony, że ostatecznie człowiek jako oso-
ba i zespół ludzi jako wspólnota osób, jest tym, który tworzy kulturę regionalną, 
z drugiej zaś strony, że między osobą lub zespołem osób, a tym, co jest owocem 
ich działania, istnieje określona więź osobowa, która sprawia, że w tym, co stwo-
rzone, człowiek pozostawia ślad ludzkiej inteligencji, mądrości, dobra itp., tzn. 
ślad samego siebie. Stąd też kultura, w tym także kultura etniczna, jest zawsze 
wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa25. Jan Paweł II tak to 
ujmuje: W dziedzinie kultury człowiek jest zawsze faktem: pierwszym i podsta-
wowym. Jest to zawsze człowiek jako całość: w integralnym całokształcie swej 

25 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Gniezno 3 VI 1979, s. 40.
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duchowo-materialnej podmiotowości26. I chociaż Jan Paweł II mówi o ogólnie 
rozumianej kulturze, to jednak tę refleksję odnieść można także do regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. Oznacza to, że jest ono owocem twórczości człowieka 
w jego integralności.

Dopiero w kontekście tych stwierdzeń uwidacznia się, że dziedzictwo to 
będące wynikiem osobowego działania człowieka jako jednostki i człowieka 
jako zespołu osób, jest w pewnym sensie odzwierciedleniem duszy konkretnej 
wspólnoty. W tym właśnie wyraża się aksjologiczność kultury. Jest ona zatem 
nośnikiem i odbiciem tych wartości, które pozostawia w niej wspólnota etniczna 
jako wspólnota osób, będąca jej rzeczywistym podmiotem. Najogólniej należy 
przez to rozumieć, że dziedzictwo kulturowe charakteryzuje się całym skompli-
kowanym systemem gromadzenia i przechowywania wartości. Dopiero na bazie 
stwierdzeń dotyczących pochodzenia owego dziedzictwa, sensownym jest pyta-
nie, jaką płaszczyznę wartości tworzy, zabezpiecza i gwarantuje ono.

W wydobywaniu tych wartości można pójść w kierunku omawiania poszcze-
gólnych elementów regionalnego dziedzictwa kulturowego i ukazywania, jakie 
kryje ono w sobie wartości. Ponieważ jednak dziedzictwo to nie jest luźnym zbio-
rem wielu elementów, ale stanowi pewną odrębną całość o swoistym wyrazie, 
w której poszczególne elementy stają się żywymi cząstkami nowej całościowej 
treści, to takie podejście byłoby mało zasadne. Należy zatem wydobyć pewne 
płaszczyzny wartości. Pomocne przy tym być może wyakcentowanie określonych 
płaszczyzn regionalnego dziedzictwa kulturowego. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że dziedzictwo to jest wprawdzie jedno, ale wielorakie w swoich przejawach, 
formach i aspektach.

Jego analiza pozwala wydobyć kilka podstawowych płaszczyzn, a mianowicie 
kulturę materialną (budownictwo, strój), intelektualną (literatura, dorobek nauko-
wy), religijną, moralną, techniczną, estetyczną27. Są to podstawowe płaszczyzny 
szeroko rozumianego regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ich zasygnalizowa-
nie jest o tyle istotne, iż pozwala stwierdzić, że tak, jak wiele jest płaszczyzn owej 
kultury, tak też wiele jest płaszczyzn wartości, których kultura ta jest nośnikiem. 
W tym sensie zasadnym jest twierdzenie, iż dziedzictwo to jest nośnikiem wie-
lorakich i różnorodnych wartości: materialnych, technicznych, intelektualnych, 
moralno-społecznych, religijnych, estetycznych. Wszystkie wzięte łącznie two-
rzą świat wartości kultury regionalnej. Tak więc dziedzictwo kulturowe regionu, 
jako organiczna całość i jedność poprzez poszczególne swe elementy, jest jednym 
wielkim nośnikiem wartości28.
26 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO. Paryż 2 VI 1980, w: 

Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym 1986, p. 2.
27 Por. H. Wistuba, Człowiek. Kultura. Znaki czasu, Olsztyn 1981, s. 96.
28 Por. H. Skorowski, Antropologiczne-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990, s. 125-126.
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W odpowiedzi zatem na pytanie o aksjologiczny wymiar regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego, tzn. o to, jakie wartości wydają się być szczególnie spe-
cyficzne dla tegoż dziedzictwa, należy stwierdzić, że charakteryzuje się ono 
całym systemem „gromadzenia” i „przechowywania” wartości intelektualnych, 
moralno-społecznych, religijnych, a także w jakimś sensie materialnych. W kon-
sekwencji oznacza to, że jej użyteczność dla osoby w dobie dzisiejszej należy wi-
dzieć w „tworzeniu” i „zabezpieczaniu” płaszczyzny tych właśnie sfer wartości. 
Jak twierdzi D. Simonides bo tu nie chodzi o folklorystyczne obrazki, ale o to, co 
w dziedzictwie kulturowym ojczyzny jest najgłębsze, o ten układ wartości, które są 
w życiu najważniejsze...29. Przy tym należy dodać, że są to z jednej strony wartości 
konkretne, w miarę stałe i sprawdzone wielowiekową „użytecznością”, z drugiej 
zaś strony wartości najbliższe osobie, bo nośnikiem ich jest najbliższa osobie 
kultura, w której człowiek rodzi się, dojrzewa i żyje.

Ukazywanie aksjologii regionalnego dziedzictwa jest w dobie dzisiejszej 
istotną perspektywą dla współczesnej idei regionalizmu. Jest to możliwe dzięki 
polskim przemianom.

c. Polskie przemiany szansą głębszej analizy znaczenia wartości regiona-
lizmu dla człowieka współczesnego

Ważną perspektywą współczesnego regionalizmu jest dziś pokazanie go jako 
szansy dla osoby. W kontekście wcześniejszych dociekań dotyczących aksjolo-
gicznego wymiaru regionu w jego kulturowym dziedzictwie, należy postawić za-
sadnicze pytanie, co wartości te dają osobie?

 W świetle katolickiej nauki społecznej istotnym jest przekonanie, że czło-
wiek, który chce przeżyć swoje życie w pełni po ludzku, musi przyjąć, zaak-
ceptować i zinterioryzować określony system wartości, który będzie odpowiadał 
jego godności jako osoby, i który pozwoli mu się zrealizować w swym człowie-
czeństwie. To z kolei oznacza, iż osoba musi mieć zagwarantowane i stworzone 
warunki realizacji swej podmiotowości. Chodzi o stworzenie i zabezpieczenie 
osobie odpowiedniej przestrzeni, w której może ona w sposób właściwy rozwijać 
się. Człowiek bowiem potrafi realizować siebie jako osoba, tzn. doskonalić się 
i rozwijać tylko i wyłącznie na drodze możliwości korzystania z wartości, które 
odpowiadają mu jako człowiekowi30. Taką przestrzeń wartości nieodzownych do 
rozwoju wydaje się stanowić kultura najbliższego osobie środowiska. Zanim jed-
nak będziemy mówić o kulturze regionu w jego wymiarze aksjologicznym, kilka 
myśli należy poświęcić tezie dotyczącej ogólnie problemu kultura-osoba ludzka.

29 Ślązak wie, że jest Ślązakiem. Rozmowa z D. Simonides, Gość Niedzielny 30(1988), s. 5.
30 Por. H. Skorowski, dz. cyt., s. 105.
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Powszechnie przyjmuje się dziś pogląd, że między człowiekiem a kulturą ist-
nieje sprężenie zwrotne: człowiek tworzy kulturę i sam jest przez nią stwarzany31. 
W tym przypadku interesuje nas przede wszystkim drugi człon zasygnalizowanej 
tezy, tzn. oddziaływanie kultury na osobę ludzką. Powszechnie przyjmuje się, 
że kultura pojęta bardzo szeroko jest właściwym środowiskiem życia człowieka. 
Mówi o tym między innymi Jan Paweł II: Kultura jest właściwym sposobem ist-
nienia i bytowania człowieka32, co oznacza, że każdy człowiek żyje w kulturze 
i przez kulturę, że jest mocno osadzony w konkretnym środowisku kulturowym. 
I chociaż nie kultura decyduje o tym, kim jest człowiek w najgłębszej swej by-
towej istocie, to jednak właśnie ona za pośrednictwem skomplikowanych sprężeń 
zwrotnych, działających we wszystkich żywych systemach, modyfikuje z kolei ro-
dzaj ludzki33. Stąd też o tym, że poszczególna jednostka staje się takim, a nie in-
nym człowiekiem, decyduje w głównej mierze kultura, w którą jest ona wpisana. 
Zasadnym jest zatem pogląd, że środowisko kulturowe jest nieodzownym warun-
kiem rozwoju człowieka, i to we wszystkich płaszczyznach tegoż rozwoju. Sobór 
Watykański II wprost stwierdza, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa 
dochodzi ona (osoba) nie inaczej jak przez kulturę”34, oraz na innym miejscu: 
„Kościół przypomina wszystkim, że kulturę odnosić należy do pełnej doskonałości 
osoby ludzkiej35. R. Dubos tak bowiem ujmuje oddziaływanie kultury na rozwój 
osoby ludzkiej: Gdyby nie kultura kształtująca najbardziej nawet fundamentalne 
i uniwersalne aspekty ludzkiego życia, zachowanie się człowieka byłoby chaotycz-
nym zlepkiem bezcelowych działań i emocjonalnych wybuchów36. Zdaniem tego 
autora, kultura oddziałuje na kształtowanie człowieka nie tylko w sferze biolo-
gicznej, ale także umysłowej i etycznej37. Z kolei J. Pasierb twierdzi, że dzięki 
kulturze człowiek staje ponad determinantami, ponad wszystkim, co go ogranicza, 
zamyka i więzi, co skazuje na czołganie się po ziemi, dzięki niej potwierdza swoją wol-
ność, mogąc zanegować nawet te prawa, które mu dyktuje własne ciało i krew. Dzięki 
kulturze człowiek nie tylko wyszedł z dżungli, ale ciągle się może jej przeciwstawiać 
– w sobie i innych38. W tym kontekście jasne i zrozumiałe staje się twierdzenie tego 
autora: Kultura jest uprawą człowieczeństwa, jest uprawianiem człowieczeństwa39.

31 J. Pasierb, Szkice o kulturze, Pelplin 1982, s. 6.
32 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury..., art. cyt., p. 6.
33 R. Dubos, Pochwała różnorodności, Warszawa 1986, s. 81.
34 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, n. 53.
35 Tamże, n. 59.
36 R. Dubos, dz. cyt., s. 93.
37  Por. tamże, s. 92.
38 J. Pasierb, dz. cyt., s. 6.
39 Tamże, s. 49.
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Powyższe twierdzenia wykazują w sposób jednoznaczny, iż wpływ kultury 
poprzez wartości, których jest nośnikiem, jest oczywisty na rozwój osoby ludz-
kiej. Oczywiście stwierdzenia te należy odnieść także do kultury regionalnej. 
Można bowiem mówić o kulturze ogólnie rozumianej, a także o kulturze po-
wszechnej i masowej. Najczęściej jest to jednak konkretna kultura, która posiada 
konkretne „oblicze” etniczne. Rozważając zatem wpływ kultury na rozwój osoby, 
w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze jego własną kulturę etniczną. Jest 
to przecież kultura najbliższa człowiekowi przez sam fakt jego urodzenia w kon-
kretnym środowisku. Ona też wydaje się przede wszystkim wpływać na rozwój 
i wychowanie człowieka.

Jak twierdzi Jan Paweł II, rozwój powinien odpowiadać wrodzonym właści-
wościom, uzdolnieniom i tradycjom poszczególnych narodów lub grup ludzkich. 
Tylko wówczas możliwy jest rozwój pełnego i dojrzałego człowieka, zakorzenio-
nego w dziedzictwie swoich przodków, a tym samym mającego również poczucie 
swej podmiotowości40. Stąd też zasadnym jest stwierdzenie, że przede wszystkim 
własna kultura zapewnia człowiekowi osobową integralność, w pełni wyraża jego 
sposób bycia w świecie, słowem – świadczy o jego osobowej i społecznej tożsa-
mości41. R. Dubos ujmuje w ten sposób wpływ kultury regionu na rozwój osoby: 
każdy z nas nosi w swej indywidualności odbicie światów, z którymi miał do czy-
nienia. Florenckie kościoły, pałace i parki, ich widoki, dźwięki, zapachy, warun-
kują rdzennego florentyńczyka, niezależnie od jego woli. Nawet jeśli świadomie 
nie zdaje sobie z tego sprawy, związane z nim przeżycia stają się nieodłączną 
cząstką jego „ja”, czynią go czymś nieodwracalnie innym, niż gdyby urodził się 
w Londynie, Paryżu, Barcelonie czy Nowym Jorku42. Zagadnienie wpływu regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego na rozwój człowieka, podejmuje wielu innych 
autorów. Wszystkie tezy tych autorów można oddać jednym stwierdzeniem: każ-
dy przedstawiciel ludzkiego gatunku jest ucieleśnieniem ducha miejsca, w którym 
się rozwija43.

W świetle przytoczonych powyżej tez i twierdzeń, fakt wpływu i oddziały-
wania środowiska kulturowego, w tym przede wszystkim kultury etnicznej, jest 
powszechnym przekonaniem nie budzącym żadnych wątpliwości. Jest to jednak 
twierdzenie bardzo ogólne. Nie wyjaśnia ono całego procesu oddziaływania kul-
tury regionu na rozwój osoby. Chcąc przeanalizować ten właśnie proces, należy 
w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości niesie regionalne 
dziedzictwo kulturowe? Jeśli bowiem kultura ta rzeczywiście wpływa na rozwój 

40 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXII Światowy Dzień Pokoju, Warszawa 1989, n. 7, 9.
41 J. Bakalarz, Duszpasterstwo a tożsamość emigrantów. Kościół a emigracja, Znaki czasu  

4 (1986), s. 79.
42 R. Dubos, dz. cyt., s. 88.
43 Tamże, s. 15.
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osoby, a ten możliwy jest tylko i wyłącznie na bazie wielorakich wartości, to kul-
tura regionu musi być ich nośnikiem. W pytaniu zatem, w jakim sensie regionalne 
środowisko kulturowe tworzy przestrzeń rozwoju człowieka, zawiera się przede 
wszystkim pytanie o aksjologiczny wymiar tegoż środowiska, a konsekwentnie 
dalej, jak wartości te wpływają na osobę ludzką.

Najogólniej należy stwierdzić, że regionalne dziedzictwo kulturowe swoimi 
wartościami po prostu obdarza człowieka44. Nie należy jednak rozumieć tego jako 
determinizmu. Powszechnie wiadomo bowiem, że w całym procesie rozwoju, 
człowiek pozostaje zawsze pierwszorzędnym podmiotem. Stąd owo „obdarzanie” 
należy rozumieć nieco inaczej. Środowisko wartości „zakodowanych” w kulturze 
etnicznej jest bezpośrednim światem istnienia osoby. Oznacza to, że człowiek nie 
tylko styka się z nimi, ale także w jakimś sensie otwiera się na nie, a konsekwent-
nie dalej, przyswaja je. W takim sensie należy rozumieć określenie, że wartości 
kultury regionalnej oddziaływują na człowieka lub często używane stwierdzenie, 
iż człowiek nasiąka wartościami własnej kultury. Oddziaływanie to idzie w trzech 
zasadniczych kierunkach.

Przede wszystkim wartości własnej kultury kształtują osobę. J. Burszta tak to 
ujmuje: zatem człowiek obok swych cech indywidualnych, a w znacznej mierze 
od nich niezależnie, jest w swej psycho-społecznej konfiguracji wytworem, od-
biciem i reprezentantem typu kultury własnego środowiska, własnej grupy tery-
torialnej; jest więc nosicielem etnicznych postaw, społecznych wartości i innych 
cech ukształtowanych według obowiązującego etnicznego wzoru kulturowego45. 
Używa się tu także innych określeń, a mianowicie, że kultura regionu tworzy 
człowieka, doskonali go, pozwala mu bardziej stawać się człowiekiem, kształtuje 
go w sferze „być” i „mieć”. W gruncie rzeczy wszystkie te określenia dotyczą 
w najgłębszej swej istocie rozwoju człowieka jako osoby. Oznacza to, że wartości 
kultury regionalnej stwarzają przestrzeń rozwoju osoby, a ponieważ są to wartości 
różne i wielorakie: intelektualne, moralno-społeczne, religijne, estetyczne, można 
zasadnie wnioskować, iż oddziałują one na wiele sfer człowieka, umożliwiając 
ostatecznie wielopłaszczyznowy rozwój osoby. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że są to wartości, które „uczą” człowieka, tzn. pomagają mu kształtować jego 
świadomość i sposób myślenia; uobecniają całokształt prawd religijnych, kształ-
tują świadomość moralną w formie przekonań moralnych, motywacji, uznawa-
nych i akceptowanych postaw; kształtują wreszcie duchową sferę człowieka46. 
Można zatem powiedzieć, że całokształt wartości kultury regionu stwarza czło-
wiekowi przestrzeń jego rozwoju w płaszczyźnie prawdy (rozum intelektualny), 
44 Por. J. Pasierb, dz. cyt., s. 34.
45 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1973, s. 134.
46 Por. H. Skorowski, dz. cyt., s. 127.
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piękna (rozwój duchowy), dobra (rozwój moralny), świętości (rozwój religijny)47. 
W tym też sensie zrozumiałe i czytelne są słowa Jana Pawła II, że kultura etniczna 
jest szkołą dokonującą rzetelnego i uczciwego rozwoju osoby48. Chodzi tu o to, co 
papież na innym miejscu nazwie humanizacją. Pojęcie to oznacza pełny rozwój 
człowieka, a więc taki, który dokonuje się we wszystkich dziedzinach ludzkiej 
rzeczywistości, tzn. rozwój harmonijny, w którym wszystkie sfery przynależności 
osoby wzajemnie się przenikają. Wynika to z oczywistego faktu, że wartości kul-
tury regionalnej nie dotyczą ani samej sfery duchowej, ani tylko sfery materialnej. 
Poprzez swoją różnorodność dotyczą one całej bogatej sfery rzeczywistości, co 
oznacza, że dla konkretnej osoby są one właściwym podłożem i gruntem, a także 
przyczyną rozwoju człowieka w zakresie jego integralnego i pełnego człowie-
czeństwa. Można powiedzieć, że umożliwiają one poszczególnemu człowiekowi 
rozwój każdego ludzkiego wymiaru. Tu należy widzieć „użyteczność” wartości, 
których nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe narodu. Stanowią one w świecie 
ciągle zmiennych, mało konkretnych i „modnych” wartości, „użyteczne” i „war-
tościowe” podłoże doskonalenia bytu ludzkiego i zapewniają mu konieczne środ-
ki do rozwoju jego indywidualnego i społecznego charakteru.

Oddziaływanie wartości kulturowych regionu na osobę idzie także w drugim 
kierunku, który określić można w pojęciu „wychowanie”. Powszechnie przyjmo-
wanym jest pogląd, że kultura w swoim podstawowym wymiarze to nic innego, jak 
wychowanie człowieka49, lub jak ujmuje to Jan Paweł II: Pierwszym i zasadniczym 
zadaniem kultury w ogóle i każdej zarazem kultury jest wychowanie. W wychowa-
niu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek bardziej stawał się człowiekiem 
– o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko „miał” – aby więc poprzez wszystko co 
„ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – tzn. ażeby umiał 
bardziej „być” nie tylko z drugim, ale także i dla drugich50. Odnosi się to przede 
wszystkim do kultury regionalnej. Jej rolę wychowawczą należy widzieć w płasz-
czyźnie tych wartości, których jest nośnikiem. Wartości te, a szczególnie wartości 
etyczno-społeczno-religijne uświadamiają osobie, ale także ukazują, przekazują 
i wyznaczają całokształt zachowań do siebie, innych ludzi, świata. J. Pasierb tak 
widzi oddziaływanie tej kultury na rozwój człowieka: W kulturze tradycyjnej, za-
mkniętej występowało wiele zjawisk, które składały się na poczucie ładu i harmo-
nii – tymi wartościami kultura obdarzała człowieka. Stosunek do innych ludzi i do 
świata był w dawnej kulturze uregulowany, unormowany poprzez obrzędy i wzory 

47 Por. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury..., art. cyt., p. 7.
48 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży..., art. cyt., s. 41.
49 Z. Zdybicka, Rola religii w tworzeniu cywilizacji miłości, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura, 

Rzym 1986, s. 24.
50 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury..., art. cyt., p. 11.
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zachowań. Nawet procesy produkcyjne, zwłaszcza tej produkcji, która była naj-
bardziej powszechna, mianowicie rolniczej czy rzemieślniczej, były unormowane 
obrzędami. Człowiek wiedział na jakiego świętego miał wyjść w pole i siać i na 
jakie święto Matki Boskiej powinien zacząć żniwa. Nie musieli mu o tym przy-
pominać spikerzy telewizyjni. Także stosunki międzyludzkie, najważniejsze spra-
wy życia, śmierci, narodzin, były unormowane trwałymi obyczajami. Człowiek 
wiedział, jak powinien się oświadczyć, i wiedział, jak się przygotować na śmierć 
(...). Był czas, gdy człowiek wiedział, że nie wolno pluć do wody, zdawał sobie 
sprawę, że nie należy rzucać na ziemię chleba; pouczano go również, jak się pisze 
list. Wszystko było właściwie określone. Te zachowania uważano za nieomylne. 
(...) Człowiek zyskiwał przez to liczne dobrodziejstwa: spokój, harmonię za jedną 
tylko cenę – za cenę posłuszeństwa, za cenę podporządkowania się miejscowemu 
kanonowi (...). W jakimś sensie człowiek czuł się jak w dzieciństwie, tzn. czuł się 
szczęśliwy, bo nie on te sprawy rozstrzygał. Czyniła to za niego kultura, wielka, 
opiekuńcza, ciepła i ludzka, zrobiona na miarę ludzi, którzy w niej uczestniczyli. 
Kultura była ogółem zachowań się i ogółem wytworów człowieka. Ciężar regula-
cji stosunku człowieka do siebie i do świata, i innych, spoczywał nie na jednostce, 
ale na kulturze. Istniały wzorce na wszystkie okazje. Tak było w rodzinie, tak było 
w społeczeństwie, tak było w Kościele51.

Przytoczona powyżej wypowiedź dotyczy kultury tradycyjnej. W pewnym 
jednak sensie odnieść ją można do kultury regionalnej, która mimo daleko idą-
cych przeobrażeń, cechuje się pewnym stopniem tradycyjności. W tym miejscu 
rodzi się jednak pytanie, czy takie oddziaływanie tej kultury na osobę nie jest jej 
zniewoleniem w postaci narzucania mu całego systemu odniesień i zachowań, 
a nie wychowaniem?

Nie będzie to z pewnością zniewolenie, jeśli cały problem oddziaływania kul-
tury w sferze wychowania przeniesiemy na płaszczyznę wartości. W takim ujęciu 
oddziaływanie to należy widzieć nie jako determinizm osoby poprzez narzucanie 
jej określonych form zachowania, ale jako propozycję szerokiego wachlarza au-
tentycznych i „sprawdzonych” wartości moralno-etyczno-społeczno-religijnych. 
Jest to płaszczyzna wartości, często ugruntowana w postawach, obyczajach, nor-
mach, które dzięki swej „wartościowości” są godne zaafirmowania i przyjęcia 
jako wartości istotne i podstawowe. W takim ujęciu wychowanie poprzez warto-
ści rodzimej kultury idzie w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich jest wychowa-
nie sumienia człowieka. Przy czym nie chodzi tu o kształtowanie świadomości 
moralnej, ile raczej wychowanie do zdolności otwierania się i zaangażowania 
w kierunku wartości, a także o umiejętność rozstrzygnięć w formie sądów war-
tościujących w konkretnych sytuacjach w oparciu o uznawany świat wartości.  
51 J. Pasierb, dz. cyt., s. 34-37.
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Drugi kierunek oddziaływań należy widzieć w płaszczyźnie wychowania do okre-
ślonego sposobu postępowania w relacji do siebie, drugiego człowieka, wspólnoty, 
świata, a także Boga. W oparciu o wartości własnej kultury człowiek jest w stanie 
„wypracować” wzorce zachowania i odniesienia. Można powiedzieć, że kultura 
regionu poprzez wartości, których jest nośnikiem, pełni w procesie wychowania 
osoby funkcję poznawczo-motywującą, tzn. pozwala poznać całokształt właści-
wego zachowania i rację takiego, a nie innego postępowania; funkcję modelowo-  
-wzorcową, tzn. dostarcza konkretnych przykładów właściwego bycia w świecie 
i wspólnocie; a także funkcję wspomagającą, przez co należy rozumieć, że do-
starcza konkretnej „pomocy” w kształtowaniu własnego człowieczeństwa52. Te 
właśnie funkcje pozwalają ostatecznie człowiekowi ukształtować właściwą sferę 
odniesień do otaczającej go rzeczywistości, a także do samego siebie. Jest to zaś 
nic innego, jak po prostu wychowanie człowieka.

Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego regionu idzie w jeszcze jednym 
kierunku. Można go nazwać tworzeniem warunków urzeczywistniania własnej 
podmiotowości, co ma także związek z rozwojem i wychowaniem człowieka. 
Przede wszystkim wartości własnego kulturowego dziedzictwa umożliwiają czło-
wiekowi poprzez „zakorzenienie” w kulturze, odkrywanie własnej osobowej toż-
samości. Dotykamy w tym miejscu jakościowo ważnego problemu, jakim jest 
problem tzw. zakorzenienia. Jednym z największych niebezpieczeństw grożących 
współczesnemu człowiekowi w dobie wielorakich przemian jest tzw. zagubienie 
w kulturze masowej i społeczności anonimowej. Stąd, jak twierdzi L. Bądkowski: 
ażeby w oszałamiającym nowym świecie człowiek nie utracił swej osobowości, 
żeby zawsze umiał odnaleźć siebie wśród miliardów ludzi i wśród spraw poza za-
sięgiem jego wpływu, powinien mieć konkretny, łatwo sprawdzalny przydział. Ten 
przydział gruntuje go, określa jego miejsce wśród ludzi, których zna, i z którymi 
łączą go stosunki bezpośrednie i zrozumiałe, oraz wśród spraw, na które posiada 
wpływ, które z jakąś skutecznością może popierać lub zwalczać. Przydział ten 
jest tym silniejszy, im mocniejszy jest związek jednostki z otoczeniem53. Człowiek 
musi zatem mieć poczucie „zakorzenienia” jeśli chce w pełni być podmiotem, 
a nie przedmiotem toczących się procesów polityczno-społeczno-gospodarczych.  
Badania socjologiczne jednoznacznie wskazują zagubienie człowieka we współ-
czesnym świecie w momencie, gdy pozbawiony on jest możliwości identyfiko-
wania się z określonym, bliskim mu środowiskiem kulturowym. Stąd też potrzeba 
wspomnianego „zakorzenienia”, które dokonuje się w sposób najbardziej natu-
ralny w oparciu o własne narodowe środowisko kulturowe. Nie ma zatem „zako-
rzenienia”: bez przeszłości, nie ma go bez środowiska naturalnie i historycznie 
52 Por. Z. Zdybicka, Rola religii w tworzeniu cywilizacji..., art. cyt., s. 24-25.
53 L. Bądkowski, Nie chodzi o rezerwat, ale o konstruktywną siłę…, art. cyt. s. 95.
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ukształtowanego pod każdym względem: geograficznym, etnicznym i kulturowym. 
Jeżeli człowiek pozbawiony jest możliwości utożsamiania się z konkretną trady-
cją, ze wspólnotą większą od rodziny, lecz mniejszą od narodu, z obyczajem i dia-
lektem wyróżniającym go pomiędzy milionami, a wspólnymi dla tysięcy, zatra-
ca się w bezczasowości i masie54. Stąd też poczucie „zakorzenienia” ma istotne 
znaczenie dla realizacji własnej podmiotowości. Daje ono bowiem człowiekowi 
poczucie „bycia sobą i bycia u siebie”. To zaś ma daleko idące konsekwencje 
w postaci aktywności człowieka. „Zakorzenienie” – owo poczucie bycia sobą 
i bycia u siebie – daje człowiekowi możliwość zrozumienia swoich obowiązków 
i zadań, a konsekwentnie dalej, faktyczne włączenie się w nurt życia własnego 
środowiska. Tylko bowiem na bazie poczucia bycia sobą i u siebie, możliwa jest 
autentyczna aktywność człowieka w własnym środowisku. I to jest kolejna per-
spektywa dla regionalizmu w 25 lat po rozpoczęciu polskich przemian. 

d. Znaczenie polskich przemian dla upodmiotowienia społeczności lokal-
nej do zachowania idei regionalizmu

Polskie przemiany stwarzające możliwość zachowania wartości własnego re-
gionu mogą stać się szkołą i formą upodmiotowienia społeczności lokalnej dla 
zachowania idei regionalizmu. W wyjaśnieniu tej kwestii wyjść należy od ogólnej 
tezy, że każda społeczność lokalna jest zawsze bytem realnym55. Podkreślenie tego 
faktu ma z kolei istotne znaczenie w sferze analizowanego zagadnienia podmio-
towości. Dzięki bowiem owej bytowej realności, każda społeczność przekształca 
się ostatecznie w podmiot specyficznego, zgodnego z jej naturą działania56.

W świetle tych stwierdzeń rysuje się wyraźnie obraz podmiotowości społecz-
ności lokalnej. Podmiotowość ta akcentuje i wydobywa ideę realności w istnie-
niu, godności i odpowiedzialności w sferze działania, wreszcie ideę autonomii 
w ramach życia społecznego. Prawdziwa zatem podmiotowość społeczności lo-
kalnych, to możliwość swobodnego ich istnienia i działania w ramach społeczno-
ści państwowej, a także autentycznego stanowienia o sobie we wszystkich płasz-
czyznach codziennej egzystencji. To w ten sposób służą one idei regionalizmu. 

Chcąc to w pełni wyjaśnić, trzeba sięgać do samej idei regionalizmu. Jest 
to idea autonomii regionu. Idea ta ujawnia się w całej rozciągłości w rela-
cji „centrum” – region. Nie ulega bowiem wątpliwości, że istnieje antagonizm 
pomiędzy „centrum” dążącym w różnej formie do ujednolicenia, centralizacji, 
egalitaryzacji, totalitaryzacji, a regionem dążącym do własnej autonomii i demo-
kracji. W regionalizmie chodzi zatem zawsze o autonomizację jednostki, jaką jest  
54 D. Tusk, Spętani w działaniu, Pomerania 12 (1988), s. 17.
55 Por. J. Majka, dz. cyt., s. 270.
56 Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982, s. 280.
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społeczność regionalna, nie w imię odrębności dla samej odrębności, ale w imię 
rzeczywistej autonomii i samorządności określonego obszaru. Stąd też współcze-
sna refleksja regionalna jest refleksją antyetatystyczną, a w szczególności antyto-
talitarną na rzecz rzeczywistej wolności regionu i demokratycznego zarządzania 
autonomicznych wspólnot57.

Regionalizm zatem oparty na idei autonomii regionu niejako „wyzwala”, tzn. 
uniezależnia to, co stanowi jego treść od szeroko pojętego uniformizmu i totalita-
ryzmu płynących ze strony władzy centralistycznej. Ponieważ treść regionu sta-
nowi zarówno społeczność lokalna, jak i kultura, a także terytorium, stąd można 
powiedzieć, że jest to „wyzwolenie” i uniezależnienie konkretnej społeczności 
ze społeczeństwa zatomizowanego, jej kultury z kultury masowej oraz określone-
go obszaru spośród przestrzeni, których rzeczywistych ram ze względu na wiel-
kość trudno ogarnąć. W tym przede wszystkim sensie rozumieć należy twierdze-
nie, że regionalizm jest czynnikiem społecznej emancypacji58. Wydaje się, że jest 
on nie tylko czynnikiem emancypacji, ale sam w sobie jest rzeczywistym wyzwo-
leniem tych wartości, które tkwią w społeczności lokalnej z niebezpieczeństwa 
ich unicestwienia lub zagubienia w masie i anonimowości. W tym sensie zasad-
nym jest stwierdzenie, że regionalizm jest wyzwoleniem społeczności lokalnej 
z różnych współczesnych form zniewolenia, takich jak: uniformizm, totalitaryzm, 
anonimowość, manipulacja. Najogólniej można powiedzieć, że jest on remedium 
na wielorakie współczesne niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą życie społecz-
ne. Jeżeli zatem polskie przemiany służą ochronie wartości regionalizmu, który 
jest formą wyzwolenia społeczności, to tym samym upodmiotowiają ją. Stwarza-
ją bowiem społeczności przestrzeń wolności.

Rzeczywiste oddziaływanie regionalizmu na wolność społeczności lokalnej 
ujawnia się także w sferze zagwarantowania tej społeczności możliwości re-
alizacji wolności w codziennej egzystencji. Problem ten należy widzieć także 
w sygnalizowanej tu idei autonomii regionu. Autonomia regionu, autonomiczne 
środowisko zabezpiecza i gwarantuje konkretnej społeczności lokalnej całą sferę 
podstawowych, naturalnych praw. Niekiedy ujmuje się to w ten sposób, że re-
gionalizm rewindykuje podstawowe wolności przysługujące w sposób naturalny 
określonym bytom społecznym59. W gruncie rzeczy chodzi zawsze o gwarancję 
przysługujących społecznościom lokalnym praw i rzeczywistej możliwości ko-
rzystania z nich. 
57 Por. D. Tusk, Spętani w działaniu, Pomoerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny 121 

(1988), s. 14-16.
58 Por. H. Hinz, Karnowski a regionalizm jako forma emancypacji człowieka, Pomerania. Mie-

sięcznik społeczno-kulturalny 4 (1986), s. 1-2.
59 Por. E. Puzdrowski, Wstęp do dyskusji o regionalizmie, Pomerania. Miesięcznik społeczno-

-kulturalny 11 (1988), s. 1.

Ks. Henryk Skorowski
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W kontekście powyższych stwierdzeń regionalizm jawi się jako „przestrzeń” 
gwarantująca społeczności lokalnej rzeczywistą autonomię i wolność. W sferze 
tak rozumianej służby wolności ujawnia się też oddziaływanie regionalizmu na 
możliwość urzeczywistniania przez społeczność lokalną jej twórczej podmioto-
wości. Nie ma bowiem realizacji własnej podmiotowości poprzez konkretny byt 
społeczny, bez stworzenia mu rzeczywistej „przestrzeni” korzystania z wolno-
ści. Wolność ta stanowi warunek sine qua non tego, że konkretna społeczność 
w konkretnej rzeczywistości może realizować własną podmiotowość60. Jeśli za-
tem polskie przemiany służą ochronie regionalizmu, który ma takie znaczenie 
dla społeczności w sferze jej wolności, to tym samym są formą upodmiotowienia 
tych społeczności.

Zagadnienie realizacji własnej podmiotowości przez wspólnotę regionalną 
stoi nie tylko w ścisłej relacji z wolnością, ale także z zagadnieniem aktywności 
i działania. Można nawet powiedzieć, że właśnie tu, w sferze działania i dynamiki 
aktywności, zasadza się cała istota jej realizacji. Wolność i autonomia jest jedynie 
warunkiem tego, że w konkretnych warunkach byt społeczny może realizować 
własną podmiotowość. Sama jednak jej realizacja dokonuje się poprzez całą sfe-
rę aktywności i działania tej społeczności. Stąd też kwestia, na ile regionalizm 
umożliwia społeczności lokalnej realizację jej podmiotowości jest pytaniem, na 
ile gwarantuje on tej wspólnocie rzeczywistą przestrzeń manifestowania siebie 
w działaniu.

W wyjaśnieniu tego problemu należy wyjść od zasadniczego stwierdzenia, że 
dopiero na bazie autonomii i w sferze wolności, której doświadcza społeczność 
lokalna możliwe jest tworzenie przez tę wspólnotę wielorakich struktur, w któ-
rych ujawniać się będzie jej rzeczywista aktywność i działanie w regionie i na 
rzecz własnego regionu. Można zatem powiedzieć, że regionalizm, czyli samo-
rządzenie się społeczności lokalnej, to nic innego, jak manifestowanie przez tę 
społeczność jej bytowej dynamiki. Można tu mówić o wielorakich strukturach 
działania i aktywności: ekonomiczno-gospodarczej (chodzi o wielorakie formy 
działania przejawiające się w dążeniu do jak najlepszego gospodarowania i zago-
spodarowania własnego środowiska); społecznej (budzenie wielorakich inicjatyw 
społecznych); kulturowej (aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
regionu); politycznej (aktywność na rzecz autonomii regionu, zachowania warto-
ści zagrożonych przez władzę centralistyczną i ujednolicenie, a także szeroko ro-
zumiana działalność polityczna, której celem jest rozstrzyganie wszystkich spraw 
zbiorowości lokalnej dla dobra jej członów i całej wspólnoty)61.

60 Por. J. Majka, dz. cyt., s. 161.
61 Por. H. Galus, Podmiotowość, Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny 12 (1986), s. 2. 
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Pomijając bardziej szczegółowe analizy, w tej materii stwierdzić należy, że 
aktywność społeczności lokalnej możliwa dzięki regionalizmowi, to szeroki 
wachlarz działań zmierzających z jednej strony do aktywizacji wszystkich sił 
i wartości własnego środowiska, z drugiej zaś strony do maksymalnie możliwego 
unowocześnienia i ubogaceniu życia własnej dzielnicy we wszystkich możliwych 
zakresach i płaszczyznach. Jest to zatem działanie w regionie i na rzecz regionu.

Regionalizm poprzez struktury, które stwarza i zabezpiecza dla działalności 
wspólnoty miejscowej, sam w sobie oznacza zatem uczestnictwo i partycypa-
cję, odpowiedzialność i demokratyczny sposób rządzenia środowiskiem. W ten 
sposób należy ujmować oddziaływanie regionalizmu na możliwość realizowania 
przez społeczność lokalną jej dynamizmu w działaniu. A jeśli polskie przemiany 
służą ochronie regionalizmu, który ma takie znaczenie dla realizacji aktywności 
społeczności, to tym samym, służy realizacji jej podmiotowości.

W podsumowaniu analiz niniejszego punktu podkreślić należy, że regionalizm 
jest szkołą upodmiotowienia społeczności lokalnej. Zabezpiecza on i gwarantuje 
miejscowej społeczności rzeczywistą jej autonomię i wolność w formie „wyzwo-
lenia” z centralistycznych struktur i w formie zapewnienia wielorakich natural-
nych praw wolnościowych i społecznych. Autonomia jest bowiem nieodzownym 
warunkiem realizacji przez społeczność lokalną jej bytowej podmiotowości. 
Podkreślić także należy, że regionalizm zabezpieczając rzeczywistą autonomię 
społeczności lokalnej, tym samym stwarza szeroką płaszczyznę ujawniania się 
faktycznej aktywności i dynamiki miejscowej społeczności. A ponieważ poprzez 
konkretne działanie będące manifestacją bytowej dynamiki, społeczność realizu-
je siebie, można powiedzieć, że regionalizm dając społeczności taką możliwość, 
bezpośrednio służy urzeczywistnianiu jej bytowej podmiotowości. Polskie prze-
miany służąc zabezpieczeniu i zachowaniu regionalizmu w jego upodmiotowie-
niu społeczności lokalnej, tym samym służą zachowaniu idei regionalizmu. 

Zakończenie
W podsumowaniu refleksji dotyczących regionalizmu w 25 lat po rozpoczęciu 

polskich przemian, podkreślić należy:
• Polskie przemiany służą dziś bez wątpienie podtrzymywaniu idei regionali-

zmu.
• Przede wszystkim służą zgłębianiu samej istoty idei regionalizmu.
• Po drugie poszerzają wydobywanie aksjologii własnego środowiska regio-

nalnego.
• Mogą także być formą uświadamiania, co wartości te dają osobie ludzkiej.
• Dla społeczności regionalnej są formą ciągłego jej upodmiotowienia. 

Ks. Henryk Skorowski
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Przede wszystkim zabezpieczają i gwarantują miejscowej społeczności 
rzeczywistą jej autonomię i wolność w formie „wyzwolenia” z centrali-
stycznych struktur społeczności państwowej, jak też w formie zapewnienia 
wielorakich naturalnych praw wolnościowych i społecznych. Jest to spra-
wa istotna. Autonomia jest bowiem nieodzownym warunkiem realizowania 
przez społeczność jej bytowej podmiotowości. Można zatem powiedzieć, 
że polskie przemiany zabezpieczając autonomię, pośrednio służą realizacji 
podmiotowości. Wreszcie podkreślić należy, że polskie przemiany zabez-
pieczając autonomię społeczności lokalnej, tym samym stwarzają szeroką 
płaszczyznę ujawniania, się faktycznej aktywności i dynamiki. A ponieważ 
poprzez konkretne działanie społeczność realizuje siebie, można powie-
dzieć, że polskie przemiany dając społeczności taką możliwość, bezpośred-
nio służą urzeczywistnianiu jej bytowej podmiotowości.

Henryk Skorowski, ks. prof. dr hab., 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.





Potencjał kulturowy regionów

Chodzi nie tyle o regiony – o każdy region z osobna – ale o sumę potencjałów 
kultury polskiej zawartą w regionach. Mam na myśli nie statystykę, lecz „kapi-
tał kulturowy” zlokalizowany na terenie pozastołecznym i nierzadko na uboczu, 
z dala od aglomeracji wielkomiejskich. Ale chciałbym być dobrze zrozumiany 
– nie mówię tutaj o kulturze „prowincji”, o osiedlowej, czy gminnej infrastruktu-
rze, słowem, o całej tak niegdyś zwanej „kulturze terenowej”. Zupełnie nie o to 
mi chodzi. Badam w pierwszym rzędzie i usiłuję sumować fenomeny kultury 
rangi wysokiej, a niekiedy najwyższej; kulturę górnego poziomu ambicji, jakie 
możemy mieć w Polsce. A nie są one w tym pozastołecznym obszarze niższe od 
analogicznych osiągnięć krajowych i europejskich. 

Gdy mówimy o Teatrze „Wierszalin” z Supraśla, o Ośrodkach Chopinowskich 
w Antoninie lub Szafarni (nie mówiąc o Żelazowej Woli), o pałacu w Radziejo-
wicach, czy o Fundacji Pro Musica Narolense w Narolu – nie może być mowy 
o prowincjonalizmie w żadnym z przyjętych znaczeń. Mamy tam do czynienia 
z wybitnymi instytucjami, niekiedy unikatowymi środowiskami twórczymi, z ich 
awangardową, dojrzałą działalnością artystyczną. Tyle, że umiejscowioną poza 
centrami i układami wielkomiejskimi. To samo możemy rzec o Muzeum w Kór-
niku, Dworze na Wysokiej i „Bractwie Lutni”, o pałacu Potockich w Łańcucie, 
czy „Mateczniku” w Karolinie, gdzie przy Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
działa centrum kultury regionalnej i narodowej. W tych razach możemy mówić 
już raczej nie o „matecznikach”, ale o „bastionach kultury”. Natomiast jako wzor-
cowe lub modelowe „mateczniki” można wskazać Dom Służebny Polskiej Sztuce 
Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k. Biłgoraja prowadzony przez Stefana 
Szmidta lub Dwór Szyba k. Nowej Soli będący własnością Wojciecha Jachimowi-
cza (organomistrza z zawodu), gdzie znajduje się muzeum instrumentów muzycz-
nych, miejsce spotkań edukacyjnych, plenerów i ekspozycji, redakcja miesięczni-
ka regionalnego oraz pokoje gościnne. Ośrodek fundacji „Pogranicze” w Sejnach 
prowadzi pod kierownictwem Krzysztofa Czyżewskiego studia i akcje warsztato-
we, edukacyjne, edytorskie na polu wielokulturowości Kresów.

Takie siedziby sławnych pisarzy i twórców, jak Pracownia Literacka im. Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie, dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku, Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Woli Okrzejskiej, czy Muzeum Igna-
cego Kraszewskiego w Romanowie lub Marii Konopnickiej w Żarnowcu – by 
wymienić tylko niektóre – spełniają o wiele więcej funkcji, niż przewidziano dla 
muzeów biograficznych, do których powrócę osobno.
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Zresztą nie w tym rzecz, by mnożyć przykłady, których jest pod dostatkiem. 
Trzeba natomiast zdać sobie sprawę z faktu podstawowego, lecz trudno przebija-
jącego się do opinii powszechnej i świadomości decydentów: – mamy do czynie-
nia z rozwojem niezwykle doniosłego zjawiska – z nowo tworzącym się stanem 
kultury narodowej. 

 
Policentryzm kultury
Już w roku Kongresu Kultury Polskiej 2000 można było gołym okiem do-

strzec konsekwencje i rezultaty zmian ustrojowych rozpoczętych w roku 1989. 
W „Przesłaniu” Kongresu do uczestników i opinii publicznej znalazła się zna-

mienna diagnoza stanu kultury. Jej motywem przewodnim stało się hasło i zjawi-
sko jej policentryzacji. Czytamy tam: Od dziesięciu lat ustępuje scentralizowa-
ny, patronalno-hegemoniczny nadzór nad ‘całokształtem kultury’. Zastępuje go 
demokratyczny, pluralistyczny system samoorganizacji i samorządności. Pojawi-
ło się wiele nowych społecznych inicjatyw. […] Energia i bogactwo życia arty-
stycznego, wieloraka aktywność kulturalna i twórcza przemieszcza się masywnie 
z centrum ku wielu obszarom życia regionalnego, a także lokalnego. Ta swoista 
deglomeracja i policentryzacja nastąpiła z ambicją dorównania zarówno krajo-
wym, co i europejskim standardom. 

Minęło kolejnych kilkanaście lat. Zarysowana diagnoza i ocena nie straciła 
swego znaczenia. Życie kulturalne wręcz nabrało nowych napędów, wytworzyło 
nowe zjawiska i treści. Rzeczywistość bowiem nie stanęła w miejscu, ale podą-
żyła dalej tropem dostrzeżonym już w roku 2000. Dziś ta deglomeracja i oddolny 
ruch na rzecz kultury – tak powszechnej, jak i wysokiej – rozwinęły się okazale 
i stały zupełnie nowym zjawiskiem na forum krajowym. Sternicy nawy państwo-
wej, którzy zwołali w międzyczasie nowy Kongres Kultury Polskiej (Kraków, 
wrzesień 2009), nie dostrzegli jakby tego procesu lub zachowali się jak przysło-
wiowy ślepiec, który prowadzi kulawego. Sternicy resortu Kultury zachowują 
się jak palacze sypiący węgiel pod kotły, ale nie mają pojęcia dokąd płynie statek 
(zdanie M. Ujazdowskiego). 

W optyce ministerialnej zaistniały w programie Kongresu 2009 tylko, lub 
głównie, centralne instrumenty zarządzania i finansowania kultury dotowanej 
wprost z Ministerstwa. Przeszli oni do porządku nad protestami i kontestacjami 
programu tego Kongresu. Udali również, że nie dostrzegają Kongresu Kultury 
Polskiej 2000 z jego programem aktywizacji i animacji wielu pluralistycznych 
ośrodków kulturotwórczych. A tymczasem one pod wpływem tej zachęty, którą 
wówczas otrzymały, potraktowały serio hasło policentryzmu i pluralizmu kultury 
(rzucone zresztą o wiele dawniej, bo jeszcze na Kongresie roku 1981!). Potrakto-
wały to jako zielone światło dla s a m o r o z w o j u.

Andrzej Tyszka
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Również organizatorzy Kongresu Kultury Europejskiej 2011 we Wrocławiu 
usilnie starali się nie zauważyć kultury regionów i pominęli wiele z ewidentnych 
fenomenów stworzonych przez życie – a więc kulturę małych ośrodków lokal-
nych i regionalnych, wkład organizacji „pozarządowych”, sektora kultury niepro-
fesjonalnej i nie-elitarnej, ludowej, małomiasteczkowej, młodzieżowej, kościel-
nej i sakralnej. Zapatrzeni w kilka głośnych osobistości dekorujących Kongres, 
przynależnych do europejskiego „salonu” oraz – w rzeczywistość wielkomiejską 
Krakowa, Warszawy, Wrocławia, czy Poznania – pominęli całą resztę zagadnień 
polskiej panoramy kulturalnej, w tym i liczne jej „mateczniki”. Jawnie forsowali 
też prymat państwa w polityce wobec kultury oraz dominację kultury reprezenta-
cyjnej, medialnej. 

Dziś mamy sytuację z jednej strony narastania „od dołu” nowych warstw 
dorobku kultury narodowej, których nie zdołały zniwelować lub wyeliminować 
z życia niesprzyjające warunki i pozostawione bariery rozwoju. Z drugiej – zaś 
próbę „sieciowania”, nałożenia czapy administracyjnej i forsowania preferencji 
finansowych „centrum”. Preferencji – dodajmy, wobec wybranych zjawisk – 
komercjalizacji przemysłów kulturowych, narodowych instytucji artystycznych 
oraz promocji kultury medialnej – telewizji państwowej i komercyjnej – o na-
stawieniu globalistycznym, unifikacyjnym, reglamentacyjnym i kontrolowanym 
oraz, niestety – nierzadko otwarcie antynarodowych, kosmopolitycznych.

 
Zaczynając od „mateczników”
Na darmo szukalibyśmy zjawiska „mateczników kultury” nie tylko w doku-

mentach kongresów, ale i w programach, i strategiach, czy w oficjalnych staty-
stykach kultury. Nie istnieje ani taka rubryka w rocznikach statystycznych, ani 
w agencjach resortowych, ani choćby w świadomości decydentów. Trudnością 
dla nich wszystkich jest dostrzeżenie nowości tego fenomenu, gdyż nie dość 
sformalizowany jest jego charakter. Nie oficjalny, a bardziej potoczny i prze-
nośny, alegoryczny, jest także sposób pojmowania samego słowa matecznik. 
Spotykany w rzadkiej literaturze przedmiotu, nie zdobył sobie jeszcze (stety 
– czy niestety) prawa obywatelstwa w nazewnictwie tak ministerialnym, jak 
i gazetowym. 

Można jednak pójść tropem rozważań np. Józefa Burszty, Jerzego Damrosza, 
czy Seweryna Wisłockiego. Przy pomocy ich pierwszych usiłowań definicyjnych 
trzeba próbować zdać sprawę z zaistnienia nowego zjawiska kulturowego, w isto-
cie kontynuującego tradycje od dawna obecne, bo wspominał tym słowem zjawi-
sko kultury małych ojczyzn już Władysław Orkan w latach II RP. 

Pozornie nic bardziej oczywistego i jednoznacznego – pisze Wisłocki – jak 
‘matecznik małej ojczyzny’. A jednak uważam, że pojęcie to trzeba uściślić… 
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abyśmy się właściwie i wzajemnie rozumieli, kiedy przyjdzie się nim posługiwać, 
dosłownie, lub metaforycznie…

Analizując, z konieczności pobieżnie, jego źródłosłów, ‘matecznik’ wywodzi 
się od matki, mateczki, ale też od staropolskiej ‘maci’ [także ‘macierzy’]. Tam 
czuliśmy się najbardziej bezpiecznie i swojsko. 

J. Damrosz pisze: …w myślistwie matecznikiem nazywa się „ostoję zwierzyny’; 
w leśnictwie – ‘rozsadnik roślin matecznych’, materiału sadzonkowego; w pszcze-
larstwie – ‘komórkę w plastrze do wychowu matki pszczelej’. W rozpowszechnio-
nym obecnie wyrazie „matecznik”, znajdziemy syntezę różnych znaczeń, przede 
wszystkim w sensie przenośnym. ‘Matecznik’ odnosi się do źródłowości, czyli ory-
ginalności... Wyraz ten stosowany jest na określenie najrozmaitszych źródeł i źró-
dełek tworzących kulturę w wymiarze lokalnym i regionalnym. Czyli matecznik 
jest źródłem animacji, wyrazem działalności ludzi w instytucjach i organizacjach, 
dopływem nowych energii do zjawiska zwanego tożsamością.

Ten sam trop odnajdujemy u J. Burszty: Pielęgnacja historii w mnogości jej 
lokalnych wydarzeń związanych z ludźmi, ale też z miejscami w terenie, z epizo-
dami, które nie wchodzą do podręczników, ale stają się istotnymi składnikami 
świadomości społecznej – to po prostu pilnowanie swego ‘matecznika’, czyli swej 
regionalnej tożsamości.

Wspólne mianowniki 
Pewną trudność rozumienia stanowi fakt, że „mateczniki” nie stały się uznaną 

kategorią w praktyce obserwacji i naukowego poznania kultury. Także stan roz-
proszenia terytorialnego „mateczników”, fakt, że nie mają one ze sobą łączności, 
ani porozumienia każdy z każdym, że nie funkcjonują w koalicji, „w sieci” (co 
jest dziś warunkiem publicznego zaistnienia), stanowi o trudności w ich pojmo-
waniu. Podległość rozmaitym władzom nadrzędnym jest także oczywista. 

Matecznik matecznikowi nie równy. Jest to pochodną różnorodności i bo-
gactwa treści ich działania, inicjatyw, postaci i form organizacyjnych. Niektóre 
z nich są bezpośrednio zależne od Ministra, inne od urzędów marszałkowskich, 
niektóre, nawet te bardzo wybitne, wiszą u klamki starosty, a nawet podlegają 
wójtom. Pewne z nich są także dziełem Fundacji, autonomicznych stowarzyszeń, 
inicjatyw samorządowych, przedsięwzięć publiczno-prywatnych lub – najczę-
ściej, wręcz czysto prywatnych niezależnych od administracji. 

Także więc, z konieczności, nie ostre są kryteria, które muszą być bardzo 
szerokie i luźne, aby wszystkie je objąć. Mamy bowiem do czynienia z insty-
tucjami niekiedy całkiem niewspółmiernymi. Dla przykładu: wspaniałość ksią-
żęcego pałacu w Pszczynie kontrastuje ze skromnym, rodzinnym Domem Zofii 
Kossak („Kossakówką”) w Górkach Wielkich, czy z prywatnym Muzeum Sztuki 

Andrzej Tyszka
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Ludowej prof. Mariana Pokropka w Otrębusach, choć można go stawiać w jed-
nym szeregu z niejednymi zbiorami sztuki ludowej w muzeach etnograficznych. 
A Dwór Wysoka i działalność w nim Bractwa Lutni mogą wydać się szlachetną 
i unikatową inicjatywą koncertową i muzyczną, lecz znikomą wobec rozmachu 
na przykład Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju 
lub Festiwalu „Muzyki źródeł” w Jarosławiu. 

To prawda, ale są i wspólne mianowniki: autentyczne zaangażowanie liderów, 
znawstwo organizatorów, talent i kwalifikacje ich animatorów; wysoka jakość 
i niepowtarzalna swoistość produktu kulturowego, jaki wytwarzają – bez wzglę-
du na jego rozmiary; oraz promieniowanie tej jakości – na zewnątrz, ku kręgom 
publiczności i środowiskom miłośników. Cechą kapitalną „mateczników” jest 
wytworzony, a często zastany genius loci związany z ich siedzibą, na ogół pełną 
lokalnych, zaszczytnych i wspaniałych tradycji. Charakterystyczne jest także łą-
czenie wysokiego poziomu, kompetencji profesjonalnych organizatorów, z pracą 
i społecznikowskim zaangażowaniem wolontariatu. W sumie więc są to wspo-
mniane wcześniej „źródła i źródełka” energii kulturotwórczej.

Te okoliczności wydają się decydujące w pojmowaniu ich roli. 
Mateczniki kultury okrzepły w swych strukturach. Jako przystanie twórczości 

przetrwały przeciwności, jakie miały do pokonania. Ich pozycja i umocowanie są 
dziś, po kilku lub kilkunastu latach, oparte na trwałych zasadach, choć na skrom-
nych środkach. Nie da się ich wymieść z rzeczywistości, z taką łatwością, jak to 
uczyniono w pierwszych latach „transformacji” z tysiącami gminnych bibliotek 
i „nierentownych” domów kultury, klubów osiedlowych i innych małych, lecz 
powszechnych placówek kultury, pozostałych po PRL-u.

Jeśli stwierdzimy, że na obszarze kraju są ich już nie dziesiątki, a setki, stanie 
się jasne, jak znaczny potencjał one reprezentują i jaką sumę wartości wnoszą 
„mateczniki” do całej kultury narodowej.

 
Więcej niż mateczniki
Niektóre z mateczników okazują się ośrodkami promowania i promieniowa-

nia kultury w wymiarze lokalnym, lecz ponadto także „celami wycieczkowymi”, 
atrakcjami turystyki kulturowej. Nie sposób jednakże pomylić ich istoty i spro-
wadzić je do tej roli. Istotą mateczników nie jest to, by ściągały turystów, lecz, że 
wytwarzają produkt i tworzą atmosferę kulturalną budującą tożsamość miejsca, 
animują środowisko kulturowe skupione wokół niego będąc źródłem integracji 
i partycypacji społecznej.

Taką rolę spełniają również w mniejszej skali miejsca/ośrodki, które dla od-
różnienia nazwać by można „gniazdami” bądź „siedliskami” kultury. Te w za-
sadzie również nie mają za zadanie ściągać przyjezdnych, lecz często czyniąc 
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to – organizują wokół siebie aktywność bliskiego środowiska. Są to przeważnie 
prywatne domy mieszkalne przystosowane przez gospodarzy do pełnienia funkcji 
publicznej na skalę środowiskową. Kilka przykładów może zilustrować tę kate-
gorię instytucji kultury. 

Galeria „Biłasówka” w Radoszycach (pow. Konecki) mieści się w posesji ar-
tysty malarza i fotografika Tadeusza Czarneckiego, zajmując osobny, stary dom 
wyremontowany własnym kosztem, zaadaptowany na pracownię i do funkcji wy-
stawowych. Co dwa-trzy miesiące zmienia się tam ekspozycja prac plastyków 
amatorów i profesjonalistów, miejscowych i zewnętrznych, połączona ze spotka-
niem integracyjnym znajomych i sympatyków gospodarza. 

Izba pamięci Adama Bienia urządzona w jego domu we wsi Ossala (pow. 
sandomierski) – jest minimuzeum, gdzie spadkobiercy (Anna i Stanisław Biel-
scy) zgromadzili materiały biograficzne i rodzinne, dokumenty polityczne i hi-
storyczne, pierwodruki literackie, pamiątki stanowiące spuściznę po wybitnym 
człowieku – wiciarzu, prawniku, polityku, „ostatnim z szesnastu”, a także dzia-
łaczu regionalnym i twórcy kultury. „Zagroda Guciów” na Roztoczu jest domem 
mieszkalnym i gospodarstwem pp. A. i S. Jachymków, gdzie obok funkcji agro-
turystycznych prowadzona jest działalność ekologiczna, równie dobrze, jak praca 
naukowo-obserwacyjna i warsztaty artystyczne oraz miniskansen. Na obrzeżach 
Grodziska Maz. mieści się prywatna Galeria Instrumentów Folkowych im. Anto-
niego Kani, kolekcjonera zbioru. Zawiera on ponad 1000 eksponatów w postaci 
oryginalnych, historycznych instrumentów muzycznych, nie spotykanych nawet 
w renomowanych muzeach. Obok mieści się „Klub przedszkolaka” służący wy-
chowaniu muzycznemu z wykorzystaniem instrumentów i zabawek muzycznych 
galerii. Anna i Piotr Łukasiewiczowie prowadzą w Podkowie Leśnej, we wła-
snym domu mieszkalnym, Pracownię Artystyczną „Artefakt”. Odbywa się tam na 
bieżąco warsztat malarstwa sztalugowego, pracownia witraży, rzeźby, malarstwa 
na jedwabiu i innych sztuk plastycznych, a ponadto plenery wyjazdowe w kraju 
i za granicą. W Zagnańsku, w prywatnym domu Ludomiry i Macieja Zarębskich 
gospodarze umieścili w osobnej sali wzniesionej z własnych funduszy, Ośrodek 
Regionalizmu Świętokrzyskiego o wielofunkcyjnym przeznaczeniu. Obok zbio-
rów sztuki, obszernej biblioteki i księgozbioru, znajduje się pracownia edytorska 
Biblioteki Świętokrzyskiej, miejsce spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kon-
ferencji popularnonaukowych, imprez artystycznych i towarzyskich.

Listę tych przykładów można by bez trudu przedłużyć do kilkuset w całym 
kraju, ale tutaj służą one jedynie dla wyrywkowej ilustracji. Przywołuję je w tym 
celu, aby wypełnić obraz „mateczników” i zwielokrotnić gęstość tego rodzaju 
infrastruktury kulturalnej na mapie kraju.

Andrzej Tyszka
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Muzea regionalne
Z historii idei regionalistycznych, jeszcze czasu II Rzeczypospolitej, przypo-

mnijmy pogląd Władysława Orkana, nawołującego w swym manifeście do Związ-
ku Podhalan (1926), o powołanie do życia sieci muzeów regionalnych wszystkich 
„ziem polskich”. Poszukiwano dobrego nośnika instytucjonalnego dla promocji 
i propagandy regionalizmu. Aleksander Patkowski zainicjował wraz z Janowskim 
akcję szkolnych wycieczek krajoznawczych i obozów wakacyjnych. Stały się one 
wkrótce trwałą częścią programu wychowawczego i edukacyjnego w całym sys-
temie szkolnictwa. Obok placówek Instytutu Teatrów Ludowych (A. Cierniaka), 
kół wiejskich Wici oraz Uniwersytetów Ludowych (Ignacego i Zofii Solarzów), 
placówek, gdzie kształciła się młoda elita ruchu chłopskiego – przystaniami 
i bazą kultury regionów miały stać się właśnie one – regionalne muzea. Ten apel 
należy uznać za spełniony, być może nawet ze znaczną nawiązką. W ten sposób 
muzea regionalne, po upływie blisko stulecia, stały się instytucjami krystalizują-
cymi idee regionalizmu w małych ojczyznach.

Według danych statystycznych funkcjonuje w kraju około 190 muzeów re-
gionalnych. Informacja ta jest zaniżona i nieprecyzyjna, zawiera bowiem dane 
skupione w rubryce statystycznej mało analitycznie pogłębionej. Znajdują się tu 
placówki muzealne mające w nazwie „regionalne”, a także okręgowe, miejskie, 
tematyczne, biograficzne i inne. Statystyka resortowa nie uwzględnia wielu mu-
zealnych placówek prywatnych i społecznych. Należałoby więc podnieść wymie-
nioną liczbę prawdopodobnie w dwójnasób. Łączy ich istotę to, że stanowią one 
zasobniki świadectw kulturowych – etnograficznych i historycznych (niekiedy 
archeologicznych) – danej okolicy, ziemi, miasta lub regionu. Często prezentują 
lokalne swoistości i osobliwości, na przykład tradycyjne rzemiosła, eksponaty 
folklorystyczne, lokalne bogactwa naturalne, osobliwości natury, wydarzenia hi-
storyczne, wybitne postaci z danego terenu itp. Słowem usiłują en bloc prezento-
wać niepowtarzalność i budować lokalną tożsamość. 

Muzea literackie i biograficzne
Inaczej trzeba potraktować obiekty muzealne poświęcone wybitnym osobisto-

ściom, w dużej przewadze znanym pisarzom i poetom. Kategoria „muzeum bio-
graficznego” jest jednak na tyle pojemna, że zmieszczą się w niej nie tylko ludzie 
pióra, dla których kultura polska stwarza wyraźny priorytet. Zauważyć trzeba, że 
siedziby wybitnych luminarzy należących do panteonu polskich bohaterów kul-
tury, polityki, nauki i twórczości, są zlokalizowane głównie w obszarze regionów 
i stanowią znaczące punkty na ich kulturowej mapie. 

Jeśli weźmiemy za przykład Muzeum Hymnu Narodowego i jego autora, 
Józefa Wybickiego w Będominie, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, 
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„Chatę” Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, „Dom nad łąkami” Nałkowskich 
pod Wołominem lub pałacyk we Wsoli poświęcony pamięci Witolda Gombro-
wicza – mamy w przekroju historycznym reprezentację regionalnych siedzib 
pisarzy i domów ich pracy twórczej (oficjalnie podawana liczba ok. 30 jest nie-
kompletna). Barbara Wachowicz w dwóch tomach „Siedzib wielkich Polaków” 
(2013) daje literacki opis 15 z nich.

Trzeba podkreślić fakt, że te i wiele innych siedzib życia i pracy naszych ko-
ryfeuszy literatury są postawione na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie 
zarówno wystawienniczym, estetyki wnętrz, jak i merytorycznym, literaturo-
znawczym. 

Podobne opinie można sformułować o domach związanych nie z postaciami li-
terackimi, zamienionych w muzea biograficzne artystów, myślicieli, polityków, czy 
żołnierzy. Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce Winiarach dobrze reprezentuje 
ten rodzaj obiektów. Dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej może 
stanowić przykład wyjątkowo efektowny, a w sensie kulturotwórczym – efektywny 
i produktywny. „Milusin”, dworek Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, odzyskany 
dla celów upamiętnienia Marszałka, spełnia po latach te zadania. Muzeum Pozyty-
wizmu na Gołotczyźnie pod Ciechanowem, związane szczególnie z postacią Alek-
sandra Świętochowskiego, jest typowym przykładem „matecznika” kultury.

W Wierzchosławicach pod Tarnowem funkcjonuje w dawnym domu i gospo-
darstwie Wincentego Witosa muzeum poświęcone jego pamięci.

Jako osobny i godny wyróżnienia przypadek trzeba wspomnieć rekonstrukcję 
Żeromszczyzny w Ciekotach. Dworek, w którym mieszkał z rodzicami w latach 
najmłodszych Stefan Żeromski, uległ zniszczeniu i zatarciu, i miejsce to w stanie 
opłakanym przetrwało więcej niż pół wieku. W roku 2007 przystąpiono do re-
konstrukcji budynku i otoczenia. Powstała wierna kopia dworku, gdzie obecnie 
mieści się dom pamięci po pisarzu, a ponadto, obok, efektowny „szklany dom” 
– siedziba ośrodka kultury gminy Masłów. Jest to godny pochwały przypadek 
łączenia pamięci z wyobraźnią przyszłości.

 
Skanseny ludowe i inne
Z kategorią muzeów łączy ideę skansenu fakt, że są one także ekspozycjami 

– treści typowo regionalnych – muzeami plenerowymi, na świeżym powietrzu. 
Skanseny ludowe są przetrwalnikami tradycyjnej kultury materialnej wsi i ży-
cia chłopskiego z ubiegłych wieków. Są one głównie zbiorami architektury, lecz 
także rekonstrukcjami całych zagród i układów osadniczych, ponadto eksponują 
wnętrza, sprzęty, narzędzia, stroje, techniki produkcji i obiekty przemysłu wiej-
skiego. Są więc w naturalny sposób prezentacją minionej przeszłości, ilustracją 
fazy przeżytkowej, nie istniejącej już rzeczywistości cywilizacyjnej. 

Andrzej Tyszka
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Ich rozmieszczenie na mapie kraju nawiązuje ściśle do regionalizmu w sen-
sie etnograficznym, folklorystycznym – są rekonstrukcją regionalizmu epoki 
Kolbergowskej – historii wsi pańszczyźnianej i popańszczyźnianej – w polskiej 
kulturze ludowej. Każdy z ponad trzydziestu oficjalnie funkcjonujących skanse-
nów, otwartych dla publiczności, oraz 100 innych o charakterze prywatnym lub 
filialnym, reprezentuje określony region lub subregion etnograficzny Polski albo 
kilka sąsiadujących ze sobą. Obok funkcji ekspozycyjnych i dokumentacyjnych, 
skanseny przyjmują na siebie współcześnie nową rolę.

Szczególną uwagę należałoby zwrócić na osobliwy skansen w Nagawkach, 
gmina Dmosin, w łódzkiem. Zbudowany został od podstaw i oddany do użytku 
w ostatnich latach przy udziale niemałych dotacji UE. Przyjął nazwę Żywy Skan-
sen – Centrum Folkloru Polskiego. Oferta obejmuje szeroki wachlarz usług – edu-
kacyjnych, artystycznych, warsztatowych w zakresie ginących rzemiosł, a także 
– usługi konferencyjne, biesiadne, weselne, gastronomiczne (kuchnia regionalna, 
kuchnia polska). Obiekty skansenu przeznaczone do całorocznego wypoczynku 
i rekreacji należą do architektury tradycyjnej, częściowo zabytkowej, lecz przy-
stosowane do nowoczesnych funkcji i wyposażone w standardzie europejskim.

Należy więc spytać, jaki regionalizm i jaką kulturę regionalną reprezentują 
dziś skanseny ludowe, muzea regionalne? 

Współczesną, czy archaiczną? Dekoracyjną, czy edukacyjną i formacyjną? 
Jakiego rodzaju produkt kulturalny wytwarzają i jakie przesłanie wysyłają do 
społeczeństwa regionu? Być może przejmują funkcję stylizowanych terenów 
i instytucji rekreacyjnych, atrakcyjnych miejsc pikników, festynów i wyjazdów 
weekendowych, instytucji weselnych i biesiadnych? Pytaniem o charakterze stra-
tegicznym i jednocześnie teoretycznym jest zatem: jaką perspektywiczną rolę 
przewiduje dla skansenów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (if any)? 

*
Obok skansenów wiejskich funkcjonują w rubryce muzeów plenerowych 

inne pokrewne obiekty o różnorodnym profilu tematycznym. Skanseny arche-
ologiczne, rezerwaty i parki archeologiczne stanowią tu okazały rozdział. Wedle 
propozycji nazewniczej prof. Witolda Hensla są to muzea w miejscu wykopalisk. 
Niektóre z nich cieszą się wielką i zasłużoną renomą, na przykład osada pra-
słowiańska Biskupin lub zagłębie Krzemionki Opatowskie; inne, jak grodzisko  
Karpacka Troja w Trzciannie i liczne grodziska prahistoryczne lub Kamienne krę-
gi w Odrach, kopalnia soli w Bochni – są mniej renomowane, lecz nie ocenione 
jako źródła wiedzy i miejsca edukacji. 

Zwróćmy uwagę na pokrewne z nimi w charakterze pola bitew i cmentarzy 
wojennych z pomnikowymi upamiętnieniami, urządzoną infrastrukturą wysta-
wienniczą i turystyczną (np. Grunwald, Maciejowice, Olszynka Grochowska, 
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Ossów, Studzianki Pancerne i in.). Są to nie tylko tereny eksponujące wielkie 
wydarzenia z dziejów, ale miejsca masowych spektakli historycznych – rekon-
strukcji bitew. Zwróćmy też uwagę na miejsca martyrologii (Majdanek, Palmiry, 
Oświęcim-Brzezinka, Sztutowo…), mówiące o lekcjach historii XX wieku.

Skanseny przemysłowe – (np. Sielpia, Samsonów, Żyrardów, Jedlicze, Zabrze 
i in.); skanseny i muzea kolejowe, dawne parowozownie (Zduńska Wola, Choda-
ków, Wolsztyn, Jaworzyna, Chabówka, Majdan…) stanowią obiekty ważne nie 
jedynie jako atrakcje turystyczne, ale dokumenty i świadectwa kultury material-
nej i technicznej. 

Wszystkie wymienione powyżej kategorie mają znaczenie ogólnopolskie, 
ważne dla dawnej i najnowszej historii kraju i narodu, ale usytuowane są w okre-
ślonych kontekstach regionalnych. Pytania które się cisną, brzmią – jakiego ro-
dzaju regionalizmowi służą tego typu instytucje?

Kto jest ich gestorem, jaki jest krąg ich beneficjentów? 
Czy budują świadomość tylko historyczną, czy także służą przyszłości re-

gionów?
 
Od kultury – ku naturze
Widoczne jest, że nie tylko rozciągam wszerz przegląd instytucji kultury obec-

nych w regionie, ale także rozszerzam jej definicję w kierunku tzw. szerokiej 
koncepcji kultury. Staje się ona bliższa pojęciu cywilizacji. Dla celów analizy 
regionalistycznej jest ona bardzo użyteczna.

Gdy bowiem chcemy oszacować potencjał lub „kapitał kulturowy” regio-
nów i pochodny od niego „kapitał społeczny” – szerokie spojrzenie na rze-
czywistość wydaje się nieodzowne. W każdym razie jest ono skuteczniejsze 
poznawczo niż sprowadzanie rzeczywistości regionalnej do folkloru ludowego, 
strojów regionalnych, gwary, kuchni i produktów regionalnych oraz zespołów 
pieśni i tańca. Skadinnąd są one niezastąpionymi znakami rozpoznawczymi 
odrębności regionów, tradycji lokalnych i stanowią wielką wartość w zasobie 
kultury narodowej.

Kierując się tą zasadą muszę do rachunku włączyć analizę obiektów o mniej-
szym udziale składnika symbolicznego, choć nie pozbawionych go. Typowym 
przykładem takiego zabiegu jest wzięcie pod uwagę odradzających się linii ko-
lejek wąskotorowych, swego czasu masowo likwidowanych. Ich miłośnicy i en-
tuzjaści, dostrzegając nadal ich wartość, rewitalizują tabor, stacje i torowiska, 
społecznym wysiłkiem uruchamiają na nowo kursy. Teraz przejmują one jednak 
odmienne funkcje – niekiedy zachowując dawne – komunikacyjno-transporto-
we. Stają się częścią programu rekreacyjno-rozrywkowego, ruchu weekendo-
wego, spełniając też wobec regionu funkcje edukacyjne i krajoznawcze. Trasy  

Andrzej Tyszka
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funkcjonujących kolejek wąskotorowych (z istniejących 37 czynnych jest 21) 
prowadzą najczęściej w otwarte, zielone tereny, lasy i puszcze.

*
Parki Narodowe (jest ich w Polsce 22) należą do dorobku kultury, choć ich 

substancja należy do natury. To samo dotyczy rezerwatów przyrody (514), par-
ków krajobrazowych (120), parków widokowych, kulturowych, czy w końcu po-
jedynczych pomników przyrody (36, 316). Ustanowienie ochronności wybranych 
fragmentów środowiska przyrodniczego, terenów wartościowych krajobrazowo, 
przyrodniczo, historycznie, czy poszczególnych obiektów natury (drzew, bio-
grup, głazów narzutowych, osobliwych formacji rzeźby terenu itp.) jest wyrazem 
troski o ziemię, florę i faunę, czystość środowiska, zachowanie trwałości stanu 
naturalnego przed degradacją. Trudno byłoby sobie wyobrazić kulturę, która by 
takich zabezpieczeń i troski o naturę nie wypracowała. 

Szczególną uwagę ze względów kulturowo-cywilizacyjnych, a także na-
ukowych, należy poświęcić arboretom, parkom i ogrodom botanicznym. Są to, 
można rzec, dzieła sztuki dendrologicznej. Arboreta zakładano w celach hodow-
li, obserwacji i badania drzew szczególnie rzadkich, egzotycznych, sprowadzo-
nych z innych krajów i części świata. Mamy w Polsce 10 arboretów leśnych  
i 7 o charakterze ogrodowo-parkowym. Funkcjonują one pod nadzorem nauko-
wym i organizacyjnym instytutów i wydziałów leśnych uczelni. Są nie tylko osto-
jami różnorodnego starodrzewu, ale miejscami, gdzie odbywa się stała publiczna 
edukacja ekologiczna i przyrodnicza. 

Jeśli do naszego bilansu potencjału kulturowego regionów dołączamy za-
interesowanie instytucjami, które zajmują się kultywacją dóbr i wartości przy-
rody – wówczas wykraczamy poza pewien przyjęty i utrwalony schemat my-
ślowy dotyczący regionalizmu. Mianowicie wskazuje on traktowanie zjawisk 
kultury, w wąsko symbolicznym pojęciu, jako właściwego pola oddziaływa-
nia działalności regionalistów. W ten sposób regionalizm zostaje zepchnięty 
do enklawy „kultury”, lecz bynajmniej nie całej (niekiedy bowiem do jeszcze 
węższej jej rubryki – „folkloru” lub, kiedy indziej – np. do „martyrologii”). 
Jeszcze jeden schemat myślowy dotyczący idei regionalizmu wskazał trafnie 
Roch Sulima. Przestrzegał on przed rozpowszechnionym skojarzeniem przed-
miotu działania i myślenia regionalistów jako tęsknoty za tym, co przeminęło 
i występowania w obronie ginących przeżytków kultury, obyczajów, sposobów 
życia. Spod ich gestii wyklucza to zjawiska niosące zapowiedź przyszłości, 
nowości i rozwoju. 
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Substancja zabytkowa
Rozwinięcie tematu zabytków, jako głównego fundamentu tożsamości regio-

nów, nie jest możliwe w krótkim tekście. Tym bardziej, że trzeba by wziąć pod 
uwagę zarówno zabytki materialne (zwykle ma się na myśli głównie architekturę 
zabytkową), co i trudniejsze do identyfikacji – zabytki niematerialne. Trzeba więc 
choćby zaznaczyć wagę tego zagadnienia. Zabytki przeszłości stanowią niezby-
walne dla każdego społeczeństwa świadectwo trwałości i ciągłości jego dziejów. 
Są one ponadto spadkiem po przeszłości, który utwierdza poczucie zasiedziałości 
i zakorzenienia. Stan substancji zabytkowej świadczy o szacunku (lub jego niedo-
statku) wobec dorobku przeszłych pokoleń, naszych poprzedników. Jest to więc 
sfera świadomości historycznej, nieodłączna od tradycji miejsca, od której żaden 
ruch regionalny nie może się uchylić. Różnorodność obiektów zabytkowych, ich 
ranga, liczba i gęstość w każdym poszczególnym regionie – jest zmienna. 

Tym niemniej każdy region ma jakieś swoje dziedzictwo – reprezentatywne 
pałace i założenia parkowe, dwory i dworki, kościoły, ruiny zamków, stare cmen-
tarze i inne elementy krajobrazu kulturowego. Problemem, który powinien drążyć 
sumienia regionalistów, jest nie tyle ich dokładna inwentaryzacja i dokumentacja, 
co sprawa znacznie trudniejsza. Jest nią obecność w każdym z regionów obiektów 
zabytkowych, lecz zaniedbanych, budowli niekiedy o wielkiej wartości architek-
tonicznej i historycznej, ale stojących w ruinie i niszczejących, bez perspektywy 
określonego społecznego pożytku. Ratowanie i odzyskiwanie zabytków, ich kon-
serwacja i rewaloryzacja, zagospodarowanie dla celów prospołecznych, powinno 
być troską – a często nie jest – obywatelskich ruchów regionalnych i lokalnych.

Inicjatywy i wydarzenia
Bogactwo kultury regionów nie może być należycie odzwierciedlone przez 

roztoczenie najszerszej nawet panoramy dziedzin, instytucji, organizacji i placó-
wek pracujących w obszarze regionalnym na rzecz życia kulturalnego. Spraw-
dzianem potencjału kulturowego nie może być żadna „opisówka” ani statystyka 
kulturalna, w szczególności taka, jaką mamy. O stanie aktywności regionu nie 
świadczy sama liczba i jakość posiadanej infrastruktury, lecz sposób i poziom jej 
wykorzystania, program działań, transmisja na forum życia wspólnot samorządo-
wych. Jeśli wspólnota lokalna lub regionalna potrafi wygenerować przy pomocy 
posiadanych środków nowatorskie inicjatywy, wydarzenia publiczne lub arty-
styczne, to możemy twierdzić, że stan jej kulturowej prężności jest zadowalający, 
a jej instytucje nie są tylko społecznym decorum, czy wręcz martwym ciałem. 
Podnoszenie „kapitału społecznego” przy pomocy środków przekazu kulturalne-
go jest jedną z lepszych metod aktywizacji obywatelskiej i budowania obywatel-
skiego społeczeństwa. 

Andrzej Tyszka



97Potencjał kulturowy regionów

Niesystematyczna i nawet okazjonalna obserwacja tego, co dzieje się w kraju 
w dziedzinie lokalnego i regionalnego świętowania, imprez i akcji integracyj-
nych, festiwali i przeglądów, targów i jarmarków sygnalizuje, że dzieje się w tej 
dziedzinie bardzo wiele rzeczy oryginalnych i pomysłowych. Symptomy obudze-
nia inicjatywy i działalności dla utrwalenia świadomej i pogłębionej tożsamości 
wspólnot lokalnych nie tylko na poziomie decorum kulturowego, obejmuje pi-
śmiennictwo, „literaturę małych ojczyzn”, dokumentację historyczną. Słowem, 
eksponowanie cech własnej tożsamości jest w Polsce ostatnich dwu dekad wi-
doczne gołym okiem. Jest jednak pytanie – czy jest to zasługa stowarzyszeń re-
gionalistów czy innych sił społecznych? Kto jest głównym podmiotem i promo-
torem tego ruchu na rzecz ożywienia lokalności?

I pytanie drugie, czy aktywność w dziedzinie kultury przekłada się na stan opi-
nii publicznej i aktywności obywatelskiej w sferze polityki lokalnej? Czy też po-
zostawia tylko ślad emocjonalny, wzbudza powierzchowne poczucie satysfakcji? 

*
Czas najwyższy zapytać na zakończenie, o jakich właściwie regionach i jakim 

regionalizmie mówiliśmy?
Etnografowie i historycy kultury wymieniają 74 regiony i subregiony na pod-

stawie badań nad kulturą ludową, folklorem, gwarami regionalnymi i innymi ele-
mentami i cechami kultury tradycyjnej. Natomiast oficjalnie – nie tylko w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego, ale również w Radzie Krajowej RSR RP słyszy 
się, że regionów jest w Polsce 16. „Regionem” staje się Województwo samorzą-
dowe. Przestaje ono być „małą ojczyzną”, a przeobraża się w „obszar administra-
cyjny”. Organizacje obywatelskie dawniej stanowiące „sól ziemi”, obecnie stają 
się „NGO”, „trzecim sektorem” lub „organami pomocniczymi Administracji sa-
morządowej”. Kultura, to już nie podstawa identyfikacji i egzystencji Regionu, to 
specyficzna część gospodarki – przemysły kulturowe, skomercjalizowane usługi 
turystyczne, rekreacyjne lub artystyczne. 

A kim są dzisiaj regionaliści? Lub – kto jest współczesnym regionalistą? Mu-
simy się pozbyć partykularnego rozumienia ich jako członków „ruchu stowarzy-
szeniowego”, działaczy Związków Przyjaciół lub Miłośników małych ojczyzn, 
miast, ziem czy regionów, jakimi byli jeszcze do niedawna.

Potencjał kulturowy regionów wytwarza dziś wiele innych podmiotów i grup 
społecznych. Wskazaliśmy na wiele z nich o charakterze społecznikowskim, wie-
le innych to prywatny small biznes, fundacje lub samorządowe instytucje kultury, 
związane z administracją terenową.

Pojawiły się w całym kraju Lokalne Grupy Działania i Centra Aktywności 
Lokalnej, jako sieć organizacji podporządkowanych Ministerstwu Rolnictwa (po-
litycznie scedowanych na ZSL/PSL).
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Są one gestorem funduszów europejskich zasilających dziś tę aktywność su-
mami, których nigdy dawniej nie oglądali regionaliści.

Dwa inne Ministerstwa (Rozwoju regionalnego oraz Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), formalnie zobowiązane do troski o te podmioty, którymi byliśmy 
powyżej zainteresowani – nie spełniają roli mecenasa ruchu regionalnego. Urzę-
dy marszałkowskie nie spełniają także tej roli ani nie są czynnikiem koordynu-
jącym, co najwyżej nadzorującym. Żeby ogarnąć zjawiska tysięcy mateczników 
kultury i zapewnić im znaczenie, na które zasługują, trzeba nosić znacznie więk-
szy rozmiar kapelusza.

Andrzej Tyszka, dr hab. prof. emerytowany, 
Uniwersytet Warszawski, Podkowa Leśna.

Andrzej Tyszka



Medialne aspekty regionalizmu

Na wstępie winien jestem wyjaśnienie. Kiedy organizatorzy X jubileuszowe-
go Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych zaproponowali mi wygłoszenie refe-
ratu, pozostawiając wybór tematu, postanowiłem nawiązać do mojego wystąpie-
nia na VIII Kongresie w Warszawie (czerwiec 2006), w którym przedstawiłem 
genezę, przejawy i funkcje obecności regionalizmu w mediach1. Skupiłem się 
wówczas na prasie prowincjonalnej II połowy XIX wieku, podkreślając rolę, jaką 
ona odegrała w inicjowaniu i prezentowaniu różnych przejawów regionalizmu 
na ziemiach polskich w okresie zaborów, co przyczyniło się do wyartykułowania 
samej idei, choć jeszcze nie jej ostatecznej nazwy (regionalizm) oraz powstania 
instytucji i organizacji typu regionalistycznego (Muzeum Tatrzańskie, Związek 
Górali, Towarzystwo Młodokaszubów, Związek Podhalan). Przed I wojną świato-
wą zaczęły się ukazywać pierwsze czasopisma regionalistyczne, będące organami 
prasowymi ruchów regionalistycznych: śląskiego („Zaranie Śląskie”), kaszub-
skiego („Gryf”) i podhalańskiego („Gazeta Podhalańska”).

Jednakże najwięcej uwagi poświęciłem prasie regionalistycznej II Rzeczypo-
spolitej, gdyż to na jej łamach krystalizował się program regionalizmu polskiego, 
toczyły się dyskusje i spory, w wyniku których werbalizacji podlegała ideologia 
regionalistyczna, która pod koniec lat dwudziestych stała się częścią ideologii 
państwowotwórczej sanacji. W rezultacie regionalizm jako idea i jako program 
działania realizowany przez różne ogniwa związków zawodowych nauczycieli, 
zwłaszcza przez powszechne uniwersytety regionalne, przyjął ostatecznie formu-
łę regionalizmu państwowego.

W odrodzonej Polsce ujawniły się także inne opcje ideowe i formy organiza-
cyjne regionalizmu, niektóre jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, jak ruch 
krajowy na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy terytorializm 
na kresach południowo-wschodnich, sama zaś idea była adaptowana przez różne 
siły polityczne, między innymi przez obóz narodowy oraz ruch ludowy. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że główny nurt regionalizmu po 1926 roku miał charakter 
państwowy i był akceptowany oraz wspierany przez obóz rządowy.

Upolitycznienie regionalizmu w II Rzeczypospolitej znajdowało odzwiercie-
dlenie nie tyle w programach politycznych partii i stronnictw, co w prasie różnych 

1 E. Chudziński, Regionalizm w mediach. Geneza – przejawy – funkcje, [w:] A to Polska wła-
śnie. VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Referaty, wypowiedzi, głosy w dys-
kusji, dokumenty programowe i metodyczne, Warszawa – Wrocław 2007.
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odcieni ideowych. Dzienniki koncentrowały się na rejestrowaniu ważniejszych 
przejawów regionalizmu, ograniczając się do funkcji informacyjnej („Kurier Po-
znański”, „Epoka”, „Mestwin”). Prasa periodyczna, zwłaszcza reprezentująca 
związki nauczycielskie: Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych, po zjednoczeniu Związek Nauczycielstwa Polskiego („Głos Nauczyciel-
ski”, „Polska Oświata Pozaszkolna”) i ruch krajoznawczy („Ziemia”), podejmo-
wała kwestie programowe, dużo miejsca poświęcała kulturze, historii, literaturze 
oraz nauczaniu i wychowaniu.

Regionaliści w dwudziestoleciu międzywojennym mieli świadomość – po-
dobnie jak ich poprzednicy w okresie zaborów – roli prasy w realizacji swoich 
celów programowych oraz popularyzacji idei regionalizmu w społeczeństwie. 
Tym się kierując powołali do życia kilkadziesiąt tytułów prasowych, na łamach 
których podejmowali wiele zagadnień dotąd w prasie nieobecnych bądź przedsta-
wianych w innym oświetleniu. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak świado-
mość i więź regionalna, tożsamość kulturowo-etniczna, odrębności terytorialne 
i wynikające z nich konflikty, antagonizmy, separatyzmy, partykularyzmy itp. 
Cała ta problematyka weszła do obiegu myśli w dwudziestoleciu międzywojen-
nym za sprawą regionalizmu i dzięki prasie regionalistycznej.

W latach trzydziestych na znaczeniu zyskuje nowe medium – radio. Jest ono 
obecne w różnych regionach Polski, mając swoje siedziby m.in. w Poznaniu, Ka-
towicach, Krakowie, Lwowie, Wilnie i Toruniu. Właśnie rozgłośnie regionalne, 
usytuowane na obrzeżach Rzeczypospolitej, zarówno w polityce informacyjnej, 
jak i w prezentacji regionów pozostających w zasięgu ich oddziaływania, reali-
zowały wybrane cele i założenia regionalizmu państwowego. Za przykład może 
tu posłużyć rozgłośnia w Wilnie, która – podobnie jak miejscowy kwartalnik 
„Źródła Mocy” – miała za zadanie prezentować „nasz kraj”, czyli ziemie byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i harmonijny stop narodów, kultur i religii.

Z interesującego nas punktu widzenia w II Rzeczypospolitej regionalizm 
wszedł w nowy rodzaj związków i relacji z mediami, dla których stał się nie tylko 
ważnym i stale obecnym tematem, ale także nową nazwą słownikową używaną na 
określenie regionalnie zorientowanych inicjatyw społecznych, kulturalnych i na-
ukowych, różnego rodzaju instytucji z uniwersytetami regionalnymi na czele oraz 
nowego typu prasy. Jej cele i zadania zostały sformułowane w „Programie regio-
nalizmu polskiego” (1926). Prasa regionalistyczna, choć tego określenia w nim 
nie użyto, miała odzwierciedlać wszechstronnie życie własnego środowiska, bu-
dzić przywiązanie i zainteresowanie do wszystkiego, co się w najbliższym otocze-
niu dzieje, niecić energię i inicjatywę, stać na straży umiejętności wypełniania 
swoich zadań oraz każdego obywatela2.

Edward Chudziński

2 Program regionalizmu polskiego, „Ziemia” 1926, nr 13-14.
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Aleksander Patkowski, główny ideolog regionalizmu polskiego i twórca jego 
struktury organizacyjnej w okresie międzywojennym, za najważniejszy wyróżnik 
tego typu prasy uznał program ideowy, który wymaga wysiłku twórczego. Cho-
dziło mu bowiem o to, aby w tej ideologii mieniło się piękno. Od prasy regionali-
stycznej oczekiwał bojowości cechującej prasę polityczną, gdyż jej zadaniem jest 
walka o realizację pewnych ściśle określonych celów3. Natomiast dzięki inicja-
tywie redaktorów żywieckich „Groni” (1938-1939), którzy poprosili prof. Fran-
ciszka Bujaka o udzielenie rad i wskazówek, jak mają redagować ów periodyk, 
otrzymaliśmy modelowy wręcz projekt regionalnego czasopisma kulturalnego: 

Czasopismo regionalne […] powinno być nie tylko wyrazem swoistych właści-
wości i istotnych wartości regionu, ale mieć na celu podniesienie poziomu jego 
życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego na tle jego właściwości przy-
rodzonych i etnicznych. W tym celu musi ono budzić i popierać wszelkie dążenia 
do poznania i zrozumienia istotnych cech regionu. […] Aby to badanie i pozna-
wanie było integralne i spełniło swoje zadanie, nie może się ono ograniczać do 
stosunków dzisiejszych, ale musi się rozciągnąć na całą przeszłość od prehistorii 
począwszy. […]

Z natury rzeczy w czasopiśmie regionalnym twórczość artystyczno-literacka 
związana w jakikolwiek sposób z regionem wysuwa się na przednie miejsce jako 
wyraz jego życia i jego indywidualności. Wchodzą tu w grę wszystkie dziedziny 
i rodzaje tej twórczości bez względu na formę, a więc sztuka ludowa i cechowa, 
sztuka stosowana (przemysł artystyczny) i sztuka w ścisłym tego słowa znaczeniu. 
[…] Pismo powinno się starać związać ze sobą wszystkich ludzi aktywnych i twór-
czych, dawać im sposobność wypowiadania się, pokazania swego dorobku na-
ukowego i literackiego. […] Dążąc do poziomu jak najpoważniejszego nie może 
ono gardzić współpracą początkujących. […] Pismo nie powinno opierać swej 
wartości na współpracy z zewnątrz choćby piór najwybitniejszych, może jednak 
i powinno korzystać z tej współpracy z zewnątrz w sposób umiarkowany i umiejęt-
ny […]; ważne to będzie dla otwierania dostępu nowych idei i prądów do regionu 
i podnoszenia jego kultury. 

Czasopismo powinno czerpać z regionu swoje soki żywotne, tak duchowe, jak 
i materialne, bo wtedy dopiero założyciele i kierownicy jego będą mieli przeko-
nanie, że stworzyli je nie dla siebie, nie dla zaspokojenia swoich ambicji, ale że 
odpowiada ono naprawdę potrzebom regionu. […] Miarą żywotności pisma jest 
walka jego o zdobycie czytelników i prenumeratorów, miarą jego życiowości jest 
jego zdolność nawiązywania z nimi duchowych związków i oddziaływanie na nich4.
3 A. Patkowski, Program i zadania czasopism regionalnych, „Polska Oświata Pozaszkolna” 1932, nr 1.
4 F. Bujak, Czym winny się stać „Gronie”?, „Gronie” 1938, nr 3; przedruk: „Małopolska”, t. V, 

Kraków 2003.
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Wydaje się, że zaproponowany przez Franciszka Bujaka projekt czasopisma 
regionalnego o profilu kulturalnym mógłby być realizowany także dzisiaj, a wiele 
jego uwag i propozycji dałoby się przenieść do mediów elektronicznych o zasięgu 
regionalnym. 

Przedstawiony tutaj skrótowo5 przegląd najbardziej reprezentatywnych form 
obecności regionalizmu w mediach II Rzeczypospolitej dowodzi, że ów regio-
nalizm nie miał nigdy wcześniej ani później, uwzględniając najbardziej aktualną 
współczesność, takiej koniunktury, recepcji medialnej i rezonansu społecznego. 
Zadecydowało o tym podniesienie tej ideologii do rangi państwowej, zaangażo-
wanie w jej popularyzację ówczesnych autorytetów i środowisk naukowych oraz 
inteligencji, skupionej głównie w zawodowych organizacjach nauczycieli, a tak-
że życzliwe zainteresowanie mediów, zwłaszcza prasowych, niezależnie od ich 
orientacji ideowej i sympatii politycznych6. Z tych powodów lata międzywojen-
ne, na które przypadła faza programowa regionalizmu polskiego, są tak ważne 
w jego dziejach i dlatego dorobek myślowy i organizacyjny z tego okresu nale-
ży przypominać i propagować, gdyż jego znajomość jest ciągle niewielka nawet 
wśród regionalistów.

Po 1945 roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Na regionalizmie ciążyła 
etykieta państwowości, czyli powiązania programowe i personalne z sanacją, 
powszechnie wówczas obwinianą za klęskę wrześniową, a także niechlubne do-
świadczenia z okresu okupacji, kiedy to w niektórych regionach, zwłaszcza na 
Podhalu, doszło do kolaboracji z Niemcami7. Lewica – podobnie jak to robiła 
przed wojną – atakowała ten ruch za solidaryzm społeczny i zamazywanie po-
działów klasowych, a rozwiązania ustrojowe i polityka kulturalna scentralizowa-
nego państwa stały w jaskrawej sprzeczności z celami, jakie zawsze i wszędzie 
stawia sobie regionalizm. Toteż po 1948 roku nawet te organizacje i instytucje 
typu regionalistycznego, które po wojnie wznowiły działalność, w okresie stali-
nowskim musiały jej zaprzestać.

Istotne zmiany w polityce kulturalnej nastąpiły po 1956 roku i to one umożli-
wiły regionalistom nawiązanie do tradycji i dorobku z okresu międzywojennego 
oraz wznowienie niektórych tytułów prasowych. Natomiast nowym zjawiskiem 

5 Pełniejszą prezentację przedstawiłem w artykule Regionalizm w mediach. Geneza – przejawy 
– funkcje, [w:] op. cit.; zob. także E. Chudziński, Prasa regionalna i regionalistyczna, [w:] 
Słownik wiedzy o mediach, pod redakcją E. Chudzińskiego, wyd. II, Bielsko-Biała – Warsza-
wa 2009.

6 A. Patkowski, Ruch regionalistyczny w Polsce. Bibliografia za lata 1922-1932, [w:] Ruch re-
gionalistyczny w Europie, książka zbiorowa pod redakcją A. Patkowskiego, t. I-II, Warszawa 
1934.

7 Zob. W. Szatkowski, Goralenvolk. Historia zdrady, Zakopane 2012.

Edward Chudziński
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w tych latach był ruch stowarzyszeniowy, który rozwijał się w bardzo szybkim 
tempie, o czym świadczy liczba przeszło dwóch tysięcy towarzystw kulturalnych 
zarejestrowanych pod koniec PRL-u. W tamtych realiach stały się one podstawo-
wą formą organizacyjną polskiego regionalizmu. Wprawdzie aż do lat osiemdzie-
siątych w dokumentach programowych nie używano tego terminu, ale w praktyce 
towarzystwa realizowały, choć w ograniczonym i kontrolowanym zakresie, nie-
które cele i zadania, jakie stawiają przed sobą współczesne ruchy regionalistycz-
ne. Jednym z nich jest wydawanie własnych tytułów prasowych, a tych – jak się 
szacuje8 – ukazywało się dzięki towarzystwom około trzystu w PRL-u. Niestety, 
w okresie transformacji ustrojowej ta liczba zmalała do stu i nie widać końca 
tendencji spadkowej. Czasopisma regionalistyczne, bo o nie tutaj chodzi, repre-
zentowały w przeszłości, a owa kwalifikacja nie zmieniła się po 1989 roku, tzw. 
III sektor, grupujący najbardziej wartościowe tytuły prasy regionalnej i lokalnej.

Spróbujmy zatem przedstawić dzisiejszy obraz mediów z regionalizmem 
w tle, kładąc nacisk na te spośród nich, które zasługiwałyby na miano regionali-
stycznych. Zanim jednak prześledzimy wybrane rodzaje i przykłady mediów pod 
tym kątem, musimy doprecyzować samo pojęcie, gdyż funkcjonuje ono dzisiaj 
w wielu znaczeniach.

W ujęciu politologicznym regionalizm jest tożsamy z dążeniem do dekon-
centracji i decentralizacji władzy i przekazaniem jej na niższe poziomy. W Unii 
Europejskiej tym poziomem jest region usytuowany poniżej szczebla centralnego 
i on stanowi najważniejsze ogniwo w realizacji polityki regionalnej. Ta koncep-
cja legła u podstaw Europy Regionów, wywołując wiele kontrowersji, a także 
sprzeciwów, czemu dali wraz polscy regionaliści w „Deklaracji” z 2006 roku9, 
przeciwstawiając jej Europę Ojczyzn i państw narodowych.

Badacze regionalizmu jego genezę wiążą z ruchami i dążeniami oddolnymi, 
podejmowanymi przez mające poczucie swojej odrębności wspólnoty terytorialne 
lub mniejszościowe grupy etniczno-kulturowe, bądź przeciwnie – jako działania 
odgórne, czego przykładem może być regionalizm państwowy w II Rzeczypospo-
litej. Współcześnie na ten rodzaj odgórnej inicjatywy i aktywności, wynikającej 
z polityki regionalnej, przyjęło się używać nazwy regionalizacja.

Patrząc z tej perspektywy na dzieje regionalizmu polskiego widać wyraźnie, 
że w konstytutywnej fazie, która przypadła na II połowę XIX wieku i począ-
tek XX, a zwieńczyły ją narodziny pierwszych ruchów regionalnych (śląskiego, 
kaszubskiego i podhalańskiego), miał on charakter oddolny. Po odzyskaniu nie-
podległości przeważyły odgórne inicjatywy programowe i organizacyjne, które 
8 W. Chorązki, Prasa regionalistyczna w okresie transformacji, [w:] Regionalizm – lokalizm – 

media. Materiały z konferencji…, pod redakcją E. Chudzińskiego, Warszawa – Bochnia 2001
9 Deklaracja programowa regionalistów polskich 2006, [w:] A to Polska właśnie…, op. cit.
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przesądziły o jego państwowym charakterze. I na odwrót – w niesprzyjających 
warunkach państwa autorytarnego, regionalizm odradzał się po 1956 roku w wy-
niku inicjatyw oddolnych jako ruch stowarzyszeniowy, po zmianie ustroju korzy-
stający z pełnej autonomii, wyłaniający – na zasadzie dobrowolnego akcesu do 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP – swoją krajową reprezentację.

Jest jeszcze wiele innych aspektów współczesnego regionalizmu, tutaj chcemy 
zwrócić uwagę na możliwość jego oglądu z perspektywy indywidualnej (powią-
zania jednostki z regionem lub ojczyzną prywatną), wspólnotowej (świadomość 
i więź regionalna mieszkańców jakiegoś terytorium) i ideologicznej (przynależ-
ność i aktywność w ruchu społecznym dążącym do zachowania regionalnej od-
rębności i kulturowego dziedzictwa). Postawa regionalistyczna jednostki da się 
wyjaśnić psychologicznie (więzi emocjonalne, przeżycia, uczucia, nostalgia itp.). 
Więź i tożsamość regionalna ma podłoże socjologiczne i antropologiczne (rola 
tradycji, systemu wartości, symboli i wytworów kulturowych), aktywna przyna-
leżność do ruchu społecznego jest uwarunkowana historycznie (region ukształ-
towany w procesie długiego trwania), politologicznie (preferencje polityczne) 
i ekonomicznie (wspieranie endogenicznych możliwości rozwoju regionu)10.

Najbardziej powołanym i przydatnym medium do prezentacji regionalizmu 
w omówionych znaczeniach jest prasa regionalistyczna. Była już o niej mowa 
przy okazji referowania poglądów Aleksandra Patkowskiego, który w dwudzie-
stoleciu sformułował program i zadania czasopism regionalnych (tego używał 
terminu). Miały one kształtować i odtwarzać życie środowiska w jego dynamicz-
nej, a więc zmiennej postaci. Żeby mogły się z tego zadania wywiązać, powinny 
posiadać program ideowy, którego podstawą miał być regionalizm.

Czy postulaty Patkowskiego po latach zachowały aktualność? W uzyskaniu 
odpowiedzi pomocna może się okazać najnowsza książka Ryszarda Kowalczyka, 
znanego i cenionego poznańskiego medioznawcy, zatytułowana „Czasopiśmien-
nictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania 
rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje” (2013). Ten typ prasy przyjęło się 
wyodrębniać w oparciu o dwa kryteria: zawartości treściowej, skupionej na hi-
storii, wartościach i tradycji społeczno-kulturowej regionu oraz zawężonego do 
gminy, powiatu czy województwa zasięgu oddziaływania i rozpowszechniania. 
W uszczegółowionej propozycji według tego ostatniego kryterium autor wyróż-
nia prasę sublokalną (dostępna na terenie mniejszym od gminy), lokalną (obejmu-
je zasięgiem gminę i powiat), mikroregionalną (przekracza granice powiatu, ale 

10 R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, 
uwarunkowania rozwoju, rodzje i typy, zadania i funkcje, Opole 2013; M.S. Szczepański, 
Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, www.jezyk-polski.pl/pts/
mszczepanski.htm.
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nie podregionu), subregionalną (tożsamą z podregionem, na który składa się kilka 
powiatów) i regionalną, wyznaczoną granicami regionu kulturowo-etnograficz-
nego lub administracyjnymi województwa. Wydaje się, że ze względu na nieostre 
granice między poszczególnymi grupami można by ten podział uprościć (np. zre-
zygnować z wyodrębniania prasy mikroregionalnej). 

W przedstawionej propozycji ważne jest jednak coś innego. Mianowicie autor, 
wyodrębniając czasopismo regionalistyczne spośród innych segmentów prasy, 
uwzględnia i podkreśla jego związki z regionalizmem w ogóle, z regionalizmem 
kulturalnym w szczególności i z ruchem regionalistycznym, którego jest „medial-
nym narzędziem” w podtrzymywaniu i przekazywaniu dziedzictwa społeczno-
-kulturowego regionu. Owe czasopisma wyróżnia dodatkowo „cecha regionali-
styczna” odzwierciedlająca ich zawartość i sposób narracji.

Wśród podejmowanych tematów na czoło wysuwa się tradycja w szerokim ro-
zumieniu, historia, kultura, folklor, życie społeczne, działalność organizacji i in-
stytucji oraz towarzystw kulturalnych i naukowych. Przez sposób narracji autor 
rozumie zespół działań, stanów, przeżyć i odczuć przekazywanych w języku jako 
świadectwo patriotyzmu lokalnego. Cechuje ją ujęcie emocjonalne, symboliczne, 
sentymentalne i nostalgiczne. Eksponowane motywy to mała ojczyzna, genius 
loci, więź z regionem. Czasopisma regionalistyczne przekazują wiedzę o regio-
nie oraz uczestniczą w transmisji dziedzictwa kulturowego. Inaczej założone cele 
realizują pisma ogólnoinformacyjne, mogące liczyć na szeroki odbiór społeczny, 
natomiast czasopisma specjalistyczne (naukowe, popularnonaukowe i środowi-
skowe), adresowane do wybranej kategorii odbiorców osiągają je poprzez odpo-
wiedni dobór autorów, gatunków dziennikarskich i środków perswazyjnych.

Niezwykle szeroko został potraktowany przez autora repertuar zadań, jakie ma 
do spełnienia współczesna prasa regionalistyczna (Kowalczyk preferuje inne nazew-
nictwo: czasopisma i periodyki). Na prawach wyboru wymieńmy niektóre z nich:

– kształtowanie świadomości i więzi regionalnej
– upodmiotowienie społeczności regionalnej
– kształtowanie postaw obywatelskich i regionalistycznych
– integracja regionu
– aktywizacja kulturalna mieszkańców
– przekazywanie i dokumentacja dorobku kulturalnego
– pokazywanie nierówności i dysproporcji w rozwoju regionu
– badanie i upowszechnianie historii oraz jej odkłamywanie
– odwoływanie się do symboliki miejsca (herb, insygnia, emblematy, pomniki 

przeszłości i szlaki pamięci)
– rozbudzanie patriotyzmu lokalnego
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– kreowanie pozytywnego wizerunku regionu
– szerzenie tolerancji, obrona inności i odmienności
– propagowanie ruchu regionalistycznego i idei regionalizmu.
Czasopisma regionalistyczne, realizując własną politykę redakcyjną, mogą 

zajmować zróżnicowane stanowisko wobec regionu, który reprezentują. Może 
ono być afirmatywne, krytyczne, neutralne lub zaangażowane zarówno w odnie-
sieniu do przeszłości (tradycja), jak i teraźniejszości; do całości, jak i do poszcze-
gólnych wydarzeń, spraw i ludzi. Z praktyki jednak wiadomo, że tego rodzaju pe-
riodyki z natury rzeczy manifestują postawę afirmatywną wobec regionu i robią 
wiele na rzecz jego pozytywnego wizerunku.

Książka Ryszarda Kowalczyka, bardzo erudycyjna i wartościowa poznawczo, 
uprawomocnia termin prasa regionalistyczna i czyni go przydatnym w badaniach 
medioznawczych. Ale wszystkich wątpliwości nie rozstrzyga. Autor zastosował 
formułę rozszerzającą, zaliczając do czasopism regionalistycznych tytuły o zasię-
gu sublokalnym, lokalnym, mikroregionalnym, subregionalnym i regionalnym. 
Nawiasem mówiąc, kryterium zasięgu rozpowszechniania zaczyna tracić na zna-
czeniu w dobie Internetu, w którym prasa drukowana, w tym lokalna i regionalna, 
jest w całości lub w części uprzystępniana. W ten sposób bariera lokalności, a tym 
samym peryferyjności bardzo pokaźnej grupy tytułów (ten segment prasy szacuje 
się na 2,5 tysiąca) została przekroczona, czyniąc je dostępnymi w skali globalnej.

Czasopiśmiennictwo regionalne zostało usytuowane przez Kowalczyka w ob-
rębie prasy regionalnej i lokalnej, rozwijającej się po 1989 roku na niespotykaną 
wcześniej skalę, a wyróżnia je w tym segmencie rynku prasowego owo zaanga-
żowanie jako jedna z możliwych strategii redakcyjnych i program, o który dopo-
minał się Patkowski, mający swoje podstawy ideowe w regionie, regionalizmie 
i – dodaje autor – częściowo w lokalizmie. Genetycznie bowiem najpierw rodzi 
się więź jednostki i grupy z najbliższym otoczeniem, z małą ojczyzną, a dopiero 
potem rozciaga się ona na większe terytorium, znajdując wyraz w ideologii regio-
nalistycznej. Zdaniem autora, lokalizm stanowi zasadnicze jądro regionalizmu, 
jakim jest pozytywnie rozumiany patriotyzm lokalny11. O słuszności owej tezy ma 
świadczyć praktyka społeczna, z której wynika, że regionalizm jest najsilniej za-
korzeniony na poziomie lokalnym, czyli małej ojczyzny.

Rzeczywistość medialna zdaje się potwierdzać tę diagnozę, pod warun-
kiem wszakże, że regionalizm i lokalizm uznamy za pojęcia synonimiczne. 
A przecież one zakresami znaczeniowymi nie w pełni się pokrywają, a ponad-
to wchodziły do obiegu społecznego w różnym czasie i opisywały pdobne, ale 
nie tożsame zjawiska i procesy społeczne. W odniesieniu do prasy lokalnej 

Edward Chudziński

11 R. Kowalczyk, op. cit., s. 11.
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posługiwanie się obydwoma pojęciami jest zasadne, jeśli pozostające w gestii 
samorządu lub innych pdmiotów tytuły realizują choćby w części zadania sta-
wiane prasie regionalistycznej. Tymczasen w wielu przypadkach tak nie jest, 
o czym przekonuje lektura sublokalnych i lokalnych biuletynów, informa-
torów, kronik, a nawet ambitniejszych tytułów prasowych funkcjonujących 
na poziomie gminy czy powiatu. Na ogół one w ogóle kwestii regionalizmu 
w formie wyodrębnionej problematyki nie podejmują, a i sam termin rzadko 
gości na ich łamach.

Z lokalizmem bywa podobnie, nie jest on przedmiotem dysput i teoretycznych 
rozważań w prasie lokalnej, ale jako termin pozwala precyzyjniej opisać jej za-
wartość i funkcje niż regionalizm. Lokalizm ma zakres węższy i dzisiaj jest ko-
jarzony w debacie publicznej przede wszystkim z globalizmem jako jego biegun 
przeciwny, alternatywa rozwoju i szansa na samoidentyfikację jednostki zagubio-
nej w chaosie płynnej ponowoczesności. To go na swój sposób nobilituje, czyni 
jednym z głównych aktorów przemian zachodzących we współczesnym świecie. 
Opozycję globalizm – lokalizm łagodzi glokalizm, który jest próbą pogodzenia 
globalizującej się gospodarki z lokalizacją sfery społecznej, co znalazło wyraz 
w dewizie: myśl globalnie – działaj lokalnie. Taki kierunek rozwoju pozostawia 
coraz mniej miejsca dla regionalizmu jako zbędnego ogniwa pośredniego, gdyż 
z dziesiejszej perspektywy patrząc, na wszystko, co jest przeciwieństwem globa-
lizmu i alternatywą dla niego, mieści się w pojęciu lokalizm.

Zmiany zachodzące na rynku medialnym zdają się potwierdzać ten proces. 
Prasa regionalistyczna pozostała ostatnim przyczółkiem regionalizmu w mediach. 
Możemy ją uznać za „ideowe narzędzie” ruchu regionalistycznego pod warun-
kiem, że jest on jej dysponentem. Tymczasem krajowa reprezentacja owego ruchu 
nigdy nie miała i nadal nie ma swojego organu prasowego, a tendencja spadkowa 
w III sektorze wyraźnie ogranicza możliwości medialnego oddziaływania na opi-
nię publiczną przez regionalne towarzystwa kultury.

Czy można temu zjawisku przeciwdziałać? Ruch regionalistyczny, mając 
świadomość swoich ograniczeń i postępującej marginalizacji w życiu społecz-
nym, od wielu lat szuka partnerów i sojuszników, nie zawsze z dobrymi rezul-
tatami. Jednym z nich wydają się być samorządy różnych szczebli i pozostające 
w ich gestii media (ponad 30% tytułów prasy lokalnej i regionalnej12), co zostało 
zauważone w „Rezolucji Regionalistów Polskich” (Kielce, 2010), a w jednym 
z referatów zwrócono uwagę na zmianę paradygmatu, polegającą m.in. na wzro-
ście znaczenia lokalizmu w różnych jego przejawach i poczucia „tożsamości 
miejsca”13.
12 Zob. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, t. 1-3, Poznań 2008.
13 A. Tyszka, Zmiana paradygmatu, „Świętokrzyskie” 2010, nr 2 (6).
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Nie lepiej, gdy chodzi o obecność regionalizmu w mediach, wygląda sytuacja 
na poziomie regionalnym. Prasa regionalna stanowi niewielki procent wszystkich 
tytułów dostępnych na terenie województwa lub nieco większym, co obrazują 
przykładowe dane z województwa śląskiego. Jest ona tutaj reprezentowana przez 
14 tytułów (3,8%), natomiast prasa lokalna przez 284 (76,3%)14. Media regional-
ne są często takimi tylko z nazwy, bo w istocie skupiają się na sprawach i wy-
darzeniach lokalnych. Grupa Media Regionalne (Polskapresse), do której należy 
dziewięć regionalnych dzienników, dwanaście bezpłatnych tygodników oraz ty-
leż serwisów internetowych i trzydzieści portali społecznościowych „Moje Mia-
sto” deklaruje, że jej marką rozpoznawczą jest lokalność15. Znajduje to potwier-
dzenie w układzie zawartości treściowej dzienników, uwzględniającym mutacje 
lokalne. W Polskiej Telewizji Internetowej prezentowanych jest blisko sto miast, 
powiatów i gmin oraz działających w nich instytucji, które wykupiły własne ka-
nały i są ich dysponentami16. Podejmowane są próby, nie zawsze uwieńczone 
sukcesem, uniezależnienia się od operatora internetowego i powołania Gminnej 
Telewizji Internetowej jako instytucji kultury (za przykład może posłużyć gmina 
Wielka Wieś koło Krakowa). Również telewizje kablowe, nawet jeśli znajdują się 
w strukturze sieciowej (np. Małopolska Telewizja Kablowa, Vectra) lub są wła-
snością koncernów medialnych (ITI, TVN) mają charakter lokalny (TV Bielsko, 
Nowa TV Kielce, Telewizja Kłodzka, Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko).

Sytuacja w radiofonii jest bardziej zróżnicowana ze względu na odmienne 
sposoby rozsyłu sygnału (naziemny, satelitarny, kablowy, internetowy) i zwią-
zany z tym zasięg słyszalności, stosunki własnościowe, warunki koncesyjne (ko-
mercyjne, społeczne, publiczne), tzw. rozszczepienie programu itp. Komercyjne 
stacje sieciowe (ZPR, Agora, AD.POINT, Multimedia) w wyniku przekształceń 
własnościowych (koncentracja kapitału) zdominowały rynek radiowy, zaś ofertę 
programową zredukowały do muzyki i serwisów informacyjnych. Dla regiona-
lizmu nie ma tutaj miejsca, a lokalizm jest obecny w wyborze i układzie wiado-
mości, jeśli sieć ma koncesyjną możliwość rozszycia programu. Społeczne radio 
samorządowe, liczące zaledwie sześć stacji, ze względu na swoje usytuowanie 
w miastach powiatowych (poza Kaliszem niewielkich) ma charakter i zasięg 
lokalny. Radio III sektora (związków wyznaniowych, mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz akademickie) powołane zostało do innych zadań17. Nowym 
zjawiskiem jest rosnąca obecność radia w Internecie w wyniku inicjatyw osób, 

14 Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego. Raport, opr. M. Jachimowski, 
współpraca D. Guzek, M. Raszka, Katowice 2010.

15 www.mediaregionalne.pl/o-nas/Menu 03, 18, 4/
16 http://alfatv.pl/polska-telewizja-internetowa.
17 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, op. cit.
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organizacji i instytucji, ale jak na razie regionalne towarzystwa kultury z tej moż-
liwości nie skorzystały, natomiast większość ma swoje strony internetowe, na 
których informuje o swojej działalności.

Pozostają media publiczne, z mocy ustawy zobowiązane do realizacji misji. 
Zwłaszcza regionalne oddziały TVP i samodzielne rozgłośnie regionalne Polskie-
go Radia (jednoosobowe spółki skarbu państwa) powinny pełnić rolę służebną 
wobec regionów, a w realizacji tego zadania ruch regionalistyczny mogłby być 
pożądanym partnerem. Ale nie jest. TVP3 – regionalny program telewizji pu-
blicznej ciągle znajduje się w fazie poszukiwań i eksperymentów, mimo że trwa 
to już lat z górą dziesięć. Brak samodzielności oddziałów terenowych, mimo że 
prezentują się pod nazwami własnymi (Telewizja Kraków, Telewizja Poznań, Te-
lewizja Kielce itd.), uniemożliwia, a w każdym razie utrudnia, realizację misji 
regionalnej we współpracy z samorządami i przy ich wsparciu finansowym oraz 
z organizacjami pozarządowymi. Z kolei autonomiczne rozgłośnie regionalne 
Polskiego Radia nie bardzo wiedzą, jak tę misję realizować, gdyż uchwała Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej kwestii sprowadza się do powtórzenia 
odpowiednich zapisów ustawy z dodaniem przymiotnika „regionalny” i wyrazu 
„region”.

Przykładem poszukiwań programowych telewizji publicznej w realizacji mi-
sji w regionach była konferencja w Kielcach (24-25.10.2013), w trakcie której 
zorganizowano panel dyskusyjny „Oddziały Regionalne TVP – misja w służbie 
małych ojczyzn”. W przygotowanym do dyskusji projekcie tematów nie znala-
zło się jednak miejsce dla regionalizmu18. Wydaje się, że pojęcie to zarządcom 
mediow publicznych w Polsce jest w ogóle nieznane. Natomiast Polska lokalna 
doczekała się w TVP dokumentacji w postaci głośnego cyklu „Małe Ojczyzny” 
(około dwieście filmów), emitowanego pod koniec ubiegłego wieku, nad którym 
nadzór sprawował Michał Bogusławski. Równie wartościowy był cykl progra-
mów „Gość w dom”, z udziałem Jana Wołka, przybliżający zasłużone dla małych 
miejscowości postaci, m.in. ze Starego Sącza, Strzelna, Chełmna, Wejherowa, 
Biecza itp. Wydaje się, że od największego medium elektronicznego, dysponują-
cego samodzielnym programem TVP3 i szesnastoma oddziałami we wszystkich 
województwach można oczekiwać więcej. Podobnie regionalne rozgłośnie radio-
we nie do końca rozumieją, na czym polega ich regionalna misja. W myśl dyrek-
tyw Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na świadczeniu „usług medialnych” 
w regionie, a nie do tego powinna się ona sprowadzać.

Z tego krótkiego przeglądu mediów, zwłaszcza o zasięgu ogólnopolskim, 
wynika że regionalizm jest w nich nieobecny jako temat debaty publicznej, lub 

18 maleojczyzny.ujk.edu.pl
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pojawia się okazjonalnie, najczęściej w kontekście polityki regionalnej Unii 
Europejskiej i funduszy unijnych, które otrzymujemy i wydatkujemy w ramch 
regionalnych programów operacyjnych na szczeblu wojewódzkim. Natomiast 
na rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowę wsi i inne tzw. małe projekty, objęte 
programem rozwoju obszarów wiejskich, pozyskujemy dodatkowe środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego. To kolejny dowód, że lokalizm koncentruje się 
na wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i w tym celu powołuje Lokalne Grupy 
Działania. Skupienie uwagi na lokalnej ekonomii i rozwoju gospodarczym wi-
doczne jest także w promocji produktów regionalnych (certyfikaty), gastronomii 
i kultury smaku. W tej dziedzinie lokalizm ujawnia swój wymiar pragmatyczny. 
Odwołuje się, podobnie jak regionalizm, do tradycji, ale koncentruje się na te-
raźniejszości i przyszłości, promuje aktywność, wyzwala miejscowy potencjał, 
łączy interior z exteriorem (glokalizm), sprzyja samorealizacji jednostkowej  
i zbiorowej.

Wiele zatem wskazuje, że regionalizm w Polsce jest dzisiaj – w porównaniu 
z lokalizmem – w defensywie, a jego obecność w mediach masowych jest oka-
zjonalna bądź koniunkturalna, co ma zastosowanie do tzw. nowego regionalizmu, 
promowanego przez Komitet Regionów (organ traktatowy Komisji Europejskiej) 
oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (organ traktatowy Rady 
Europy). Na znacznie mniejsze zainteresowanie w mediach może liczyć regio-
nalizm otwarty19, sformułowany i realizowany przez Stowarzyszenie Wspólno-
ta Kulturowa Borussia w Olsztynie, o czym świadczy zawieszenie wydawania 
czasopisma o tym samym tytule, ukazującego się od 1991 roku. Regionalne to-
warzystwa kultury w większości pozostają wierne regionalizmowi pierwotnemu, 
odwołującego się do tradycji sięgającej XIX wieku. I wiele z nich mogłoby się 
podpisać pod słowami Juana Vazgueza de Melli, hiszpańskiego, tradycjonali-
stycznego myśliciela z tamtego okresu (1861-1928): Jesteśmy narodowymi regio-
nalistami oraz afirmujemy materialną i niematerialną jedność narodu i państwa; 
natomiast nie jesteśmy nacjonalistami regionalistycznymi, którzy dezintegrują 
i dzielą jedność państwa20.

Problem z regionalizmem we współczesnej Polsce polega na tym, że nie może 
on liczyć w żadnej z przedstawionych odmian na szerokie poparcie, może z wy-
jątkiem regionów (Śląsk, Kaszuby), gdzie ujawniły się w ostatnich latach ten-
dencje odśrodkowe, które w różnych kręgach wywołują niepokój, ale – jak na 
razie – nie zagrażają jedności państwa. Polacy – jak wynika z badań CBOS-u – na 

19 Otwarty regionalizm, http://borussia.pl/index.php?p=pg&id=69
20 Cyt. za J. Bartyzel, Regionalizm w perspektywie tradycjonalistycznej, www.legitymizm.org/

regionalizm-tradycjonalizm.

Edward Chudziński



111Medialne aspekty regionalizmu

pytanie, z czym się czują najbardziej związani, odpowiadają: z własną miejsco-
wością (57%), na drugim miejscu wymieniają ojczyznę (ideologiczną), a dopiero 
na trzecim region (15%). Te dane znowu przemawiają na korzyść lokalizmu21.

Jednakże minęlibyśmy się z prawdą, gdybyśmy uznali regionalizm u nas za 
zjawisko passe. Tak to może wyglądać z perspektywy mediów, lokalnych i regio-
nalnych nie wyłączając. Tymczasem regionalizm we wszystkich swoich odmia-
nach i znaczeniach jest coraz wyraźniej obecny w refleksji i debacie naukowej. 
Od końca lat osiemdziesiątych obserwujemy systematyczny przyrost publikacji 
na jego temat, czego rezultatem jest kilkadziesiąt książek i setki artykułów nauko-
wych opublikowanych w prasie specjalistycznej22. Część z nich stanowi pokłosie 
licznych debat i konferencji, w których uczestniczą przedstawiciele różnych dzie-
dzin wiedzy: politologii, socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, literatu-
roznawstwa, historii, geografii, ekologii, ekonomii, prawa, nauk o zarządzaniu 
i organizacji, ponieważ przedmiot badań, czyli regionalizm, ma charakter inter-
dyscyplinarny.

Należy mieć nadzieję, że X jubileuszowy Kongres Stowarzyszeń Regional-
nych będzie ważnym i zauważonym przez media głosem w tej debacie. 

21 Cyt. za L.M. Nijakowski, Regiony to przyszłość, ale nie dla Polski. Rozmowa A. Talagi, 
„Nowe Państwo” 2006, nr 2.

22 Dowodem na to jest bibliografia w książce R. Kowalczyka Czasopiśmiennictwo regionalis-
tyczne, licząca siedemdziesiąt stron i ponad tysiąc pozycji.

Edward Chudziński, dr, 
kierownik Studium Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
współzałożyciel i były redaktor naczelny rocznika 
„Małopolska” (Regiony − Regionalizmy − Małe Ojczyzny).





Znaczenie prasy lokalnej i regionalnej 
w rozwoju regionalizmu polskiego 

– w 25-lecie transformacji ustrojowej

W pierwszym numerze, wydawanego w Płocku od 1935 r., miesięcznika „Ży-
cie Mazowsza” zamieszczono następujące motto: Regionaliści mają być solą tej 
ziemi, krzewicielami wiedzy, badaczami i piastunami rodzimej tradycji, wycho-
wawcami nowej społeczności, budowniczymi wielkiego gmachu narodowej kultu-
ry1. Autorem przywołanych słów jest Wacław Borowy, jeden z najwybitniejszych 
polskich historyków literatury. W sposób syntetyczny przedstawił on zadania 
i powinności, jakie stoją przed regionalistami. Były one realizowane w różnych 
formach i za pomocą rozmaitych środków. Jednym z nich była prasa. Warto zatem 
zadać sobie pytanie o jej znaczenie dla upowszechniania idei regionalistycznej 
i rozwoju regionalizmu polskiego. Szczególnie interesujące wydaje się, jak prasa 
wypełniała te zadania w 25-letnim okresie po transformacji ustrojowej w Polsce? 
Wobec nieznanego w dziejach tempa rozwoju technologicznego, a zwłaszcza te-
leinformatyki, ważne staje się też zagadnienie przyszłości prasy lokalnej.

Rozpocząć należy od wyjaśnienia, że największe znaczenie dla opisu prasy 
lokalnej i regionalnej mają kryteria: zasięgu przestrzennego i treści. Dzięki temu 
możemy usytuować prasę lokalną oraz prasę regionalną obok prasy ponadregio-
nalnej, ogólnokrajowej i ponadogólnokrajowej. Pod względem treści prasę dzieli 
się na prasę treści ogólnej i prasę tematycznie ukierunkowaną (np. polityczna, 
kulturalna)2. Obserwując prasę lokalną i regionalną daje się zaobserwować wy-
stępowanie specyficznego typu prasy tworzonej, ogólnie mówiąc, przez regiona-
listów i najczęściej dla regionalistów oraz dla lokalnej społeczności, mającej na 
celu realizowanie idei regionalizmu. Prasę tę można nazwać regionalistyczną3.
1 W. Borowy, „Życie Mazowsza” 1935, nr 1, s. 19.
2 M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Kato-

wice 2005, s. 97-98.
3 Zjawiskiem tym zajmowało się wielu badaczy, np. Włodzimierz Chorązki, Edward Chudziński, 

Damian Kasprzyk, Władysław Marek Kolasa, Artur Paszko. Zob.: W. Chorązki, Prasa regio-
nalistyczna w okresie transformacji, w: Regionalizm – lokalizm – media, pod red. E. Chu-
dzińskiego, Bochnia 2001; W.M. Kolasa, Katalog małopolskich mediów lokalnych i regio-
nalnych 2005, Kraków 2005, s. 2; W.M. Kolasa, A. Paszko, Małopolskie media lokalne 
w świetle analiz statystycznych, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, pod 
red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W.M. Kolasy, Kraków 2007, s. 223; D. Kasprzyk, Rola 
prasy prowincjonalnej w krzewieniu idei regionalizmu w II Rzeczypospolitej (na przykładzie 
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Przy czym należy wspomnieć, że termin „prasa regionalna” należy odczytywać 
przede wszystkim w odniesieniu do zasięgu rozpowszechniania, a termin „prasa 
regionalistyczna” wynika z regionalistycznego przekazu. W dalszej części wypo-
wiedzi używane będą terminy prasa lokalna, prasa regionalna, ale także prasa lo-
kalna i regionalna o charakterze regionalistycznym. Kiedy będzie mowa o prasie 
regionalistycznej będzie to oznaczało prasę lokalną i regionalną o charakterze re-
gionalistycznym. Zgodnie z kryterium tematycznym, cechą charakterystyczną pra-
sy regionalistycznej jest obecność idei regionalistycznej, przejawiająca się m.in. 
poprzez cele, realizowane zadania, tematykę wypowiedzi oraz narrację.

Ryszard Kowalczyk zaproponował do wyodrębniania i charakteryzowania 
czasopism regionalistycznych używanie terminu „cecha regionalistyczna”4. Do 
zasadniczych obszarów tematycznych prasy regionalistycznej należą m.in. regio-
nalizm, miejscowa historia i tradycja, kultura, podania i legendy, folklor, turysty-
ka i krajoznawstwo. Narracja prasy regionalistycznej charakteryzuje się nagroma-
dzeniem wyrażeń nacechowanych emocjonalnie. Nostalgiczne i sentymentalne 
konstrukcje wypowiedzi wyrażają patriotyzm lokalny i świadczą o więzi autorów 
z regionem5. Do istotnych cech prasy regionalistycznej należy odwoływanie się do 
tożsamości regionalnej rozumianej jako identyfikacja z regionem, jego historią, 
tradycją i kulturą oraz zbiorowościami6. Z punktu widzenia etnologii, tożsamość 
regionalną egzemplifikują takie elementy, jak np. zwyczaje, strój, dziedzictwo 
kulturowe, symbolika. W perspektywie językoznawczej są to np. język, gwara, 
dialekt, literatura. Z punktu widzenia historii, na tożsamość regionalną składa się 
identyfikowanie z dziejami regionu, jego wybitnymi przedstawicielami, insty-
tucjami o dużym znaczeniu, działającymi na jego obszarze. Badając tożsamość 
Mazowsza Północnego i Północno-Wschodniego w latach 1866-1914 Adam Do-
broński skoncentrował się na następujących jej elementach: obszar, uwarunko-
wania geograficzne, komunikacja, ludność, wojsko, zróżnicowanie społeczne7. 

gazet i czasopism płockich), w: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu między-
wojennym, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2010, s. 41; E. Chudziński, Regio-
nalizm idea-ludzie-instytucje, Warszawa 2013. Jednakże uporządkowania i syntezy tej grupy 
produkcji wydawniczej dokonał Ryszard Kowalczyk. Zob.: R. Kowalczyk, Zarys czasopi-
śmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie światowej, Opole 2013; 
R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, 
uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje, Opole 2013.

4 R. Kowalczyk, Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej 
wojnie światowej, Opole 2013, s. 13.

5 Tamże, s. 14-15.
6 Szerzej na temat tożsamości regionalnej: Badania nad tożsamością regionalną, pod red. 

A. Matczaka, Łódź-Ciechanów 1999. 
7 A. Dobroński, O tożsamości Mazowsza Północnego i Północno-Wschodniego (1866-1914), 

w: Mazowsze Północne. W poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, pod 
red. J. Gołoty i M. Truszczyńskiego, Ostrołęka 2012, s. 19-34.

Andrzej Kansy
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Wyróżnikiem czasopism regionalistycznych jest ponadto ich cel działania iden-
tyfikowany jako przekazywanie dziedzictwa kulturowego regionu następnym po-
koleniom8. 

Korzenie prasy regionalistycznej sięgają prasy prowincjonalnej wydawanej 
w XIX i na początku XX w., która rozkwit przeżywała w 1919 r., co wiązało się 
z odzyskaniem niepodległości i zniesieniem ograniczeń zaborców9. Z prasy pro-
wincjonalnej, wokół której skupiona była miejscowa inteligencja, wyłoniły się 
tytuły prasy regionalnej o charakterze regionalistycznym, np. „Zaranie Śląskie” 
(1907), „Gryf” (1908), „Gazeta Podhalańska” (1913), które umożliwiły rozwój 
regionalizmu na Śląsku, Kaszubach i Podhalu10. Aktywni działacze ruchu regio-
nalnego dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Aleksander Patkowski, wyzna-
czali prasie regionalistycznej zadanie szerokiego odzwierciedlania życia własne-
go środowiska, wzmacnianie więzi z najbliższym otoczeniem oraz rozbudzanie 
zainteresowania wszystkimi jego elementami11. A. Patkowski uważał, że aby tytuł 
prasowy mógł być uznany za regionalny lub regionalistyczny, powinien on reali-
zować ideowy program regionalny, odtwarzać, ale i kształtować życie środowiska 
na terenie objętym zasięgiem oddziaływania pisma12. Franciszek Bujak w latach 
30. XX w. sformułował model czasopisma regionalnego, jako medium, wyra-
żającego swoiste właściwości i wartości regionu, które ma na celu rozwijanie 
życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Uważał, że prasa regionalna 
powinna dążyć do wzbudzania zainteresowania przyrodą, etnicznością i dziejami 
regionu13. Do przykładów prasy regionalistycznej dwudziestolecia międzywojnia 
można zaliczyć m.in.: „Ziemię Kujawską”, „Ziemię Podhalańską”, „Gronie”, 
„Przegląd Bydgoski”, czy „Wiadomości Ziem Górskich”. Przykładami płockich 
inicjatyw regionalistycznych II Rzeczypospolitej są dwa miesięczniki: „Mazow-
sze Płockie i Kujawy” (1926-1930) i „Życie Mazowsza” (1935-1939). 

W latach II wojny światowej i okupacji polskie czasopisma regionalistyczne nie 
ukazywały się. W nowych warunkach politycznych po 1945 r. idea regionalizmu nie 
znalazła odpowiednich warunków do rozwoju, stąd też nie wszystkie przedwojenne 
czasopisma o charakterze regionalistycznym wznowiły działalność. Jednak zmia-
na polityki państwa w zakresie kultury po 1956 r. umożliwiła regionalnym towa-
rzystwom kultury i towarzystwom naukowym kontynuowanie idei regionalizmu14. 
8 R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce…, s. 32-38. 
9 A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1919), War-

szawa-Łódź 1982, s. 587-588.
10 E. Chudziński, dz. cyt., s. 132-133.
11 Program regionalizmu polskiego, http://ruch.ngo24.pl/pobierz.aspx [dostęp 23.05.2014].
12 Za: E. Chudziński, dz. cyt., s. 133.
13 F. Bujak, Czym winny się stać „Gronie”?, „Gronie” 1938, nr 3, s. 101-104.
14 E. Chudziński, dz. cyt., s. 141. 
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Warto wspomnieć, że na fali październikowej odwilży zainicjowano wydawanie 
wielu pism o charakterze regionalistycznym, np. „Kwartalnik Opolski” wydawa-
ny od 1955 r. przez Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Notatki Płockie” 
wydawane od 1956 r. przez Towarzystwo Naukowe Płockie15, czy „Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie” wydawane od 1957 r. przez Ośrodek Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyń-
skiego w Olsztynie. Także i później miejscowe elity podejmowały się zakłada-
nia czasopism. Od 1967 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wydaje 
rocznik pt. „Kronika Bydgoska”, który zawiera artykuły na temat historii miasta 
i regionu, a także – w mniejszym stopniu – teksty związane ze współczesnością, 
w tym z działalnością wydawcy. 

Atmosfera społeczno-polityczna w Polsce po 1989 r., a zwłaszcza po znie-
sieniu cenzury w 1990 r., przyczyniła się do większego zainteresowania regio-
nalizmem, co uwidoczniło się m.in. w rozwoju badań regionalnych, w umiesz-
czeniu w programach szkolnych wychowania regionalnego, a także w rozwoju 
czasopism o charakterze regionalistycznym. W wyniku transformacji ustrojowej 
nastąpił znaczny rozwój prasy lokalnej i regionalnej, w tym regionalistycznej, co 
było związane z wydawaniem przez organy i jednostki samorządu terytorialne-
go różnego rodzaju czasopism16. Ponadto ograniczenie monopolu RSW Prasa, 
Książka, Ruch oraz zniesienie cenzury zaowocowały wieloma prasowymi ini-
cjatywami lokalnymi17. Udział w rozwoju lokalnej prasy miał także ruch regio-
nalistyczny. Wiele organizacji wydawało własne pisma, ukierunkowane na pro-
blematykę „małych ojczyzn”. Jednak w wykreowanej rzeczywistości gospodarki 
rynkowej poddano czasopisma regionalistyczne ostrej rywalizacji ekonomicznej, 
wykazując się obojętnością wobec potrzeby podtrzymywania dziedzictwa kul-
turowego, co przyczyniło się do upadku wielu tytułów. Przykładem może być 
zaprzestanie wydawania, między innymi ze względów finansowych, cenionego 
naukowego czasopisma o charakterze regionalistycznym „Białostocczyzna”, wy-
dawanego w latach 1986-2002 przez Białostockie Towarzystwo Naukowe18. Nic 
nie wskazuje jednak na to, że prasa regionalistyczna przestanie istnieć. Ukazu-
ją się bowiem nowe tytuły: „Małopolska” (od 1999 r. w Krakowie), „Rocznik  

15 Zob. A. Kansy, Na marginesie swobody. „Notatki Płockie” (1956-2011) – historia i polityka, 
Warszawa 2012.

16 R. Kowalczyk, Prasa lokalna samorządów terytorialnych elementem systemu komunikacji 
na szczeblu lokalnym, w: Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, pod red. 
B. Nawrota i J. Pokładowego, Poznań 1999, s. 231-252.

17 R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003, s. 90-91.
18 Zob.: K. Hościło, „Białostocczyzna” – regionalne czasopismo naukowe, w: Prasa regional-

na i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010, s. 167.

Andrzej Kansy
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Gostyniński” (od 2007 r. w Gostyninie), „Nasze Korzenie” (od 2011 r. w Płocku) 
i bardzo wiele innych. 

Wraz z rozwojem nowych technologii teleinformatycznych, prasa regionali-
styczna znalazła też swoje miejsce w Internecie w postaci portali niosących ideę 
regionalizmu19. Coraz większa powszechność tego nośnika sprawia, że w sieci 
tworzone są portale regionalistyczne. Prowadzą je instytucje, organizacje poza-
rządowe, ale także prywatne osoby, zwłaszcza młodsze, które posiadają wyższe 
kompetencje w zakresie nowych technologii. Przykładem indywidualnej inicjaty-
wy jest witryna internetowa „Kraina Wędrujących Wysp” założona na platformie 
blogowej przez Sławomira Gajewskiego20. Podtytuł „Wisła jest moim zwiercia-
dłem” wskazuje na szczególne zainteresowanie autora rzeką Wisłą. Innym przy-
kładem aktywności w Internecie jest „Firtel Bydgoski”, którego pierwotną rolą 
było ratowanie gwary bydgoskiej, ale później przekształcił się on w portal doku-
mentujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy21. Portale re-
gionalistyczne zyskują też coraz większe znaczenie ze względu na niższe koszty 
niż w przypadku druku, ale także ze względu na możliwość wzajemnej wymia-
ny informacji między administratorami stron i ich użytkownikami, na przykład 
poprzez fora, czy czaty. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość częstej aktuali-
zacji zamieszczanych informacji. Coraz większa dostępność do technologii mo-
bilnych, smartfonów i tabletów umożliwia wręcz transmitowanie, czy relacjono-
wanie. Nowe możliwości dla niesienia idei regionalizmu otwierają też serwisy 
społecznościowe mogące łączyć grupy bliższych lub dalszych znajomych wokół 
konkretnego regionalistycznego tematu, instytucji, czy organizacji. Można przy-
puszczać, że z powyższych względów przyszłość prasy regionalistycznej będzie 
rozgrywała się w Internecie. 

Należy też wspomnieć, iż promowanie ruchu regionalistycznego, jego idei 
oraz właściwych dla niej treści odbywa się również na łamach prasy lokalnej 
i regionalnej o treści ogólnej, chociaż w mniejszym zakresie niż w prasie regio-
nalistycznej. Przykładem może być „Tygodnik Płocki” wydawany w Płocku, 
bydgoski „Dziennik Wieczorny”, czy „Gazeta Pomorska”. Należy jednak za-
uważyć, że treści zawierające głębszą refleksję nad lokalną historią, kulturą, czy 
krajoznawstwem z większą intensywnością publikowano w prasie lokalnej przed 
19 Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do prasy zalicza się też: „[…] 

wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego prze-
kazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające 
publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechnia-
nia; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością 
dziennikarską”, co pozwala objąć pojęciem prasy także Internet.

20 http://krainawedrujacychwysp.blogspot.com/ [dostęp: 24.05.2014].
21 http://firtelbydgoski.blogspot.com/ [dostęp: 24.05.2014].
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1989 r. Później środek ciężkości zaczęły wyznaczać względy ekonomiczne, które 
nie zawsze uwzględniały misję upowszechniania dziedzictwa regionu.

Niezależnie od tego, czy nośnikiem jest papier czy Internet, prasa lokalna i re-
gionalna o charakterze regionalistycznym ma duże znaczenie dla szerzenia i roz-
woju idei regionalizmu. Przede wszystkim werbalizuje, opisuje i upowszechnia 
elementy tożsamości regionalnej, dzięki którym następuje identyfikacja odbiorców 
z regionem. Zwraca uwagę m.in. na jego uwarunkowania geograficzne i przyrod-
nicze. Dlatego też w prasie regionalistycznej często publikowane są artykuły pod-
noszące walory turystyczne regionu, sprawozdania z rajdów i wycieczek, a także 
konkursy wiedzy. Równie często podejmowanym tematem jest historia. Publiko-
wane artykuły na temat przeszłych wydarzeń posiadają duże znaczenie dla miesza-
kańców regionu. Po 1989 r. na łamach prasy regionalistycznej zaczęły się ukazywać 
m.in. teksty poświęcone tematom dotychczas nieobecnym, np. działaniom Armii 
Krajowej, żołnierzom wyklętym. Zwiększyła się też obecność treści dotyczących 
okresu międzywojennego w Polsce. Ważną rolę odgrywa przypominanie lub od-
krywanie zasłużonych dla regionu postaci. W ten sposób nie tylko dokumentuje się 
biografie osób, ale także wzbudza pożądane postawy. Bardzo często na łamach pra-
sy regionalistycznej opisywane są dzieje zabytków architektury: zamków, pałaców, 
parków, czy nagrobków. Niejednokrotnie dzięki interwencji dziennikarzy wiele  
z pomników przeszłości zostało odrestaurowanych i uratowanych dla przyszłych 
pokoleń. Nie mniej istotne jest upowszechnianie miejscowych zwyczajów, obrzę-
dów, strojów, czy potraw. Dzięki informowaniu o nich podtrzymywana jest cią-
głość, a niekiedy nawet nawiązywana po latach zapomnienia. Tematyka folkloru 
istnieje na łamach pism w formie sprawozdań z imprez folklorystycznych, wystę-
pów zespołów ludowych, a także opisów dawnych zwyczajów. Obecne są też ru-
bryki kulinarne z przepisami na potrawy regionalne. 

Innym elementem tożsamości regionalnej jest miejscowa tradycja literacka. 
Najczęściej przejawia się ona w upowszechnianiu historycznych i współczesnych 
lokalnych pisarzy i ich utworów. W lokalnej prasie płockiej często publikowane 
są treści na temat poety Władysława Broniewskiego, na Kurpiach przypominana 
jest postać ks. Władysława Skierkowskiego i jego dzieło, a w prasie lubelskiej 
Józefa Czechowicza. Elementem tożsamości językowej jest gwara. Wspomniany 
już portal „Firtel Bydgoski” powstały w 2012 r. archiwizuje słowa gwarowe, oca-
lając od zapomnienia gwarę bydgoską22. Podczas budowania portalu wykorzy-
stano dzieło Andrzeja S. Dyszaka pt. „Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik 
gwary bydgoskiej”, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgosz-
czy23. Jednakże dzięki interaktywności medium możliwe jest stałe uzupełnianie 
22 Firtel: z niem. Viertel – rejon, okręg zamieszkania.
23 A.S. Dyszak, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Bydgoszcz 2008.
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powstałej bazy przez użytkowników. Prasa regionalistyczna należy do ważnych 
mediów dokumentujących i kreujących życie społeczne i kulturalne. Refleksją 
obejmowane są nie tylko przeszłe wydarzenia, ale też bieżące i planowane dzia-
łania. Zamieszczane w tym zakresie wypowiedzi promują różnego rodzaju akcje 
społeczne, np. ratowania miejscowych zabytków, informują o odczytach popu-
larnonaukowych, wystawach, czy promocjach wydawnictw. Szczególne miejsce 
zajmuje informowanie o działalności instytucji i organizacji zajmujących się 
utrwalaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego regionu. Najczęściej 
to one są wydawcami prasy regionalistycznej i to one, świadome swej odpowie-
dzialności za przekazywanie lokalnego dorobku przyszłym pokoleniom, organi-
zują życie kulturalne i naukowe, podejmując badania regionalne, upowszechnia-
jąc wiedzę o regionie, czy wydając książki. Informacje na ten temat zamieszczane 
są w prasie regionalistycznej. 

U podstaw europejskiej kultury leży religia chrześcijańska, co sprawia, że jej 
elementy silnie obecne są w prasie regionalistycznej. Podejmowane są zwłaszcza 
tematy związane z rolą instytucji religijnych oraz duchowieństwa w procesach 
historycznych. Propagowane są też miejscowe tradycje religijne. Należy podkre-
ślić, że wiele informacji istotnych z punktu widzenia regionalizmu publikowa-
nych jest na łamach prasy parafialnej i na diecezjalnych portalach. Do elemen-
tów tożsamości regionalnej należy symbolika. Ujawnia się ona w prasie lokalnej  
i regionalnej w postaci informacji o herbach miast, powiatów i województw. Po 
reformach samorządowych po 1989 r., wiele miejsca poświęcono odtwarzaniu 
przedwojennej symboliki. Oprócz tego zamieszczano wiadomości o herbach ry-
cerskich i szlacheckich rodów związanych z regionem. W tym kontekście należy 
rozpatrywać obecne w prasie omawianego typu wyniki poszukiwań genealogicz-
nych. Omawiając elementy tożsamości regionalnej, nie można pominąć zagad-
nień związanych z ludnością. Często na łamach prasy regionalistycznej podejmo-
wane są bowiem tematy dotyczące mniejszości narodowych, wzajemnych relacji 
Polaków, Żydów, Rosjan, czy Niemców, a także sprawy związane z migracjami. 

Prasa lokalna i regionalna dzięki wykorzystaniu w swoim przekazie elemen-
tów tradycji regionalnej, zwłaszcza opartych na wspólnym terytorium i wspól-
nym dziedzictwie kulturowym, posiada duże znaczenie w życiu lokalnych spo-
łeczności. Podtrzymuje bowiem ciągłość procesu identyfikacji z regionem, dając 
mu nowe życie w różnych okresach historycznych. Ponadto prasa lokalna i re-
gionalna wspomaga dzieło edukacji regionalnej. Można nawet powiedzieć, że 
w sytuacji, kiedy na mocy nowej podstawy programowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z 2009 r. cele wychowania regionalnego przestały być w wystarcza-
jącym stopniu i w odpowiedniej formie obecne, prasa regionalistyczna przejmuje 
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część zadań związanych z edukowaniem młodego pokolenia24. Potencjalnie lo-
kalna i regionalna prasa stanowi dla uczniów pierwsze i wyczerpujące źródło in-
formacji o małej ojczyźnie, skarbnicę wiedzy o wydarzeniach oraz o ludziach 
i ich postawach, dzięki czemu odgrywa także rolę wychowawczą. Na łamach 
prasy drukowanej i elektronicznej promowane są nowoczesne formy edukacji re-
gionalnej, jak na przykład działania grup rekonstrukcyjnych. Warto podkreślić, 
że najczęściej twórcami prasy lokalnej i regionalnej o charakterze regionalistycz-
nym są społecznicy zrzeszeni w różnych organizacjach. Nie kierują się oni ma-
terialnymi przesłankami, działając na przekór odhumanizowanemu rynkowi, lecz 
z dużym poświęceniem pracują bezpłatnie, ponosząc koszty kwerend i badań, 
koniecznych do napisania artykułu. Wielka szkoda, że to ogromne dzieło nie jest 
dostatecznie wspomagane przez państwo. Nie wszystkie bowiem działania sto-
warzyszeń o charakterze regionalistycznym można realizować poprzez konkur-
sy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nie mają charakteru 
ciągłego, a ponadto niosą z sobą dużą niepewność. A misja na rzecz zachowania 
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego właśnie wymaga ciągłości i pew-
ności następnego dnia. Systemowe rozwiązania dla stowarzyszeń i organizacji 
pożytku publicznego raczej ukierunkowane są na pomoc socjalną, a nie na spo-
łeczny ruch regionalistyczny i naukowy.

Najważniejszym celem realizowanym przez prasę lokalną i regionalną o cha-
rakterze regionalistycznym jest przekazywanie miejscowego dziedzictwa kultu-
rowego następnym pokoleniom. Nie mniej istotne jest też budowanie pozytywne-
go wizerunku „małej ojczyzny”. Wśród najważniejszych zadań wykonywanych 
przez prasę regionalistyczną należy wymienić kształtowanie więzi lokalnych 
i budowanie kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, rozbudzanie zain-
teresowania wielokulturowością oraz kształtowanie kultury dialogu publicznego. 
Dlatego też nie ulega wątpliwości, że prasa lokalna i regionalna odegrała istotną 
rolę w dziejach małych ojczyzn, a obecnie posiada duże znaczenie dla miejsco-
wych społeczności. Można też przypuszczać, że w przyszłości prasa będzie do-
cierała do szerokich kręgów odbiorców, wyposażała ich w wiedzę o regionie oraz 
kształtowała ich w pożądane społecznie postawy. Wydaje się, że coraz większą 
rolę będzie odgrywał Internet jako zyskujący największą dynamikę rozwoju no-
śnik informacji na świecie. Zdaniem Jerzego Damrosza, regionalizm będzie sty-
mulatorem rozwoju kraju i ważnym elementem duchowej suwerenności. Będzie 
wpływał na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz pozycję państwa na arenie 

24 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół, Dz.U. z dnia 15 I 2009 r., Nr 4, poz. 17.
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międzynarodowej25. Bez wątpienia prasa lokalna i regionalna o charakterze regio-
nalistycznym odegra w tym dziele ważną rolę. 

25 J. Damrosz, Czy regionalizm polski ma przyszłość?, „Notatki Płockie” 2007, nr 2, s. 55.
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Regionalizm w cyberprzestrzeni.  
Doświadczenia i wyzwania przyszłości

W pierwszych dekadach XXI wieku społeczeństwo polskie wkroczyło w ko-
lejne etapy rozwoju cywilizacyjnego. Istotnym przeobrażeniom uległy fizyczne 
aspekty życia, czego efektem jest wyższy poziom życia materialnego i technicz-
nego. Towarzyszy im powszechne społeczne przekonanie, że wspólnoty regional-
ne i lokalne wkraczają w nowy, pełen obaw i ryzyka wiek historii przebiegający 
w sposób wyjątkowo szybki i jednocześnie radykalny. W tym kontekście rodzi 
się pytanie: czy za postępem technologicznym nadąża sfera ducha, a dokładniej 
rezerwuar idei i wartości, poprzez które może mieć wpływ na współczesny kształt 
technicznego i przyrodniczego środowiska życia, a tym samym umożliwić cywi-
lizacji opanowanie samej siebie? 

Życie tutaj i teraz, z całym zestawem obaw generowanych współczesnym 
etapem rozwoju cywilizacyjnego, należy odnieść do kultury i jej zdolności do 
pokonywania problemów i trudów w różnych aspektach jej działania. W naszym 
przypadku, co jest przedmiotem obrad Kongresu, kultury określanej potocznie 
mianem tradycyjnej. Stajemy przed dylematem o zasadniczym znaczeniu: jak po-
godzić to, co nowe, dynamiczne, zmieniające się na naszych oczach, z owocem 
mądrości i kreatywności minionych pokoleń? Czy to, co dawne, może być dalej 
twórczym elementem kultury, czy też należy dokonać syntezy starego z nowym, 
a może odciąć się czy też odrzucić świat wartości kultury tradycyjnej? Z tym 
ostatnim przypadkiem spotykamy się poprzez dyskredytację, która między in-
nymi przyjmuje formy metaforycznego epitetowania takiego, jak: ciemnogród, 
mocher, średniowiecze, zaściankowość itp. Tego rodzaju dezawuacje są rozpo-
wszechnione w krzykliwych środowiskach zorientowanych kosmopolitycznie, 
których działania rozpostarte są od ignorowania znaczenia kultury tradycyjnej 
do otwartej walki z jej imperatywami. Przy czym lekceważony jest fakt wypłu-
kiwania kultury z różnych środowisk, co prowadzi do stanu dezintegracyjnego 
wszelkie formy życia społecznego, akulturacji. Należy zaznaczyć, że doświad-
czenia cywilizacyjne rozwiniętych krajów świata dowodzą, że stosowały zawsze 
strategię umiejętnego łączenia tradycji i nowoczesności. 

Kilka refleksji o regionalizmie
Termin „regionalizm” należy do tych pojęć, których współcześnie często uży-

wamy. Jaka jest jego immanentna zawartość? Definicji regionalizmu w literaturze 
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przedmiotu wnikliwy badacz może znaleźć wiele, pewnie kilkadziesiąt. Oczy-
wiście nie będę ich przytaczał, czy też interpretował. Natomiast pozwolę sobie 
odnieść się do esencji tego pojęcia z uwzględnieniem współczesnych realiów jego 
aplikacji. Etymologicznie sam termin „region” pochodzi od łacińskiego słowa 
regio, co oznacza okolicę, a obecnie może być oddany poprzez użycie określenia 
społeczność lokalna, obejmująca przestrzeń rozmieszczoną pomiędzy jednostką  
a społeczeństwem. Zdaniem niektórych badaczy, kluczowym dla funkcjonowa-
nia społeczeństwa jako całości. W klasycznym rozumieniu była to zbiorowość 
o charakterze terytorialnym z ukształtowaną organizacją kulturową, polityczną 
i ekonomiczną, przyjmująca postać wspólnoty przestrzennej określającej spo-
łeczne interakcje zachodzące pomiędzy jej członkami oraz więź o charakterze 
emocjonalnym. Współcześnie, te jednoznaczne relacje pomiędzy terytorium 
a społecznością, znamienne dla społeczeństwa tradycyjnego, okazują się być 
bardziej skomplikowane. Bowiem obok terytorium, najważniejszym czynnikiem 
konstytuującym społeczność lokalną staje się kultura, a dokładniej tożsamość 
kulturowa. W ten sposób ulega rozmyciu determinizm terytorialno-ekonomiczny 
obowiązujący przez wieki, przyjmując współcześnie przede wszystkim formę ob-
szaru kulturowego budowanego w oparciu o wartości, uczucia i emocje. Ostatecz-
nie terytorium przyjmuje postać swoistego surowca, którym posługujemy się przy 
budowaniu przestrzeni kulturowej określającej kształt współczesnej społeczności 
lokalnej. 

Powszechność Internetu i formułowanie na jego bazie społeczeństwa siecio-
wego sprawia, że wspólne terytorium jako konstytutywny czynnik wspólnoty 
lokalnej ulega marginalizacji, a w niektórych skrajnych przypadkach może być 
nawet pomijany. Należy dodać, iż współczesny regionalizm koncentruje się za-
sadniczo na kwestiach lokalnych, ale wykracza poza terytorium miejscowości. 
Bowiem jest powiązany z działaniami na rzecz zaistnienia w szerszej przestrze-
ni, posługując się cyberprzestrzenią, w przestrzeni krajowej czy nawet globalnej. 
Współczesny regionalizm podejmując działania integrujące społeczności lokalne, 
a tym samym całe społeczeństwo, na bazie kultury, ale jednocześnie, co jest wpi-
sane w logikę globalizacji, jest poddany procesom konfrontacji z uniwersalizmem 
zewnętrznym. Nieodzownym jest określenie optymalnego punktu przecięcia tra-
jektorii różnobarwnego polskiego regionalizmu z heterogenicznym globalnym 
światem wartości. Obowiązująca narracja inspirowana uniwersalizmem propagu-
je obraz polskiej niższości kulturowej, jej nieprzystawalności do obowiązującego 
języka postępu. Stąd prosty wniosek, przecież nie tak rzadki, jej marginalizacji, 
czy wręcz odrzucenia. Czy wobec takiego myślenia możemy przechodzić beztro-
sko? Należy dodać, iż w kulturze globalnej dominuje to, co zewnętrzne, bezpo-
średnie, szybkie, widoczne i prowizoryczne. Cechuje ją brak immanentnej głębi. 
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Czy nawet jej interioryzacja, jak głoszą hasła, w imię postępu i rozwoju, może 
być rzeczywiście czynnikiem optymalizującym ich realizację? Śmiem wątpić.

Procesy globalizacji wyznaczają ramy dla współczesnej kultury, której kluczo-
wym wyznacznikiem stał się konsumeryzm będący na usługach kosmopolitycz-
nego rynku. Kultura globalna nie utożsamia się z żadnym określonym miejscem, 
zbiorowością czy kontekstem historycznym. Jest pozbawiona przeszłości, ukie-
runkowana na teraźniejszość lub ewentualnie wyimaginowaną przyszłość. Jeśli 
sięga po ludowe, etniczne czy tradycyjne inspiracje, to jednocześnie odrywa je 
od oryginalnego kontekstu. Jej celem jest również homogenizacja różnych syste-
mów wartości. Należy zauważyć, że jednostronne procesy homogenizacji kultury 
w sposób naturalny inspirują do działań jej heterogenizacji, chociażby poprzez 
odwołanie się do regionalizmu i lokalizmu. Z drugiej strony trudno jest znaleźć 
na gruncie kultury stymulującej konsumpcję satysfakcjonujące odpowiedzi na 
kluczowe dla człowieka pytania dotyczące sensu, celu czy racjonalności działań. 
Idąc dalej, odkrywanie prawdy, szanowanie wolności, podążanie za pięknem czy 
budowanie organizacji społecznej na bazie zasady solidarności i pomocniczości. 
Czy jest to możliwe bez odwołania się do meandrów polskiego losu skupionych 
w soczewce regionu: społeczności lokalnej. Magia dobrobytu nie może nam przy-
słaniać, czy wręcz eliminować ze współczesnego życia tego, co stanowi głębię pol-
skiej kultury, przez wieki mocno zakorzenionej w rodzinie, wspólnocie lokalnej  
i regionalnej. W nich tkwi całe niezliczone bogactwo różnorodności losów i nie-
wyczerpanego zasobu zbiorowego doświadczenia.

Polski regionalizm kształtował się w wyjątkowo niekorzystnych warun-
kach, poddany był bolesnym doświadczeniom historii. Długiego okresu za-
borów z narzuconą, bezwzględną polityką germanizacji i rusyfikacji, a w XX 
wieku zdarzenia o charakterze militarnym, gospodarczym, propagandowym, 
dezawuującym polską kulturę. Co bynajmniej nie jest tylko przeszłością, jej 
zmienione co prawda formy są także obecne w realiach współczesności. Pol-
ski regionalizm wpisuje się w heroizm powstań narodowych, z ich osobli-
wością konspiracji, tajnych sądów, struktur państwa podziemnego. Działania 
tego rodzaju są ewenementem w skali światowej. Polski regionalizm musiał 
się zderzyć z terrorem państwowym Rosji i Niemiec, różnymi odmianami lu-
dobójstwa, zsyłkami, odpowiedzialnością zbiorową, emigracją, agenturalnymi 
władzami, zagładą elit, zdradą czy też scenariuszom wynarodowienia i zniewo-
lenia. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że przez ostatnie dwa wie-
ki na terenie Polski szalało zło i to w swojej zajadłości w różnych ekstremal-
nych formach. W swoim apogeum przyjmując ekstyrpacyjne formy radykalnego 
wyrwania z korzeniami, której wyznacznikami stały się obozy koncentracyjne  
i łagry, Holocaust, Katyń i tysiące miejsc na terenie Rzeczypospolitej, gdzie lała 
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się obficie krew dzieci, kobiet, mężczyzn i starców. Któż lepiej niż regionaliści 
zna skutki rozpasanego zła w Polsce, naszym zadaniem jest pamiętanie o bez-
bronnych ofiarach, oddanie honoru bohaterom i przekazanie tego dziedzictwa 
doświadczeń następnym pokoleniom. W naszym działaniu nie zniechęcą nas lek-
komyślni różnej maści natręci, którzy lansują tezę, iż propagujemy cierpiętniczą 
historię, prowincjonalną i zaściankową, wmawiając nam na różne sposoby kom-
pleksy i polską niższość. Trudno tego rodzaju opinie traktować poważnie, ale ich 
zmasowanie czyni spustoszenie w wielu polskich głowach.

Należy pamiętać, że zła wiara wyzwala nowe pokłady bona fides i to w każ-
dym pokoleniu. Zrozumienie natury i skutków zła edukuje wspólnoty lokalne 
i regionalne ukazując ze zdwojoną siłą bogactwo dobra. Czego przykładem była 
chociażby lojalność wobec polskiej kultury, szczególnie mocno wyartykułowana 
w okresie zaborów. Głęboki patriotyzm każdego pokolenia, okupowany ofiarą. 
Czy też świadomość ceny wolności i przywiązanie do niej. Polska kultura lokalna 
i regionalna musi zmierzyć się z jej oczywistym posłannictwem i narzuconą jej 
historycznie misją. Epatować istotowością, wyjątkowym doświadczeniem w jed-
noczącej się Europie, globalizującym się świecie. Być nauczycielką nie tylko dla 
kolejnych generacji Polaków, ale może okazać się pouczającą dla innych społe-
czeństw w dobie nowych niepokojów, które zwiastuje niespokojny rok 2014.

Regionalizm, zaangażowani w jego nurty działacze, winni wierzyć w zwy-
cięstwo. Należy zauważyć, iż jedną z najpoważniejszych pokus tłumiących za-
pał i odwagę jest przeświadczenie przegranej, narzucające rozczarowanie, nie-
zadowolenie i pesymizm. W przekonaniu zasadności nowych działań cierpliwie 
i z pewną dozą determinacji musimy ukazywać ciągłość pomiędzy tym, co miało 
miejsce w przeszłości, a tym, co może nastąpić w przyszłości. Sposób rozumienia 
życiowych doświadczeń, wartości i poglądów minionych pokoleń jest istotną czę-
ścią kapitału kulturowego konkretnej społeczności. Wyznacza wektor ich współ-
czesnych kompetencji kulturowych, przyjmujących w praktyce formę orienta-
cji na wartości, krystalizujące aspiracje życiowe, otwartość na nowe inspiracje 
i zmiany wyznaczające poziom uczestnictwa w kulturze.

Musimy zastanowić się, jak dotrzeć z bogactwem polskiego regionalizmu do 
młodego pokolenia oraz adresatów zakorzenionych w wielorakich kontekstach 
kulturowych. Możliwości takie stwarza obecnie cyberprzestrzeń i budowanie na 
jej osnowie sieci kultury rzeczywistości wirtualnej.

Usieciowiony świat nowym obszarem regionalizmu
Rewolucja informatyczna, powszechne wykorzystanie komputera, nowe tech-

nologie komunikacji, sieć Internetu, spowodowały w sposób radykalny zmianę usy-
tuowania człowieka w świecie. W wymiarze życia codziennego funkcjonowanie 
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e-społeczeństwa obejmuje wszelkie formy działalności wyposażone w przyimek 
„e”. E-społeczeństwo formułuje się na kanwie nakładania się kalki rzeczywistości 
i świata wirtualnego, którego wyznacznikiem są materialne, jak i niematerialne, 
wzorce regulujące ludzkie zachowania. Jest ono w swojej istocie wiązką wzajem-
nie powiązanych procesów ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturo-
wych oddziaływujących w sposób komplementarny na całokształt życia społecz-
nego, funkcjonowanie instytucji, a także sposób życia i działania poszczególnych 
jednostek. Społeczeństwo sieci jest rezultatem presji gospodarczej na elastycz-
ność zarządzania, globalizację handlu i kapitału oraz rozwoju społecznego, dla 
którego wolność indywidualna i otwartość komunikacyjna stały się dominujące. 
Odwołując się do współczesnego języka, należy zauważyć rosnące znaczenie soft 
power w życiu społecznym, którego wyznacznikiem jest wszechobecny informa-
cjonizm i wielopłaszczyznowa komunikacja. Czynniki miękkie, do których nale-
ży zaliczyć obok informacji, wiedzy, komunikacji także kulturę, wprowadzają nas 
w świat odległy od rzeczywistości codziennych doświadczeń. Bowiem w świecie 
sieci generowane są nowe zjawiska przyjmujące postać permanentnej zmienno-
ści, decentralizacji, płynności, mobilności realizowanych w warunkach wielkich 
prędkości działań komunikacyjnych.

Współczesny świat jest kreowany także infrastrukturą sieciową, na którą 
składają się miliony węzłów i autonomicznych sieci komputerowych, dyspo-
nujących nieograniczoną liczbą możliwych połączeń. Sieć cechuje zdolność do 
poszerzania się, rozwoju i samogeneracji, na które nakładają się przepływy róż-
nych czynników o nieregularnym i chaotycznym charakterze. Cechuje je także 
silna nietrwałość. W wymiarze historycznym świat stabilny bądź dążący do sta-
bilizacji zastępuje dynamiczny. Świat struktur organizacyjnych jest wypierany 
procesualnością rzeczywistości wirtualnej, a ta odnosi się do nierzeczywistego 
świata budowanego za pomocą komputera i dodatkowych akcesoriów siecio-
wych. Należy zaznaczyć, iż rzeczywistość ta znacząco przypomina realny świat 
do tego stopnia, że człowiek nie dostrzega istotnej różnicy między nimi. Postęp 
technologii informacyjnych prowadzi do głębszego zacierania się granic pomię-
dzy rzeczywistością a światem wirtualnym. Umożliwia łatwe przechodzenie od 
codziennych kontaktów do relacji w cyberprzestrzeni, którą należy interpretować 
jako przestrzeń otwartego komunikowania się za pomocą pamięci połączonych 
komputerów. Należy zaznaczyć, że w cyberprzestrzeni nie istnieje miejsce w sen-
sie geograficznym, czas i forma. Jej swoista bezgraniczność i nieskończoność 
umożliwia jej rozszerzanie i modyfikowanie na tyle, na ile jesteśmy w stanie to 
zrobić. Współczesna sieć charakteryzuje się deterytorializacją, czyli oderwaniem 
życia od konkretnej przestrzeni. Jej substytutem stała się dynamiczna przestrzeń 
przepływów informacji i wiedzy, wartości kulturowych, kapitału. To tego rodzaju 
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czynniki określają pozycję zajmowaną w sieci. Brak uczestnictwa w sieci ozna-
cza marginalizację społeczną i kulturową bądź wręcz niebyt dla niektórych zbio-
rowości, na przykład młodzieży.

Na strukturach sieciowych budowana jest aktywność, przy czym cechuje ją 
spontaniczność i wspólnotowość. Dla porównania, w społeczeństwie tradycyj-
nym możliwości te były ograniczone do przestrzeni gminy, parafii. Sieć stwarza 
szansę zaistnienia w wymiarze szerszym niż lokalny, w niektórych przypadkach 
osiągany jest poziom globalny. W ten sposób to, co miało charakter peryferyjny, 
może rzutować na strumień przepływów w sieci globalnej. Cyberprzestrzeń jest 
reprezentacją zbiorową, wyobrażeniem społecznym, w której istotną rolę winny 
odgrywać zbiorowe projekty o charakterze regionalnym i lokalnym. Regionalizm 
z całym swoim bogactwem, aby wypełniać swoje konstytutywne zadania, musi 
funkcjonować w sieci. Bowiem ten dzisiejszy świat jest światem sieci, w którym 
można funkcjonować tylko pod postacią sieci. Stać się istotnym czynnikiem kreu-
jącym – używając języka naukowego – zarówno kapitału pomostowego (bridging 
social capital), jak i kapitału więzi (bonding capital), który tworzy i konstytuuje 
wspólnoty grupowe. Natomiast zadaniem kapitału pomostowego jest budowanie 
związków pomiędzy różnymi grupami, organizacjami obywatelskimi. Ruch re-
gionalny musi podjąć działanie w zakresie budowy i ciągłego poszerzania w opar-
ciu o sieci zarówno kapitału więzi, jak i pomostowego. W ten sposób wpisywać 
się oczekiwania zmian społecznych społeczności lokalnych. Z drugiej strony 
bierność lub nieadekwatne działanie ruchu w odniesieniu do potrzeb i preferencji 
współczesnych społeczności, otwiera przestrzeń do działań zewnętrznych czynni-
ków kulturowych oddziaływających w dużej mierze dezintegrująco. Czynnik we-
wnętrzny, endogenny, winien uzyskać zdolność mobilizowania zasobów, a więc 
budowania kapitału pomostowego, jak i więzi w społecznościach lokalnych, cze-
go rezultatem jest integracja społeczności lokalnej.

Sieć stała się obecnie podstawową formą organizacji życia społecznego, jej sa-
moorganizacji, zwiększania świadomości społecznej, budowania tożsamości kul-
turowej. Przy czym tożsamość nie jest czymś niezmiennym, jest wprawdzie zako-
rzeniona w szczególnym historycznym i kulturowym kontekście, ale w przypadku 
sieci poddana jest procesowi negocjacji, czy też renegocjacji w odniesieniu do opo-
nentów, czy też skomercjalizowanej kultury. Współcześnie akcent jest położony 
raczej na proces budowania tożsamości, niż stan będący rezultatem tego procesu. 
Problemem strategicznym dla regionalizmu jest, jak tworzyć i zmieniać tożsamość 
na gruncie etosu lokalnego, regionalnego, a nie to, czym ona jest. Bowiem „kim 
jesteśmy” nie jest nam dane w odniesieniu do stabilnych struktur organizacyjnych, 
a raczej zadane w świecie chaosu, płynności, fluktuacji i mobilności społecznej. 
W społeczeństwie tradycyjnym tożsamość formułowała się w oparciu o zasadę 
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solidarności i przyjmowała charakter względnie trwały. Natomiast w sieciowym 
społeczeństwie na tożsamość nakłada się wiele identyfikacji, które przez podmioty 
są wybierane w oparciu o przesłanki konformistyczne, bądź też w celu adaptacji do 
poszczególnych kontekstów społecznych. Tożsamość w wymiarze jednostkowym, 
zbiorowym, przestaje być atrybutem określającym istotę podmiotów w cyberprze-
strzeni, staje się natomiast obiektem, którego poszukuje się w sieci. 

W wymiarze praktycznym tożsamość rzutuje na kompetencje kulturowe jed-
nostek i zbiorowości, ich umiejętność uczestnictwa w kulturze. Jest ściśle zwią-
zana z siłą oddziaływania kultury na życie i rozwój społeczności lokalnej. Na 
gruncie nauki zjawiska te są parametryzowane poprzez użycie pojęcia kapitału 
kulturowego. W najogólniejszym zarysie obejmuje ono, poczynając od orienta-
cji na wartości, aspiracji życiowych, stylu życia, wykształcenia, infrastruktury 
kulturalnej, a kończąc na umiejętnościach w zakresie komunikacji symbolicznej 
i zakorzenieniu w kulturze. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na ostatni czynnik 
najmocniej związany z lokalizmem i regionalizmem. Kompetencje kulturowe są 
wpisane w panujące wartości i zwyczaje, styl życia, normy i reguły społeczne. 
W określonej społeczności rzutują na poziom jej spójności. Z jednej strony są źró-
dłem mobilności kulturowej, a z drugiej określają stopień reprodukcji lokalności 
i regionalności. Ich istotę możemy sprowadzić do umiejętności przyswajania za-
sobów symbolicznych uznanych za ważne, a następnie zinstytucjonalizowanych 
chociażby w formie ruchu regionalnego. W Polsce ruch regionalny identyfikuje 
się od samego początku z tymi treściami, które w poszczególnych społeczno-
ściach lokalnych mają charakter spontaniczny i nieformalny i są emanacją kardy-
nalnych potrzeb i pragnień człowieka.

Aksjomaty tożsamości lokalnej i regionalnej w cyberprzestrzeni
Powszechne stosowanie Internetu sprawiło, że człowiek przestał być tylko 

dzieckiem natury, przekroczył bowiem związane z nią ograniczenia czasowe 
i przestrzenne. Co sprawia, iż w jego świadomości świat fizyczny zdaje się kur-
czyć, przy jednoczesnej ekspansji cyberprzestrzeni. W warunkach cyberprzestrze-
ni środowisko życia uległo dematerializacji, staje się bowiem formą budowaną na 
bazie znaków i symboli formowanych na gruncie języka. Świat rzeczy fizycznych 
oddają znaki i budowane na ich kanwie formy semiotyczne. Cyberprzestrzeń 
w znaczeniu społecznym jest więc konstruktem językowym i niematerialnym, 
w którą wpisuje się tekst, obraz, animacje. Jej ekspansja oznacza w praktyce na-
sycenie jej nowymi zestawami znaczeń tworzonymi przez aktywność użytkow-
ników Internetu. Cyberprzestrzeń przełamała bierność czasoprzestrzeni. Ciągle 
wypełniana danymi, informacją, wiedzą, staje się aktywną stroną w kreowaniu 
świata życia i to we wszystkich jej aspektach.
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W warunkach cyberprzestrzeni kultura może być interpretowana jako system 
znaczeń. Co w praktyce przyjmuje postać wzajemnie sprzężonych znaków, sym-
boli, wartości, idei, obowiązujących wzorców aktywnie uczestniczących w wie-
lopłaszczyznowej społecznej komunikacji. L. Dyczewski analizując fenomen 
współczesnej kultury wskazuje na konstytutywne znaczenie systemu znaczeń1. 
Niesiony jej nurtem tradycjonalizm przyjmuje także formę znaków, co w praktyce 
oznacza zagospodarowanie cyberprzestrzeni jego własnym kodem kulturowym. 
Co powoduje, że lokalizm i regionalizm prezentowany w formie znaków winien 
znaleźć swoje poczesne miejsce w cyberprzestrzeni. 

Tradycjonalizm wpisujący się w formy współczesnej tożsamości, jest źródłem 
samookreślenia się jednostki, jak i zbiorowości w chaosie cyberprzestrzeni. Odcię-
cie się od tradycji prowadzi do zaniku własnej tożsamości kulturowej. Prezentacja 
tradycji w formie nowoczesnej, przy użyciu znaków, wytrąca często podnoszo-
ny przez jej oponentów argument, iż niejako może hamować szeroko rozumiany 
postęp cywilizacyjny. Bowiem wpisuje się ona w nurt, z racji przyjętej formy, 
działań innowacyjnych. Tym samym tożsamość lokalna i regionalna, której bazą 
jest wspólne dziedzictwo, zakorzenienie w terytorium, wartościach, normach, 
wzorach, języku, kształtuje teraźniejszość, poczucie identyfikacji i przynależno-
ści, sugeruje przyszłość, motywuje do działania, tworząc podstawy do spójności 
tożsamości. Ponadto tożsamość nie jest utożsamiana tylko z obroną tradycji, ale 
wpisuje się kreatywnie we współczesność. Określając zarazem cele i wartości 
jutra. Przestaje być rozumiana w sposób statyczny, którego efektem jest, wcze-
śniej czy później, stagnacja, ale na wskroś dynamiczny. Tożsamość w wymiarze 
statycznym formułowała się przede wszystkim w oparciu o zasadę solidarności  
i dominowała w społeczeństwie tradycyjnym. Natomiast obecną jej dynamicz-
ną formułę można opisać poprzez nakładanie się wielu identyfikacji, które przez 
podmioty są wybierane w cyberprzestrzeni w celu adaptacji do poszczególnych 
kontekstów społecznych. Tożsamość przestaje być atrybutem określającym istotę 
podmiotu (jednostkowego, zbiorowego). W cyberprzestrzeni staje się obiektem, 
którego poszukuje się w sieci. Pragmatyzm funkcjonowania współczesnego re-
gionalizmu zobowiązuje nas do zaproponowania odpowiednio atrakcyjnej, szcze-
gólnie dla młodego pokolenia, oferty z bogactwem kultury lokalnej, regionalnej 
i narodowej. 

B. Misztal podkreśla, że tożsamość jest rodzajem umiejętności rozpoznawa-
nia swojej odrębności lub podobieństwa, zdobytych kwalifikacji poznawczych, 
emocjonalnych, moralnych i politycznych, które pozwalają na określenie swojego 

1 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
1993, s. 40.
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miejsca w świecie2. Należy zaznaczyć, iż przymiotami kultury w cyberprzestrzeni 
są: jej otwartość, wolność, tolerancja, dobrowolność, różnorodność. Cytowany 
Autor dodaje jednocześnie, że zmieniające się zewnętrznie warunki wymagają 
nieustannego sprawdzania własnego stanowiska w odniesieniu do sytuacji nie-
ustannych porównań i równoczesnej analizy zależności pomiędzy nimi3. Cyber-
przestrzeń budowana na bazie sieci internetowej oferuje możliwość wyboru pew-
nych aspektów tożsamości, jej fragmentaryzacji, co jest jednym ze źródeł braku 
więzi ze swoją małą ojczyzną, często w pogoni za innym światem, formowania 
alternatywnego świata. Przy czym preferowane są te części tożsamości, które zy-
skują szybką aprobatę społeczną, np. w mediach, czy też prezentowaną przez tzw. 
celebrytów. W tych warunkach akceptacja tradycjonalizmu, jego przekaz syn-
chronizowany w społeczności lokalnej i przekazywany z pokolenia na pokolenie, 
zostają zburzone.

Struktury sieciowe powodują rozwój postaw indywidualistycznych. 
Epoka sieci, jednostce, a w zasadzie jej wewnętrznemu światu, przypisu-
je status nadrzędnej rzeczywistości. Bazuje bowiem na przekonaniu, że jed-
nostka najlepiej zna swoje interesy, najlepiej potrafi je wyartykułować. Nowe spo-
łeczeństwo, określa się w literaturze mianem społeczeństwa spersonalizowanego.  
W cyberprzestrzeni nowym wzorcem relacji stał się indywidualizm sieciowy. Do-
datkowo jednostka jest w ciągłym ruchu, staje się permanentnym wędrowcem, 
budującym, o ile w ogóle, słabe więzi społeczne na bazie podobieństwa spo-
łecznego bądź wspólnych zainteresowań. W cyberprzestrzeni dominuje proces 
powielania się, samopodobieństwa wśród indywiduów. Co swoim kształtem od-
biega od budowanych w przestrzeni tradycyjnej silnych więzi lokalnych i regional-
nych. Zmusza nas to do szukania form niwelujących indywidualizm w skrajnych 
jego formach i z drugiej strony budowy sieci o charakterze lokalnym, dynamicz-
nie reagujących na zjawiska społeczne w małej ojczyźnie. Należy zaznaczyć, iż 
indywidualizm sieciowy cechuje nieufność do wszelkich form organizacyjnych.  
W cyberprzestrzeni tożsamość osobowa przestaje być atrybutem określającym 
człowieka w różnym miejscu i czasie. Staje się bowiem obiektem (celem), które-
go człowiek poszukuje. Wielowątkowe powiązania sieci dostarczają różnorodnych 
punktów odniesienia rzutujących na działanie mechanizmu dopasowania.

Historycznie ukształtowana tożsamość grupowa, której wiodącym elementem 
była społeczność lokalna, jest zastępowana w sieci tożsamością indywidualną, 
będącą ostatecznie efektem kompromisów i negocjacji, w których uczestniczący 
status lokalny jest poddawany ustawicznym konfrontacjom z innymi systemami 
2 B. Misztal, Teorie socjologiczne a praktyka socjologiczna, Wyd. Univeritas, Kraków 2000, 

s. 149.
3 Tamże.
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wartości. Doświadczenia ostatnich lat ukazują, że jednostka, szczególnie mło-
dzież i osoby młode, są w coraz mniejszym stopniu podatne na oddziaływanie 
spraw lokalnych. Jednostki żyją wprawdzie w społeczności lokalnej, ale mają 
coraz więcej trudności z budowaniem związków i więzi z jej tradycyjnymi struk-
turami. Incydentalne działania ruchu regionalnego waloryzujące kulturę lokalną 
spotykają się często z dużą dozą obojętności i nie mają kluczowego wpływu na 
codzienność społeczności lokalnej.

Dobro człowieka, społeczności lokalnych, wymaga poszukiwania nowych 
rozwiązań organizacyjnych wpisujących się w logikę działania sieci. Historyczny 
zwrot spowodowany powszechnym zastosowaniem Internetu, oznacza łączenie 
komunikacji i interakcji, a tym samym, zmienia sposób organizowania się. Pod-
waża ostatecznie idee suwerenności, samowystarczalności, zamkniętych struktur 
organizacyjnych. Architektura stabilnych reguł i standardów organizacyjnych zo-
staje zastąpiona fluktuacyjną, płynną strukturą, otwartą na nowe alianse. Powsta-
jące na kanwie relacji online wirtualne wspólnoty odwołują się do akceptowanych 
wartości, co stwarza przestrzeń dla wartości lokalnych, regionalnych i partner-
skiego współdziałania. Przy czym wspólnoty formowane w cyberprzestrzeni są 
zdolne do dopasowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Konstruowanie 
na gruncie idei regionalnej typów struktur organizacyjnych pozwala na pozyska-
nie nowych zasobów społecznych rekrutujących się przede wszystkim z młodego 
pokolenia. Pozwoli to na ubogacenie regionalizmu o elementy kultury indywidu-
alizmu odwołujące się do takich wartości, jak: godność, wolność, autentyczność, 
brak rutyny, cieszenie się życiem, optymizm, dynamiczność, samospełnienie itp. 
W praktyce oznacza to także otwieranie się na nowe środowisko, uruchamianie 
nowych procesów kulturowych, powstawanie nowych jej segmentów, obdarzanie 
jej nowymi właściwościami. Sieć, co ma dla regionalizmu strategiczne znaczenie, 
stwarza możliwości przenoszenia wzorów kulturowych na drodze komunikacji.

Sieć stwarza możliwość rozwoju własnej tradycji, a z drugiej strony uświado-
mienia sobie jej wartości. Stwarza przestrzeń do działania animatorów kultury. 
Termin „animator” wywodzi się z języka łacińskiego, oznacza tego, kto ożywia, 
powołuje do życia. Jego istota pokrywa się z zadaniem ożywienia, zachęcenia, 
wzbudzenia zainteresowania tradycją. Animacja oznacza pobudzenie do działa-
nia jednostek, grup oraz odkrywania w nich sił twórczych. Wpisuje się w proces 
demokratyzacji kultury, jest sposobem przeobrażenia społeczeństwa, a w naszym 
przypadku, szerokiego odwołania się do tradycji, pogłębienia znajomości wła-
snej kultury. Kluczowym zadaniem animatora staje się upowszechnienie tradycji 
w sieci, włączenie do tego zadania innych. Możliwości techniczne sprawiają, że 
animator może funkcjonować w różnych konfiguracjach społecznych i ostatecz-
nie przynależeć do wielu wspólnot. Sieć bowiem stwarza możliwości zaistnienia 
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w wymiarze szerszym, nielokalnym. Pełnienia funkcji koordynatora, zdolnego 
do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w innych wspólnotach, rozwijania no-
wych sieci współpracy, tworzenia nowych kanałów komunikacyjnych. We współ-
czesnym świecie z punktu widzenia strategicznego istotne jest powiązanie siecio-
we różnych ośrodków kultury polskiej, które odwołują się do tradycji. To oznacza 
podjęcie przez regionalizm w najszerszym zakresie działań kulturowych w sieci. 

Internet przyjmuje formy strukturalne, które badacze określają mianem sieci 
małych światów, na które składają się sieci połączeń, często dyfuzyjnie pokry-
wających się małych grup społecznych. Próbujemy je sieciowo łączyć poprzez 
odwołanie się do tożsamości małej ojczyzny. Budowa sieci wspólnotowych, któ-
re nie zastępują, ale wspomagają tradycyjne formy organizacyjne regionalizmu 
i służą podkreśleniu lokalnej kultury, są sposobem pogłębienia więzi ze społecz-
nością lokalną. Są w stanie ożywić i budować bliskość społeczną, zakorzenić 
działania w historycznie ukształtowanej małej ojczyźnie. 
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Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
w sieci miłośniczego ruchu regionalnego  

Lubelszczyzny

Wstęp
Sieć stanowi zyskującą na popularności formę organizacji życia społeczne-

go i gospodarczego, wypierającą dominujące do tej pory struktury hierarchiczne 
i organizacje biurokratyczne. Paradygmat sieciowy wyraźnie zaznacza się na tle 
dyskursu naukowego, czego wyrazem jest koncepcja współczesnego społeczeń-
stwa wyrażana za pomocą określenia społeczeństwo sieci1. Szczególne zaintere-
sowanie futurologów, socjologów, antropologów i ekonomistów mechanizmami 
rządzącymi sieciami, które zostały odkryte przez matematyków i fizyków, jest 
jednocześnie potwierdzeniem trendu w kierunku interdyscyplinarności współcze-
snej nauki, która, aby zrozumieć to, co do tej pory jest jeszcze niepojęte, musi 
rozszerzać swoje horyzonty. 

Organizacja sieciowa szczególnie służy do koordynacji działań podmiotów 
heterarchicznych, niezależnych i niekontrolowanych zewnętrznie. To w ramach 
sieci rozwijają się na niewyobrażalną skalę wszelkie formy partnerstwa i samo-
organizacji społecznej. Sieciowy schemat organizacyjny jest również widoczny 
w odniesieniu do powiązań występujących pomiędzy towarzystwami miłośniczy-
mi skupionymi wokół Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie 
(WRTR). Rada skupia obecnie 113 towarzystw i jest organizacją społeczną, którą 
charakteryzuje dobrowolne uczestnictwo, indywidualność stopnia zaangażowania 
w prowadzone działania, niezależność od struktur samorządowych i rządowych 
oraz samostanowienie. Podstawowymi celami Rady są: wspomaganie działalno-
ści stowarzyszeń regionalnych, koordynacja ich prac i pomoc w powstawaniu no-
wych; rozwijanie idei regionalizmu i małych ojczyzn; kształtowanie i utrwalanie 
tożsamości narodowej; wspieranie stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu ży-
cia społecznego; wyzwalanie aktywności społeczności lokalnych i ich integracja; 
szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i śro-
dowiska naturalnego oraz promowanie regionu lubelskiego w kraju i za granicą2.

1 Pojęcie społeczeństwa sieci wprowadził Jan van Dijk w monografii z 1991 roku Społeczne 
aspekty nowych mediów: analiza społeczeństwa sieci, jednak największe zasługi w rozwinię-
ciu tej koncepcji należy przypisać pracom hiszpańskiego socjologa Manuela Castellsa. 

2 Statut Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Dostęp 05.06.2014: www.
wrtr.pollub.pl /o-nas/232-statut-wrtr.html?showall=&limitstart=.
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Głównym celem artykułu jest ukazanie WRTR jako kluczowego węzła w sieci 
miłośniczego ruchu regionalnego Lubelszczyzny. Taka perspektywa wskazuje na 
szczególną rolę Rady w organizacji sieciowej ruchu regionalnego. Należy jednak 
podkreślić, iż z racji pozarządowego charakteru i wyznaczonych celów stanowi 
ona jeden z heterarchicznych węzłów w sieci, a nie podmiot zwierzchni. 

Sieć jako forma organizacji stanowi również podstawę funkcjonowania In-
ternetu określanego jako „sieć sieci”. Zamiarem autorek artykułu jest rów-
nież odniesienie się do technologicznego aspektu sieci prezentując miłośniczy 
ruch regionalny jako sieć (społeczną) oraz w sieci (technologicznej). Przepro-
wadzona w tym drugim względzie analiza uwzględni znaczenie i wykorzy-
stanie Internetu w działalności towarzystw regionalnych. Wskazane zostaną 
również bariery związane z funkcjonowaniem towarzystw w cyberprzestrzeni  
i możliwość ich pokonywania.

 
Sieciowa forma organizacji społecznej
Istnieje niezliczona liczba definicji sieci, z których wyłaniają się ujęcia formal-

ne, relacyjne oraz komunikacyjne. Twórca pojęcia społeczeństwa sieci, J. van Dijk, 
ujmuje sieć również przez pryzmat formy, odnosząc się do węzłów i powiązań. 
Sieć określa jako zbiór połączeń między elementami jakiejś jednostki. Elementy 
sieci są określane mianem węzłów. Aby powstała sieć, musi ona składać się z co 
najmniej trzech elementów i dwóch połączeń [8]. Specyficzne dla ujęć formalnych 
sieci jest wskazywanie na szczególny charakter powiązań pomiędzy węzłami. Ch. 
Kadushin ujmuje sieć jako układ relacyjny składający się z obiektów i opisu relacji 
pomiędzy węzłami [12]. Badacz ten ewidentnie koncentruje się nie na atrybutach 
obiektów tworzących sieć, lecz na relacjach, które stanowią o istocie sieci. 

M. Granovetter przedstawia sieć jako układ węzłów lub aktorów (ludzi lub 
organizacji) połączonych związkami społecznymi lub specjalnego typu relacjami 
[11, s. 219]. Wskazuje tym samym, iż najważniejsza jest specyficzna struktura 
relacji, która uwydatnia się we wzorach interakcji. W tym ujęciu jednostki są 
marginalizowane, a przedmiotem analizy nie jest tożsamość węzłów. Widoczne 
staje się tu podejście synergiczne, gdyż wszelkie właściwości i efekty sieciowe są 
uważane za wynik określonej struktury relacji, a nie immanentnych cech węzłów. 

Odrębną grupę stanowią te definicje, które przenoszą akcent na aspekt komu-
nikacyjny sieci. Konstrukcja sieci nie jest w tym przypadku kluczowa, zaś istotę 
stanowi treść relacji, czyli komunikacja traktowana jako proces, w wyniku które-
go może wyłonić się forma sieciowa. Przykład takiego ujęcia stanowi określenie 
sformułowane na podstawie prac H.M. McLuhana przytoczone przez T. Goban-
-Klasa Sieć jest Medium – Medium jest Przekazem – Przekaz jest Informacją – 
Informacja jest w Sieci [10, s. 293].

Agnieszka Drewniak, Magda Parzyszek
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Trzecim, charakterystycznym podejściem do sieci, jest łączenie ujęcia formal-
nego z komunikacyjnym poprzez wskazywanie na szczególny rodzaj relacji, jaki 
wynika ze związku „Sieci sieci” z sieciami społecznymi i gospodarczymi. Inter-
net jest medium komunikacyjnym, które w szczególny sposób wpływa na społe-
czeństwo i gospodarkę, tworząc najlepszą infrastrukturę będącą siłą napędzającą 
dla sieci społecznych (M. Castells, K. Kelly, B. Wellman). 

B. Wellman dostrzega widoczny wpływ technologii nowych mediów na sieci 
społeczne. Wpływ ten, jego zdaniem, w szczególności przejawia się w tym, iż 
Internet pozwala rozciągać luźne sieci społeczne zarówno w czasie, jak i prze-
strzeni. M. Castells natomiast przykłada jeszcze większą wagę niż B. Wellman 
do roli nowych mediów w tworzeniu sieci społecznych i zmiany społecznej. Bez 
wątpienia, dla niego sieć informacyjna generuje transformację społeczną o naj-
większym znaczeniu. Autor podkreśla, iż choć jest faktem, że sieci istnieją od 
dawna, to jednak dopiero teraz korzystanie z nich zyskało na znaczeniu. Wynika 
to z faktu, iż obecnie są sieciami wymiany informacji napędzanymi przez Internet 
[5, s. 11]. M. Castells definiuje sieć w sposób bardzo formalny i abstrakcyjny. 
Sieć jest dla niego zbiorem wzajemnie powiązanych węzłów. Węzeł jest punktem, 
w którym krzywa przecina sama siebie. To, czym jest węzeł, konkretnie biorąc, 
zależy od rodzaju konkretnych sieci, o których mówimy [6, s. 492]. Węzłem mogą 
być, na przykład, rynki giełdowe w sieciach przepływów finansowych czy rady 
ministrów, Komisja Europejska dla sieci, jaką jest Unia Europejska. 

Pojęcie sieci jest bardzo szerokie i zawiera w sobie wiele różnych grup obiek-
tów: fizyczne (np. ekosystemy, sieci rzeczne), organiczne (organizmy żywe), 
neuronowe (systemy mentalne – połączenia między neuronami), społeczne, tech-
niczne (np. sieci dystrybucji, drogi, sieci telekomunikacyjne i komputerowe) oraz 
medialne (nadawcy połączeni z odbiorcami za pomocą symboli i informacji) [8, 
s. 43]. Budowa sieci nie jest skomplikowana pod względem elementów, które ją 
tworzą. Należą do nich: węzły, powiązania oraz przepływy, z których dwa pierw-
sze odnoszą się do budowy sieci, a ostatni do treści relacji pomiędzy jej uczestni-
kami. Pomiędzy węzłami muszą występować połączenia, czyli powiązania. Tym, 
co przechodzi pomiędzy węzłami, są przepływy [2, s. 37]. Przedmiotem powią-
zań mogą być różne zasoby (informacji, pieniędzy, dóbr, usług, wpływu, uczuć, 
szacunku, prestiżu). Pomiędzy węzłami mogą być wymieniane zasoby tego sa-
mego rodzaju (wtedy węzły oznacza się za pomocą tych samych liter z innym 
indeksem liczbowym – A1, A2, A3) lub różne (węzły oznacza się za pomocą róż-
nych liter – A, B, C) [16, s. 605-606]. Powiązania mogą mieć również różną siłę 
i charakter: słabe lub silne, prywatne lub publiczne, pojedyncze lub wielostronne, 
unikatowe lub nadmierne, rozproszone lub skupione, równoległe lub krzyżujące 
się. Pomiędzy węzłami za pośrednictwem powiązań może dochodzić do przepły-
wu symboli, zasobów materialnych oraz uczuć. 
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W sieciach odległość pomiędzy węzłami może się różnić. Czasami pokona-
nie ścieżki między jednym określonym węzłem a drugim wymaga 2-3 kroków, 
a czasami więcej. Niektóre węzły, nazywane koncentratorami lub pośrednikami, 
mają szczególne znaczenie dla sieci, gdyż skracają sumaryczną liczbę kroków 
pomiędzy węzłami [13, s. 98].

Rys. 1. Węzły i koncentratory w sieci. Opracowanie: A. Shuen, Web 2.0. Przewodnik 
po strategiach, Wyd. HELION, Gliwice 2009, s. 101.

Koncentratory (zaznaczone na rysunku większą kropką) skracają liczbę kroków 
niezbędnych do pokonania dla danej ścieżki poprzez tworzenie połączeń bezpośred-
nich.

W 1967 roku znany psycholog społeczny Stanley Miligram z Uniwersytetu 
Harvarda, wysłał do 196 osób w Nebrasce paczki z prośbą o przekazanie ich 
dalej tak, by dotarły do maklera giełdowego w Sharon pod Bostonem (podał jego 
imię, nazwisko, zawód i miejscowość). W swojej prośbie wyjaśnił, by przesłać 
paczkę poprzez swoich znajomych lub przyjaciół, którym będzie łatwiej przeka-
zać ją dalej, aż do właściwego odbiorcy. Celem odbiorców nie było systematycz-
ne poszukiwanie właściwej osoby, do której paczka miała dotrzeć, lecz jedynie 
przekazanie jej znajomemu, który pozostawał w większej bliskości z ostatecznym 
adresatem (czy to fizycznej, społecznej czy zawodowej) [1, s. 457-458]. Wyniki 
eksperymentu były zadziwiające, gdyż okazało się, iż średnio potrzebnych było 
pięciu pośredników, co oznacza sześć odrębnych przesyłek. Na tej podstawie ba-
dacz wysnuł wniosek, iż każdego człowieka na świecie łączy sześć stopni oddale-
nia. Dzięki zasadzie „sześciu stopni oddalenia” świat staje się mały pomimo swo-
jej złożoności. Jest to jedna z kluczowych właściwości sieci społecznych, która 
wynika z jej morfologii.

Wspomniane koncentratory tworzą specyficzne powiązania pomiędzy gęsto-
ściami lokalnymi zwane pomostami (mostami strukturalnymi). Oznaczają one 
połączenia pomiędzy dwoma punktami reprezentującymi dwa oddzielne układy. 
To właśnie relacje, jakie one inicjują, są w stanie połączyć ze sobą bardzo odle-
głe społeczności, skrócić dystans społeczny i sprawić, by „świat stał się mały”  
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[3, s. 108]. Właściwość sieci społecznych polegająca na tworzeniu bezpośrednich 
powiązań, skracających dystans społeczny, jest szczególnie istotna dla socjolo-
gów oraz badaczy zainteresowanych fenomenem Internetu i samoorganizacji. 
Zdolność ta jest powiązana z możliwością radykalnego rozprzestrzeniania się 
trendów wraz z przekroczeniem punktu krytycznego. 

Ruch regionalny Lubelszczyzny w strukturze sieci społecznych
Każda sieć składa się z określonych, powtarzalnych elementów. Są nimi punk-

ty węzłowe (notes), powiązania (ties) oraz przepływy (flows). Analiza sieci spo-
łecznych według Wellmana i jego badaczy, stanowi studia społecznej struktury 
i jej efektów. Struktura społeczna jako sieć społeczna to zbiór aktorów (węzły) 
i zbiór relacji łączący ich w pary [4, s. 5]. Analiza sieci polega wówczas na ozna-
czeniu w przestrzeni wizualnej wzoru połączeń pomiędzy elementami, które są 
z sobą powiązane [16, s. 605]. Inny cel analizy sieciowej w przypadku badania jej 
od strony punktów węzłowych polega na określeniu dynamiki tych połączeń oraz 
próbie wskazania przyczyn określonych związków, które istnieją w danej sieci. 
Badania takie prowadzone z punktu widzenia funkcjonowania towarzystw re-
gionalnych w województwie lubelskim mogą dostarczyć informacji o istotnych, 
ważnych, dla ich rozwoju, połączeniach, a także pokazują elementy, na które war-
to zwrócić uwagę w różnych działaniach, jakie są podejmowane dla uaktywnienia 
tej zbiorowości. W badaniach sieciowych nie wystarczy wiedza o tym, że punkty 
są ze sobą połączone, ważne jest to, co łączy te punkty, na podstawie czego takie 
powiązanie się wytworzyło. 

Badania prowadzone na sieciach społecznych budzą wiele wątpliwości na 
temat tego, co ma stanowić ich przedmiot. Jeden z kluczowych badaczy sieci, 
B. Wellman, wymienia trzy aspekty analizy sieciowej:

- zasięg: sieci społeczne mogą różnić się między sobą rangą, wielkością 
i różnorodnością. Stwierdzenie to stanowi pewną oczywistość. Z punktu 
widzenia badań jest jednak warte podkreślenia, gdyż to właśnie wspomnia-
ne komponenty decydują o procesach, do których dochodzi w sieciach 
społecznych. Większe sieci są bardziej heterogeniczne w społecznych cha-
rakterystykach członków sieci i bardziej złożone w strukturze. Małe sieci 
są raczej homogeniczne, charakterystyczne dla tradycyjnych grup społecz-
nych, specyficzne społecznościom związanym z określonym terytorium  
– z tendencją do podtrzymywania istniejących zasobów. 

- centralność: kontekst związany z centralnością pozwala określić, kto znaj-
duje się na pozycji centralnej, a kto jest izolowany. Analiza sieci społecz-
nych rozwinęła miary centralności, które mogą być użyte do identyfika-
cji członków sieci, którzy mają związki z innymi w wysokim stopniu lub 
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z tymi, których odejście spowodowałoby rozpadnięcie się sieci w tzw. cut 
points. 

- role: podobieństwa pomiędzy członkami sieci sugeruje sama obecność 
w sieci. Regularność we wzorach relacji (znanych jako strukturalna ekwi-
walencja) w sieci lub w zachowaniach sieciowych pozwala na empiryczną 
identyfikację sieciowych ról [9, s. 83-84]. 

Po wprowadzeniu kluczowych dla naszej analizy pojęć warto skupić się na 
analizie konkretnych sieci społecznych, które zobrazują działalność towarzystw 
regionalnych na terenie Lubelszczyzny, ukazując tym samym kluczowe właści-
wości, jakim podlega ruch regionalny na badanym obszarze. Przede wszystkim 
odnosząc się do miłośniczego ruchu regionalnego na terenie Lubelszczyzny moż-
na przywołać kategorię społeczności wprowadzoną przez B. Wellmana, który 
pisze, że społeczności są sieciami więzi międzyludzkich, które są źródłem życia 
towarzyskiego, wsparcia, informacji, poczucia przynależności i tożsamości spo-
łecznej [17].

Głównym celem niniejszej części artykułu jest dokonanie analizy sieciowej 
ruchu regionalnego Lubelszczyzny na trzech poziomach:

- poziom makro (cała sieć – WRTR i skupione lub nie wokół niej towarzy-
stwa regionalne);

- części sieci tzw. podsieci (poziom meso);
- poszczególne towarzystwa (poziom mikro).
Warto rozpocząć badania od określenia głównych zasobów, które przepły-

wają w ramach sieci ruchu regionalnego Lubelszczyzny, co pozwoli zrozu-
mieć charakter połączeń sieci społecznych, jakie tworzy ruch regionalny. 

Główne zasoby, które przepływają to:
- wiedza (poprzez uczestniczenie w sesjach naukowych realizowanych i ini-

cjowanych zarówno przez WRTR, jak i poszczególne towarzystwa);
- doświadczenia (omawiane podczas spotkań plenarnych oraz zebrań, na któ-

re zapraszani są członkowie różnych towarzystw);
- informacje (o organizowanych wydarzeniach, wydawnictwach towarzystw);
- tradycja (poprzez organizowanie konkursów, przypominanie lokalnych bo-

haterów);
- zasoby kulturowe (np. organizowanie izb pamięci, wydawnictwa).

Analiza działań w ramach ruchu regionalnego została przeprowadzona na 
podstawie intensywności kontaktów z pracownikami wspierającymi meryto-
rycznie WRTR przy WOK w Lublinie, analizy uczestnictwa w spotkaniach 
organizowanych przez WRTR, samodzielnych kontaktów między towarzy-
stwami.

Agnieszka Drewniak, Magda Parzyszek
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Rys. 2. Sieć miłośniczego ruchu regionalnego na terenie Lubelszczyzny.
Na rysunku cyframi 1-43 zaznaczone zostały nazwy towarzystw regionalnych.

Dokonując analizy ruchu regionalnego Lubelszczyzny na najwyższym pozio-
mie, zauważyć możemy przede wszystkim, iż ze 113 towarzystw, które są zgło-
szone i działają przy WRTR, jedynie 32 nie uczestniczą w procesie wymiany 
przepływu informacji. Co ciekawe, informacje przepływają do tych towarzystw, 
natomiast nie ma od nich informacji zwrotnej. Powodów takiej sytuacji możemy 
upatrywać choćby w tym, że władze danego towarzystwa nie zgłosiły zmiany 
danych, co w znacznym stopniu utrudnia dotarcie do ich członków. Często to-
warzystwa zawiesiły lub ograniczyły swoją działalność ze względu na ubogość 
posiadanych środków, co w znaczny sposób osłabiło kontakt w ramach ruchu 
regionalnego. Sieć na poziomie makro pokazuje także istnienie wyraźnych kon-
centratorów, wśród których wymienić możemy WRTR, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Garbowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, 
Towarzystwo Przyjaciół Ryk. Kluczowa rola w tej sieci przypada jednak WRTR, 
które oprócz wysyłania zasobów i kierowania ich przepływem, jest inicjatorem 
nowych połączeń z węzłami, które nie zostały pokazane na powyższym rysunku. 

W przedstawionej powyżej sieci zauważono 12 klik średnio 3-4 elemento-
wych oraz blisko 111 węzłów, które uczestniczą w działalności tych głównych 
klik. Świadczy to zatem, o dużej otwartości sieci makro na mniejsze sieci, nie 
powoduje izolacji węzłów, a nawet zachęcanie do udziału w procesie wymiany 
poprzez stymulowanie uczestnictwa w sieci. Ponadto istnieje ponad sto klik dwu-
elementowych, gdzie węzły wymieniają się posiadaną wiedzą i innymi zasobami, 
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jak chociażby doświadczeniem. Gęstość sieci jest tym większa, im jest większa 
liczba rzeczywistych powiązań między pozycjami przybliżających się do wszyst-
kich możliwych powiązań w tej sieci, a zatem, im większa gęstość, tym połączeń 
między wszystkimi istniejącymi węzłami jest więcej, są wśród nich połączenia 
zastępowalne. Spójność sieci wynosi 2,883, gęstość zaś 0,0026, występują 53 
komponenty w tej sieci – a zatem można powiedzieć, że jest to sieć rozproszona 
na mniejsze elementy o małej gęstości, co pozwala jednocześnie na dużą swobodę 
działania poszczególnych węzłów. Tzw. spójność sieci wskazuje na fakt występo-
wania lub braku tzw. luk komunikacyjnych, czyli pęknięć strukturalnych sprawia-
jących, że informacja lub wiedza nie dociera do poszczególnych pracowników 
lub grup pracowników [15], a w omawianym przez nas ruchu niedocieranie do 
poszczególnych towarzystw regionalnych. Zobrazować można to zjawisko jako 
występowanie pewnych grup uprzywilejowanych biorących czynny udział we 
wszelkich działaniach społeczności, posiadających łatwy, szybki dostęp do wielu 
źródeł informacji. Z drugiej zaś strony, istnienie pewnej grupy osób wykluczo-
nych, czy odsuniętych od kanałów informacji czy kluczowych węzłów, posiadają-
cych niepełne informacje albo też połączenia z węzłami mało znaczącymi w danej 
sieci przepływu ze względu na niepodejmowanie działań. Co więcej, omawiana 
sieć wykazuje małą zamkniętość, a także małą fragmentaryzację, co powoduje, 
iż wszystkie węzły mają taki sam dostęp do zasobów oferowanych przez tę sieć, 
przy jednoczesnej dużej centralizacji węzłów. Wskazane wyżej wskaźniki gęsto-
ści i spójności sieci makro pokazują, iż nie są wykorzystywane w ruchu regional-
nym wszystkie możliwe połączenia do tworzenia przepływów, dosyć duża spój-
ność decyduje o tym, że w małym stopniu występują luki strukturalne, a zatem 
w mniejszym stopniu tworzą się grupy uprzywilejowane w dostępie do zasobów.

Powyższe rozważania potwierdzają założenie, iż ruch regionalny na terenie 
Lubelszczyzny ma znamiona społeczności lokalnej wewnątrz, a może obok ist-
niejących społeczności, stanowiąc jej niezbędną część, element decydujący o two-
rzeniu kapitału społecznego. Omówiona charakterystyka sieci na makro poziomie 
potwierdza, iż wymiana między jego członkami opiera się na osobistym zaan-
gażowaniu, zwłaszcza emocjonalnym, ukazując jednocześnie znaczenie WRTR 
jako węzła kluczowego w tej sieci, pokazując także, że działania podejmowane 
w ruchu regionalnym skupiają się także wokół współpracy między dwoma lub 
trzema towarzystwami.

Przechodząc do analiz na poziomie meso warto przyjrzeć się relacjom, jakie 
występują między wybranymi węzłami z większej sieci, biorąc pod uwagę zakres 
ich współpracy. W przypadku analizy meso w centrum zainteresowania pozostają 
różnego rodzaju grupy społeczne funkcjonujące w ramach organizacji oraz ich 
zewnętrzne i wewnętrzne relacje. 
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Rys. 3. Sieć na poziomie meso (podsieć relacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gar-
bowskiej).

Analizując wyżej przedstawioną sieć możemy zauważyć dosyć silną centrali-
zację z koncentratorem, jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej. 
Charakterystyczną cechą tej sieci jest występowanie wzajemnych połączeń mię-
dzy węzłem centralnym a peryferycznymi. Ponadto charakterystyczne są liczne 
pojedyncze węzły niemające połączenia z innymi poza węzłem centralnym. Sieć 
wykazuje spójność na niższym poziomie niż makro sieć (1,65), zaś gęstość jest 
większa niż na poziomie makro. Oznacza to, że sieć meso wykorzystuje więcej 
możliwych ścieżek połączeń, zaś bardziej tworzy grupy uprzywilejowane w do-
stępie do zasobów.

Kusząc się o analizę na poziomie mikro możemy zauważyć, iż w większo-
ści towarzystw występuje silny koncentrator w postaci prezesa lub innej osoby 
z zarządu towarzystwa, który pobudza do działania w społeczności lokalnej,  
a jednocześnie zapewnia łączność z podsieciami lub siecią makro. W przypadku 
braku takiego koncentratora, towarzystwo regionalne nie funkcjonuje lub skupia 
się na aspekcie działalności, które nie powoduje angażowania się nowych człon-
ków w jej działalność.

Warto w tym miejscu wskazać na związek, jaki istnieje między rozwojem ru-
chu regionalnego na Lubelszczyźnie a jego usieciowieniem. Po pierwsze, odwo-
łując się do charakteru struktury sieciowej oraz relacji wewnątrz sieci, zauważyć 
możemy, że relacje rozwijane są głównie w ramach sieci, choć w przypadku po-
ziomu meso widać również nakierowanie na podmioty spoza sieci makro. Jeszcze 
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bardziej nakierowanie sieci na zewnątrz i chęć włączania nowych węzłów jest wi-
doczne przy okazji organizowania konkretnych przedsięwzięć w ramach WRTR, 
ale też poszczególnych towarzystw. Podobna otwartość na elementy spoza ruchu 
regionalnego widoczna jest w przypadku mesosieci – są to głównie powiązania 
z lokalną władzą bądź instytucjami oświatowo-kulturalnymi. Co ważne, w pod-
sieciach władza jest usytuowana hierarchicznie, natomiast w makrosieci ma ona 
bardziej charakter heterarchiczny.

Po dokonanych analizach ruchu regionalnego warto przedstawić ogólne wnio-
ski, jakie nasuwają się, gdy chcemy, aby ruch regionalny działał jako sieć spo-
łeczna:

• należy tworzyć partnerstwa jako podsieci, które działają jako sieciowa,  
a nie hierarchiczna organizacja;

• inicjowanie połączeń na zewnątrz sieci w różnych kierunkach;
• zwiększenie roli organizacji społecznych w sieciach personalnych (po-

szczególnych jednostek działających w danej społeczności i słabych więzi 
w relacjach społecznych, włączanie nowych, młodych osób).

Wnioski ogólne odnoszące się do funkcjonowania towarzystw regionalnych 
w sieci społeczności lokalnych: 

• dążenie do budowania mostów między podsieciami, tworzenia większej 
liczby powiązań zastępowalnych czy zwiększanie zaufania między węzła-
mi w sieciach;

• zmniejszanie ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii;
• wspieranie inicjatyw w podsieciach na rzecz wybranego elementu społecz-

ności;
• podkreślanie roli aktorów wpływających na rozwój lokalny – tak by ruch 

regionalny był widoczny w społeczności, w której funkcjonuje, ale też  
w całym społeczeństwie;

• rozwijanie zdolności kierowania zasobami w sieci i umiejętności korzysta-
nia z nich;

• włączanie się do globalnej sieci wymiany zasobów.

Wykorzystanie cyberprzestrzeni w działalności ruchu miłośniczego 
W toku przedstawionego wywodu należy zwrócić szczególną uwagę na prak-

tyczne aspekty wykorzystania cyberprzestrzeni w działalności towarzystw regio-
nalnych. Dalsza analiza opierać się będzie na doświadczeniu autorek artykułu 
w pracy na stanowisku instruktorskim ds. oświatowych i regionalizmu w Woje-
wódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. 

Internet z całym bogactwem funkcjonalnym stanowi w pierwszej mierze do-
skonałe narzędzie komunikacji i jako takie może być szeroko wykorzystywane 

Agnieszka Drewniak, Magda Parzyszek



145Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w sieci miłośniczego ruchu regionalnego Lubelszczyzny 

w działalności regionalistycznej. Mając na myśli funkcję komunikacyjną „sieci 
sieci” przede wszystkim należy wyróżnić skrzynki mailowe i strony internetowe. 
Za pośrednictwem maila w sposób łatwy i niedrogi możliwa jest komunikacja po-
między członkami towarzystw oraz z partnerami, władzami, instytucjami. Jest to 
szczególnie użyteczne narzędzie przy organizacji i promocji różnych wydarzeń. 
Za pośrednictwem maila komunikujemy się jeden-do-jednego (od konkretnego 
adresata do konkretnego odbiorcy). 

Tab.1. Zastosowanie stron internetowych w działalności towarzystw regionalnych. 

Zastosowanie Przykłady

1.
Informowanie o aktualnych  

i planowanych wydarzeniach, 
umieszczanie zaproszeń

www.tpp.pulawy.pl 
http://www.kolobialczan.com.pl

2.

Informowanie o działalności, 
statucie, członkach zarządu, 
historii towarzystwa, dane 

kontaktowe

www.tpf.org.pl 
www.tpzw.pl

3.

Promocja społeczności lokal-
nych, informacje o zabytkach, 
historii, kulturze, wybitnych 

osobach związanych z danym 
miejscem (działalność statutowa)

www.towzolkiewka.wix.com/rtpz
www.stezyca.pl

4.
Dokumentacja organizowanych 
wydarzeń (w formie pisemnej i 

fotograficznej)

www.towarzystwo-renesans.pl 
www.tpp.poniatowa.pl

5.
Prezentacja (i sprzedaż) 

wydawnictw, zamieszczanie 
wybranych artykułów

www.ostrowlubelski.pl/index.php?option 
=com_

content&view=article&id=114&Itemid=206
www.tpj.janowiec.pl

6.
Rekrutacja nowych członków, 
zbieranie datków, informacja  
o przekazaniu 1% podatku

www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-
-Przyjaciół-

Gościeradowa/169754563064553 
www.ostrowlubelski.pl/index.php?option 

=com_
content&view=article&id=114&Itemid=206

Źródło: Opracowanie własne.
Strona internetowa daje już możliwość komunikacji jeden-do-wielu (odbiorca 

treści w tym przypadku nie jest znany). Dokonując przeglądu stron internetowych 
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towarzystw regionalnych skupionych wokół Wojewódzkiej Rady Towarzystw Re-
gionalnych w Lublinie można wyróżnić różnorakie zastosowanie tego narzędzia. 
Główne funkcje przedstawione zostały wraz z przykładami w tabeli nr 1. Najczę-
ściej towarzystwa regionalne korzystają ze stron internetowych, by zaznaczyć w cy-
berprzestrzeni swoją obecność (zamieszczając informację o działalności, statucie, 
władzach, historii towarzystwa). Strony WWW służą również w głównej mierze in-
formowaniu społeczności lokalnej o planowanych wydarzeniach. Istotną, choć już 
nie dominującą, funkcją jest zamieszczanie relacji i zdjęć z wydarzeń, które miały 
już miejsce oraz promocja miejscowości, jej zabytków, historii i kultury lokalnej. 
Stanowczo najrzadziej towarzystwa wykorzystują stronę internetową do rekrutacji 
nowych członków, zbierania datków oraz sprzedaży publikacji. Biorąc pod uwa-
gę sukces, jaki odnosi w sprzedaży internetowej własnych publikacji Towarzystwo 
Przyjaciół Janowca (blisko 50% to sprzedaż on-line), możliwości Internetu w tym 
zakresie mogłyby być zdecydowanie bardziej doceniane.

W obecnych czasach posiadanie maila czy strony internetowej w dobrze 
funkcjonującym towarzystwie regionalnym nie należy ujmować opcjonalnie,  
lecz obligatoryjnie. Na tym jednak nie kończą się możliwości cyberprzestrzeni 
dla rozszerzenia repertuaru działań ruchu miłośniczego. Nie ulega wątpliwości, 
iż największym problemem, z jakim boryka się obecnie ten ruch, jest konieczność 
stopniowej zmiany pokoleniowej. Wirtualna rzeczywistość stanowi naturalne śro-
dowisko ludzi młodych. Tu czują się „jak w domu”. To w tym kierunku idzie 
pierwsza myśl młodego człowieka, gdy chce coś sprawdzić, dowiedzieć się czy 
zabawić. 

Zmiany dotyczące relacji społecznych i trendów kulturowych, jakie doko-
nują się w społeczeństwie sieci, są coraz bardziej widoczne, jednak nie doty-
czą ogółu społeczeństwa. Czynnikiem, który wzmacnia te procesy, jest stopień 
usieciowienia. Istnieje jednak pewna grupa, która najsilniej ulega zmianom. Są 
to osoby urodzone po 1980 roku, wychowane na przekazie telewizyjnym (w du-
żej mierze odporne na jego funkcję perswazyjną) i samodzielnie zdobywają-
ce umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Grupę tą nazywa 
się w różny sposób: Generacją Y, Net Generation, Digital Nation, Millennium 
Kids, Video Kids, Echo Boomers. Jakiejkolwiek nazwy by użyć, można zaob-
serwować wiele cech, które tych ludzi łączą. Komunikacja on-line jest dla nich 
łatwiejsza, daje większą pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa (cenią sobie 
anonimowość, która ma ich chronić w przypadku wyrażania siebie i swoich 
opinii) [7, s. 34]. 

Pokolenie Y nie zadowala się komunikacją jeden-do-jednego czy jeden-
-do-wielu, nie chcą odbierać treści, lecz je tworzyć. W tym kontekście mówi-
my o modelu komunikacji wielu-do-wielu, równy-z-równym (peer-to-peer).  
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Uwagę młodych ludzi przyciągają te treści w Internecie, które sami mogą two-
rzyć, modyfikować, ulepszać. W cyberprzestrzeni na nowo odradza się homo cre-
ator, człowiek, którego dominującym rysem osobowości jest tworzenie. Powstaje 
pytanie, co temu pokoleniu może zaoferować ruch regionalny, gdzie znaleźć plat-
formę porozumienia? Bez wątpienia formą komunikacji najlepiej przemawiającą 
do ludzi młodych z racji swoich możliwości w zakresie interaktywności stano-
wi Facebook. Konto na tym portalu społecznościowym posiada ponad dziesięć 
milionów Polaków. Potencjał, jaki drzemie w tym narzędziu komunikacji, nie 
wynika jednak jedynie z jego masowości, lecz także specyficznych możliwości. 
Komunikacja na Facebooku może przybierać różnorakie formy: teksty, plakaty, 
zaproszenia i inne materiały graficzne, materiału audio, video oraz audio-video. 
Obecnie bardzo mało towarzystw regionalnych korzysta z Facebooka. Dzięki 
opcji „Lubię to” inne instytucje, organizacje czy prywatne osoby, mogą wyrażać 
zainteresowanie funkcjonowaniem towarzystw lub konkretnymi wydarzeniami 
czy inicjatywami przez nie podnoszonymi. Działa w tym przypadku mechanizm 
marketingu szeptanego, gdyż każde „polubienie” zostaje obwieszczone znajo-
mym danej osoby, co może zachęcić je do zainteresowania się również danym 
wydarzeniem. Interaktywność Facebooka przejawia się najpełniej w możliwości 
zamieszczania komentarzy dotyczących konkretnych wpisów. W ten sposób moż-
na animować również dyskusje na różne tematy, zachęcając ludzi młodych do 
wyrażania swoich opinii. 

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie korzysta ze wszyst-
kich wspomnianych form komunikacji (choć strona na Facebook wymaga jeszcze 
stałych ulepszeń). Strona internetowa (www.wrtr.pollub.pl) jest wykorzystywana 
w pierwszych czterech aspektach zawartych w tabeli 1. oraz częściowo w odnie-
sieniu do punktu piątego, gdyż służy również do zamieszczania interesujących 
artykułów lub ich fragmentów. Poczynione do tej pory rozważania zmierzają do 
wyartykułowania tezy, iż w obecnych czasach korzystanie z nowych mediów jest 
niezbędne dla funkcjonowania towarzystw regionalnych. Nie sposób jednak nie 
zauważyć, iż w realizacji tego zamysłu kryje się wiele przeszkód. Możemy wy-
różnić trzy grupy barier: mentalne, kompetencyjne oraz techniczne. Pierwsza gru-
pa odnosi się do braku świadomości w zakresie możliwości, jakie niosą ze sobą 
nowe technologie, ich roli we współczesnym świecie czy istotności tej formy 
komunikacji dla ludzi młodych. Niniejszy artykuł ma właśnie na celu próbę niwe-
lowania tego rodzaju barier. Przełamywanie oporu w tym zakresie nie zawsze jest 
łatwe. Starsze pokolenie nie zawsze ma ochotę wkraczać w ten nowy, nieznany 
świat. Pytanie jest, czy musi go poznawać? Wystarczy przekonanie, że ruch regio-
nalny musi istnieć w cyberprzestrzeni oraz upór w poszukiwaniu w ramach towa-
rzystwa regionalnego osób, dla których rzeczywistość wirtualna nie jest obca. To 
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trzon organizacji miłośniczej, jej zarząd, musi wyznaczać ten kierunek działania 
i poszukiwać potencjału do jego realizacji. 

Faktyczne pokonywanie barier mentalnych wydaje się najmniej problematycz-
ne, gdyż mieści się w ramach działań perswazyjnych. W zakresie przełamywania 
barier kompetencyjnych sprawa wydaje się trudniejsza. Mamy tu na myśli umie-
jętności korzystania z dobrodziejstw Internetu, takie jak: zakładanie i korzystanie 
z mail (dla ludzi młodych tak oczywiste, ale przecież nie dla każdego), zakładanie 
i administrowanie stron internetowych, czy prowadzenie strony na Facebooku. 
W tym zakresie pojawiają się dwa rozwiązania. Poszerzanie umiejętności w myśl 
zasady: człowiek uczy się całe życie. Nauka ta najczęściej przybiera postać socja-
lizacji odwrotnej (starsze pokolenie uczy się od młodszego pokolenia). Jest rów-
nież łatwiejszy sposób na pokonywanie ograniczeń kompetencyjnych. Podobnie 
jak zostało to zawarte przy omawianiu barier mentalnych, w tym zakresie również 
radzimy dokonanie gruntownego przeglądu potencjału, jaki drzemie w członkach 
towarzystwa, lub poszukanie takiego potencjału na zewnątrz (zaangażowanie lu-
dzi młodych, wsparcie ze strony osób zajmujących się prowadzeniem stron inter-
netowych w instytucjach publicznych w danej społeczności).

Osobną grupę stanowią bariery techniczne. Nie wszystkie towarzystwa po-
siadają komputery, dostęp do Internetu czy serwery. W obecnych czasach brak 
dostępu do komputera czy Internetu należy uznać raczej jako wymówkę, gdyż  
w prawie każdej gminie istnieje możliwość skorzystania z tego typu technologii 
w szkołach, bibliotekach, domach kultury, urzędach itp. Sposobem na rozwiązanie 
problemu ograniczeń kompetencyjnych i technicznych jest poszukanie przyjaznej 
instytucji (urząd gminy, miasta, instytucja kultury), która byłaby skłonna utworzyć 
chociażby podstronę na potrzeby towarzystwa. Takie rozwiązanie jest szeroko 
praktykowane w województwie lubelskim. Wracamy w tym momencie do wyj-
ściowej konkluzji na temat barier dotyczących korzystania z nowych technologii, 
a mianowicie odpowiednio ukształtowana mentalność, która sprawi, iż towarzy-
stwo podejmie rozmowy na ten temat. Wojewódzka Rada Towarzystw Regional-
nych takich sojuszy poszukiwała z dobrym skutkiem: korzysta z serwerów zaprzy-
jaźnionej Politechniki Lubelskiej, a administracją strony zajmują się instruktorki 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w ramach prowadzonej współpracy.

Podsumowanie
Sieci stają się obecnie nową morfologią społeczną, gdyż w najbardziej ade-

kwatny sposób tłumaczą zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Wystę-
pują na wszystkich poziomach społeczeństwa: obejmują relacje między jednost-
kami, relacje grupowe i organizacyjne, relacje społeczne (społeczeństwo i jego 
podsystemy) oraz relacje globalne. M. Castells przekonuje nas, iż mimo, że ty 
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nie dbasz o sieci, one zadbają o ciebie. Tak długo bowiem, jak będziesz chciał 
żyć w społeczeństwie, tutaj i teraz, będziesz miał do czynienia ze społeczeństwem 
sieciowym. Żyjemy bowiem w Galaktyce Internetu [5, s. 313]. Twórca pojęcia 
społeczeństwa sieci, J. van Dijk, uważa, iż sieci coraz bardziej zaczynają pełnić 
funkcję układu nerwowego naszego społeczeństwa [8, s. 10].

Mówiąc o ruchu regionalnym nie tylko na terenie Lubelszczyzny, nie spo-
sób, odnosząc się do używanej w artykule terminologii, pominąć powiązań, ja-
kie występują między sferą lokalną i globalną, które stanowią integralną część 
społeczeństwa sieci. Dla określenia powyższej relacji często używa się pojęcia 
,,glokalność”. Te powiązania można zobrazować następująco:

- globalność jest ramą dla tego, co lokalne, a z drugiej strony procesy global-
ne mają swoje źródła w sferze lokalnej;

- nowa przestrzeń działania – cyberprzestrzeń – miejscem łączenia tego, co 
globalne i lokalne;

- władza polityczna odrywa się od tradycyjnego podłoża;
- różne struktury (ekonomiczne, polityczne, kulturowe) są usieciowione, 

a więc zglobalizowane;
- globalność może inicjować, stymulować i być czynnikiem transformującym 

dla lokalnych działań;
- globalność może wymuszać konkurencyjność i efektywność działania. 

Powyższe stwierdzenia idealnie wpasowują się w działania ruchu regio-
nalnego, stanowiąc jednocześnie wyznacznik do dalszych działań w oparciu  
o cyberprzestrzeń i strukturę sieciową. Ponadto należy podkreślić, iż ruch regio-
nalny stanowi integralny element kapitału społecznego społeczności lokalnych 
w sytuacji społeczeństwa sieci. Z pewnością wzbogaca globalność o elementy 
lokalne, skłania do ,,powrotu do korzeni”, jest czynnikiem budowania tożsamo-
ści społecznej, ale też tożsamości indywidualnej. Ruch regionalny pozwala na 
określenie swojego miejsca w przestrzeni społecznej, która coraz bardziej jest 
zglobalizowana, a jednocześnie włącza jednostki (aktorów, węzły) w procesy 
wymiany sieciowej. Jednocześnie globalność ukazuje nowe narzędzia i kanały, 
którymi można dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, które reprezentuje 
ruch regionalny.
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Jak uczyć o regionie?
Koncepcje edukacji regionalnej  

w XX i XXI wieku

Wiedzę o naszym najbliższym otoczeniu zdobywamy przez całe życie, naj-
pierw za sprawą rodziców i krewnych, a w miarę upływu lat – uczestnicząc w róż-
nego rodzaju wspólnotach (lokalnej, regionalnej, kraju, Europy, świata). Przez 
pewien okres naszego życia mamy okazję poznawać swój region w ramach pro-
gramowej i zinstytucjonalizowanej formy edukacji, jaką jest szkoła. Równole-
gle, a często także już po ukończeniu kształcenia szkolnego, korzystamy z oferty 
edukacyjnej, dotyczącej tematyki regionalnej, proponowanej przez tzw. instytu-
cje kultury, jakimi są m.in. muzea, biblioteki, archiwa lub domy kultury. Naucza-
nie o regionie odbywa się zatem – najogólniej rzecz ujmując – na dwa sposoby: 
w szkole (edukacja szkolna) i poza nią (edukacja pozaszkolna). I tym się różni 
od popularyzacji, czyli upowszechniania, że celem edukacji jest trwałe dokona-
nie zmian w osobowości człowieka (rozwijanie wiedzy, zdolności i umiejętności 
intelektualnych, kształtowanie umiejętności sprawnościowych oraz systemu war-
tości i postaw)1, gdy tymczasem popularyzacja ogranicza się głównie do przeka-
zywania informacji (udostępniania) w sposób jasny i zrozumiały (uprzystępnia-
nie), nie wymagając, że nastąpi określony postęp w rozwoju osób w tym procesie 
uczestniczących2. Choć wszystkie formy edukacji regionalnej mają swoje istotne 
znaczenie w kształceniu tożsamości regionalnej, to jednak szkoła ze względu na 
swój masowy charakter i obowiązkowy program nauczania, który realizuje, sta-
nowi formę nie do przecenienia w tym względzie. 

Nauczanie o regionie w programie ruchu regionalnego
Z tego, jak ważne jest nauczanie o regionie zdawali już sobie sprawę autorzy 

„Programu regionalizmu polskiego” z 1926 r., którzy uznali edukację szkolną za 
szczególnie ważny obszar propagowania idei regionalizmu i zapowiedzieli dzia-
łania zmierzające do jak najszerszego związania pracy wychowawczo-oświatowej 
w szkole i poza szkołą ze środowiskiem własnym poprzez lokalizację całokształtu 

1 W. Strykowski, Media i edukacja, [w:] „Edukacja Medialna”, 1996, nr 1, s. 4.
2 T. Aleksander, Popularyzacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, 

t. IV, Warszawa 2005, s. 684-685.
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przedmiotów nauczania3. Nie było sprawą przypadku powiązanie idei regiona-
lizmu – już na etapie programowym – ze środowiskiem nauczycielskim i edu-
kacją szkolną. Włączając regionalizm do założeń dydaktyczno-wychowawczych 
szkolnictwa międzywojennego zapewniono w ten sposób jego wysoką skutecz-
ność i szeroki zakres oddziaływania na szczególną część społeczeństwa – dzieci 
i młodzież. Również po II wojnie światowej, choć w zmienionych warunkach 
politycznych, ruch regionalny systematycznie przypominał o potrzebie naucza-
nia o regionie. Między innymi na II Kongresie Regionalnych Towarzystw Kul-
tury, który obradował w dniach 29-30 maja 1981 r. w Nowym Sączu, w ramach 
komisji zajmującej się regionalizmem w nauczaniu i wychowaniu, wskazano na 
najpilniejsze sprawy do rozwiązania, jakimi było np. uwzględnienie tematyki re-
gionalnej w kształceniu kandydatów do zawodu nauczycielskiego, przygotowa-
nie odpowiednich materiałów dydaktycznych dla potrzeb regionu, czy włączenie 
młodzieży szkolnej w różne formy działań na rzecz lokalnego i regionalnego śro-
dowiska. Wyraźnie podkreślano walory edukacji regionalnej, wymieniając m.in. 
ukazanie miejsca regionu w dziejach kraju, budzenie uczuć patriotycznych, akty-
wizację działań, wzrost zainteresowań współczesnymi problemami najbliższego 
środowiska4.

Za sprawą Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury zapis o konieczności 
wprowadzenia do szkół tzw. regionalizacji nauczania, znalazł się także w uchwale 
z listopada 1984 r. Narodowej Rady Kultury, działającej wówczas pod przewod-
nictwem prof. Bogdana Suchodolskiego5. Również na III Kongresie Regional-
nych Towarzystw Kultury, obradującym w Poznaniu, w dniach 23-25 paździer-
nika 1986 r., postanowiono wystąpić do Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
z wnioskiem o wprowadzenie do programów nauczania we wszystkich typach 
szkół elementów wiedzy o regionie, wprowadzenie do zestawów obowiązko-
wych lektur literatury regionalnej oraz o bieżące zaopatrywanie bibliotek szkol-
nych w wydawnictwa o tematyce regionalnej. Podobne działania proponowano 
przedsięwziąć także w odniesieniu do placówek kształcących nauczycieli (szkół 
wyższych, ośrodków doskonalenia)6. 
3 Program regionalizmu polskiego, [w:] „Polska Oświata Pozaszkolna”, R. III, 1926, nr 4-5, 

s. 222.
4 Por.: Komisja IV do spraw regionalizmu jako elementu dydaktyki i wychowania w szkole, [w:] 

II Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (materiały i dokumenty). Warszawa 1983, s. 
125-158.

5 Informacja o genezie i działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury przy Naro-
dowej Radzie Kultury, [w:] III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Poznań, 23-25 
października 1986 r. Materiały. Ciechanów 1986, s. 48.

6 Sprawozdania z dyskusji plenarnej i w sekcjach Kongresu. Sekcja III. [w:] III Kongres Regio-
nalnych Towarzystw Kultury. Poznań, 23-25 października 1986 roku. Dokumenty. Warszawa-
-Ciechanów 1987, s. 101.
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Ostatecznie, postulat o potrzebie wprowadzenia do szkół edukacji regional-
nej znalazł swoje miejsce w „Karcie regionalizmu polskiego”, przyjętej podczas 
V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu w 1994 r.7 Po 
raz kolejny wówczas regionaliści zgromadzeni na Kongresie domagali się wy-
stąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dokonanie zmian 
w programach kształcenia ogólnego, polegających na obligatoryjnym (!) wpro-
wadzeniu treści regionalnych, a także wprowadzaniu obowiązkowych specjaliza-
cji w zakresie nauczania regionalnego dla nauczycieli8. 

Działania te przyniosły zamierzony efekt i w 1995 r. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zatwierdziło program „Dziedzictwo kulturowe w regionie”, do którego 
załącznik stanowiła „Karta Regionalizmu Polskiego”. W ramach ruchu regional-
nego organizowano w związku z tym liczne konferencje i spotkania poświęcone 
edukacji dzieci i młodzieży, a w 1996 r. odbyła się w Łowiczu Krajowa Konferen-
cja Nauczycieli Regionalistów9. Począwszy od roku 1999, na mocy reformy sys-
temu oświaty, edukacja regionalna na stałe weszła do programów szkolnych jako 
obligatoryjna ścieżka międzyprzedmiotowa na wszystkich etapach kształcenia. Jej 
realizację zapewniali wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na danym poziomie 
edukacyjnym, włączając do zagadnień z własnego przedmiotu odpowiednio treści 
wchodzące w jej zakres. Tematyka regionalna, choć została uznana jako obowiąz-
kowa dla wszystkich uczniów, nie pełniła jednak szczególnie uprzywilejowanej 
roli, razem z innymi ścieżkami edukacyjnymi, takimi jak edukacja prozdrowotna, 
ekologiczna czy filozoficzna – dopełniała ogólnych treści poszczególnych przed-
miotów i bloków przedmiotowych, stanowiąc jeden z równoprawnych elementów 
szerszej koncepcji integracji międzyprzedmiotowej10.

7 Tekst Karty został opublikowany m.in. [w:] V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. 
Wrocław 23-25 września 1994 r. Dokumentacja. Ciechanów 1995, s. 167-169 oraz [w:] Edu-
kacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Red. S. Bednarek. Wro-
cław 1999, s. 23-25.

8 Uchwała V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, [w:] V Kongres…, s. 174.
9 Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 1994-1998, [w:] Działalność 

Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 1994-1998. Radom-Ciechanów 
1998, s. 17-19.

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych 
i gimnazjów, [w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1999, nr 14, poz. 
129 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, [w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, 2002, nr 51, poz. 458.
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Różne sposoby rozumienia edukacji regionalnej
Choć sama idea nauczania z wykorzystaniem treści regionalnych sięga XVIII wie-

ku, to jednak pojęcie edukacji regionalnej zostało wprowadzone stosunkowo niedaw-
no. We wcześniejszych okresach wspomniana tendencja przyjmowała postać różnych 
rozwiązań terminologicznych, jak chociażby uwzględnienie czynnika lokalnego i re-
gionalnego – jak to miało miejsce w latach 30. XX wieku11, czy wiązania materiału 
nauczania z historią miejscowości, środowiska lub regionu, jak wpisano w progra-
mie nauczania z roku 195712. Traktując edukację regionalną jako jedną z koncepcji 
pedagogicznych z zakresu teorii wychowania, pedagogiki społecznej i antropologii 
kulturowej, moglibyśmy użyć oczywiście tego określenia do opisu różnych propo-
zycji i stanowisk postulujących wprowadzenie elementów regionalizmu do edukacji 
szkolnej, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich prawie stu lat, niemniej jednak 
faktem jest, że pojęcie „edukacji regionalnej” zaczęto używać dopiero na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku. Stało się to za sprawą Zespołu Edukacji i Upowszechniania Kul-
tury Narodowej Rady Kultury oraz Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury przy 
NRK, który przygotował pod kierunkiem Dzierżymira Jankowskiego w 1989 roku 
dokument zatytułowany „Stanowisko w sprawie edukacji regionalnej”13. W doku-
mencie tym uznano, że edukacja regionalna jako niezbędny składnik i czynnik ruchu 
regionalnego, obejmuje kształtowanie świadomości dziedzictwa regionu, jego swo-
istych cech i możliwości rozwojowych oraz umacnianie związków emocjonalnych 
z „małą ojczyzną”. Tak rozumiana edukacja regionalna, zdaniem autorów, polega na 
wykorzystaniu w procesie wychowania i kształcenia idei regionalizmu oraz zasobów 
i wartości historycznych oraz współczesnych najbliższej ziemi, na twórczym przyspo-
sabianiu do współżycia w społeczności lokalnej i regionalnej oraz na pobudzaniu do 
czynnego udziału w urzeczywistnianiu aspiracji i dążeń tych wspólnot i składających 
się na nie poszczególnych grup i osób14. Jak pisze Dzierżymir Jankowski, ustalenie tej 
nazwy, zwłaszcza po określeniu zakresu treści edukacji regionalnej, nie odbyło się bez 
zastrzeżeń. W toku dyskusji nad wstępnym projektem dokumentu prof. Jerzy Kmita 
zaproponował, by przyjąć nazwę „edukacja ekologiczno-regionalna”, oddając w ten 
sposób jej główną tendencję. Ostatecznie jednak zrezygnowano z dopisywania dru-
giego członu i pozostawiono termin „edukacja regionalna”15. Jego upowszechnienie 

11 Program nauki w gimnazjach państwowych z polskim językiem nauczania (tymczasowy). 
Lwów 1932, s. 256-258.

12 Instrukcja programowa dla szkół podstawowych na rok szkolny 1957/58. Historia. Klasy V– 
–VII. Warszawa 1957, s. 4.

13 Stanowisko w sprawie edukacji regionalnej, [w:] „Informator Krajowego Ośrodka Doku-
mentacji Regionalnych Towarzystw Kultury”, nr 5/6, 1989, s. 7-13.

14 Tamże, s. 9.
15 D. Jankowski, Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy, [w:] Regionalizm polski 

(przeszłość i teraźniejszość). Materiały i komunikaty ogłoszone na konferencji naukowej 15-
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i stałe użycie również w polskiej myśli pedagogicznej należy zawdzięczać niewątpli-
wie reformie systemu oświaty z 1999 r.

Na marginesie warto również dodać, że w początkowym okresie dyskusji 
nad „kształtem” edukacji regionalnej próbowano wprowadzać inne określenia na 
działania związane z adaptacją idei regionalistycznej do edukacji szkolnej. Przy-
kładowo, Jan Majewski w 1995 r. nazwał edukację regionalną – „regionalizmem 
edukacyjnym” lub „regionalizmem szkolnym”, wskazując jej trzy podstawowe 
zadania: przybliżenie uczniom wiedzy o określonej części Polski (tu wprowadził 
nawet nowe określenie „regionu szkolnego”, czyli okolicy szkoły), działalność 
uczniów na rzecz regionu oraz wykorzystywanie wiedzy regionalnej w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym16. Szczególne rozumienie pojęcia edukacji regio-
nalnej zaproponował natomiast Kazimierz Kossak-Główczewski17. Wprowadza-
jąc rozróżnienie na „regionalizację nauczania” i właściwą „edukację regionalną”, 
zwrócił bowiem uwagę na ograniczony zakres traktowania tego pojęcia przez 
wielu badaczy. Jego zdaniem, to z czym wielokrotnie mieliśmy (i możemy mieć) 
do czynienia w odniesieniu do adaptacji ideologii regionalistycznej na grunt edu-
kacji szkolnej powinniśmy określać mianem regionalizacji nauczania. Cechuje 
je bowiem nasycenie obowiązujących centralnie programów nauczania treścia-
mi regionalnymi w dwojakiej formie: albo poprzez wymianę niektórych tylko 
dotychczasowych treści na te, związane z danym regionem, albo (ewentualnie 
oraz) poprzez dodanie treści specyficznych dla regionu. Oznacza to w rzeczy-
wistości pozostawienie w postaci nienaruszonej całej struktury organizacyjnej 
i prawnej oświaty (z całą intencją jaka towarzyszyła jej wytworzeniu), do której 
treści regionalne (i/lub etniczne) zostały wprowadzone jedynie jako dodatkowe18. 
Przeciwnością tak rozumianej regionalizacji nauczania jest edukacja regional-
na, nastawiona na „powrót do źródeł” szeroko rozumianej kultury: domowej, 
lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej, zaś o specyficznym doborze  
wartości i treści regionalnych, które mają być przekazywane następnemu pokole-
niu decydują sami zainteresowani19.

-17 IX 1989 r. Wrocław – Książ. Red. Cz. Niedzielski. Ciechanów 1990, s. 111.
16 J. Majewski, Śląsk Opolski w edukacji regionalnej, [w:] Wszechnica Górnośląska. T. XI: 

Edukacja regionalna. Katowice-Opole-Cieszyn 1995, s. 75-90. Dodatkowo autor ten wpro-
wadził trzecie pojęcie „regionalizmu dydaktycznego”, pokrewne jego zdaniem do „regionali-
zacji”, na określenie sposobów przekazywania wiedzy regionalnej przez nauczyciela. Tamże, 
s. 78.

17 K. Kossak-Główczewski, Regionalizacja nauczania a edukacja regionalna jako odmiany 
racjonalności edukacyjnej, [w:] Pedagogia Celestyna Freineta a edukacja regionalna. Red. 
W. Frankiewicz i K. Kossak-Główczewski. Gdańsk 1997, s. 107-118.

18 Tamże, s. 110.
19 Tamże, s. 117.
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W refleksji szeroko rozumianych nauk pedagogicznych funkcjonuje obecnie 
kilka różnych sposobów ujęcia edukacji regionalnej. Próbę ich uporządkowania 
podjął w ostatnim czasie Piotr Petrykowski, wydzielając aż osiem zasadniczych 
koncepcji. Oprócz częściowo już wspominanych ujęć: Dzierżymira Jankowskie-
go (edukacja regionalna jako orientacja edukacji ogólnej), Kazimierza Kossak-
-Główczewskiego (edukacja regionalna jako powrót do źródeł) wyróżnił koncep-
cję edukacji regionalnej zawartej w dokumentach programowych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz kilka innych propozycji edukacji regionalnej rozumia-
nej jako nabywanie kompetencji (Jerzy Nikitorowicz), jako system strukturalny 
(Stanisław Gawlik), jako kręgi wiedzy (Marek S. Szczepański), jako zadanie 
szkoły (Piotr Kowolik) oraz jako poznawanie, umacnianie i uświadamianie (Jo-
lanta Suchodolska)20. Jerzy Nikitorowicz umieścił dodatkowo jeszcze jeden nurt 
tej swoistej klasyfikacji koncepcji edukacji regionalnej przez P. Petrykowskiego 
– edukację lokalną21. Przedstawiając jednak wszystkie współczesne ujęcia eduka-
cji regionalnej, trzeba mieć świadomość, że nie zawsze w zamiarze ich autorów 
miały one znamiona (cechy) koncepcji edukacyjnych, w niektórych przypadkach 
stanowią bowiem jedynie rodzaj refleksji nad różnymi kwestiami związanymi 
z edukacją regionalną lub też interpretację (czy też pochodną) wytycznych mini-
sterialnych. 

Najprościej edukację regionalną zdefiniował w 1990 r. Dzierżymir Jankow-
ski, określając ją krótko jako kształcenie i wychowanie w duchu regionalizmu22. 

Jego zdaniem, jest ona częścią edukacji ogólnej, dotyczy całego wychowania 
(a nie jakieś wybranej dziedziny lub działu), a poprzez swoje znaczenie stanowi 
także ważny czynnik regionotwórczy. Zdaniem Jerzego Nikitorowicza, edukacja 
regionalna to nabywanie kompetencji w zakresie kultury i języka własnej grupy  
w kontekście grupy większościowej. Jej generalnym celem zaś jest kształtowanie 
szacunku do dziedzictwa kulturowego, systemu wartości, języka, tradycji i oby-
czajów23. Edukacja regionalna jest pierwszym z trzech wymiarów edukacji, pro-
wadzącej do wykształcenia tożsamości otwartej. Na bazie pozytywnego odniesie-
nia do podstawowych wartości rdzennych, jak np. język matczyny, wyznawana 
religia, tradycje, obyczaje czy zasady i normy zachowań w „ojczyźnie prywatnej” 
20 Por.: P. Petrykowski, Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003, 

s. 35-64. Z kolei w innym opracowaniu autor ten wymienia już tylko pięć zasadniczych ten-
dencji. Patrz: tegoż, Edukacja regionalna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. 
T. Pilch, t. 1, Warszawa 2003, s. 968-971.

21 J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk 2007, 
s. 30.

22 D. Jankowski, Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy…, s. 101.
23 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa, [w:] Demokracja 

a oświata. Kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogiczne-
go. Red. H. Kwiatkowska i Z. Kwieciński. Toruń 1996, s. 338.
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(etap ten J. Nikitorowicz określa jako edukację na poziomie grup terytorialnych, 
mikrokulturowych), można dopiero budować edukację w mezostrukturach (naro-
dowych i państwowych), a następnie edukację kontynentalno-światową. Co wię-
cej, zdaniem J. Nikitorowicza, zasięg i zakres tego ostatniego etapu jest w prostej 
linii uzależniony od nasycenia lokalnością i od stopnia rozwoju otwartości na 
inne kultury, jaki został wytworzony w środowisku lokalnym i regionalnym (nie 
ma globalizmu, gdy regionalne, narodowe kultury są zamknięte)24.

Do poglądów J. Nikitorowicza na edukację regionalną nawiązuje w swoich 
rozważaniach Piotr Petrykowski. Podobnie jak badacz białostocki lokuje on ten 
rodzaj edukacji jako etap (poziom) podstawowy do edukacji międzykulturowej  
i dalej edukacji wielokulturowej. Proponuje jednak określać go mianem edukacji 
wewnątrzkulturowej, której istotą byłoby wprowadzenie w świat kultury wspól-
noty, czy raczej zbiorowości, zakorzenionej czy osadzonej w danym miejscu, które 
jednostka także postrzega jako miejsce intymne (pierwotne lub jedno z wtórnych) 
i które dla wszystkich jest takim konceptualnym miejscem – miejscem ideologicz-
nym25. Inaczej mówiąc, głównym zadaniem tak rozumianej edukacji regionalnej 
(choć autor tej propozycji uważa, że jest to termin wręcz mylny) jest tworzenie 
szeroko rozumianej kultury w określonym miejscu, czasie i przestrzeni. Jednost-
ka bowiem nie tyle – zdaniem P. Petrykowskiego – powinna uczyć się życia we-
wnątrz danej kultury, co raczej – świadoma swych podstaw kulturowych, przeno-
sić je do innych kultur, wzbogacając o nowe doświadczenia i treści26.

Zdecydowanie najszerszą analizę edukacji regionalnej pod kątem teoretycz-
nym i metodologicznym przedstawił Kazimierz Kossak-Główczewski, proponu-
jąc jej ujęcie z perspektywy postmodernistycznej, czy też – jak ocenia Renata 
Mistarz – formułując emancypacyjną (czyli wyzwalającą człowieka) koncepcję 
z perspektywy kulturowej27. Jego zdaniem, edukacja regionalna stanowi jed-
ną z odmian edukacji międzykulturowej, zaś elementem ją wyróżniającym jest 
odniesienie do subgrup tej samej grupy kulturowej, w obrębie której następuje 
tzw. kolonizowanie przez jedną grupę, dominującą nad innymi. W przeciwień-
stwie jednak do edukacji międzykulturowej, edukacja regionalna nie zajmuje się  
problematyką edukacyjną między grupami należącymi do różnych kręgów kultu-
rowych, wobec których rodzaj dominacji podejmują państwa narodowe28. Istotą 
24 Tamże, s. 27 oraz J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, 

s. 216.
25 P. Petrykowski, Edukacja regionalna…, s. 269.
26 Tamże, s. 269-270.
27 R. Mistarz, Emancypacyjna edukacja regionalna. Próba interpretacji, [w:] Pedagogia Ce-

lestyna Freineta a edukacja regionalna. Red. W. Frankiewicz i K. Kossak-Główczewski. 
Gdańsk 1997, s. 102.

28 K. Kossak-Główczewski, Pytania i niektóre aspekty niezależnej edukacji regionalnej, [w:] 
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tak pojętej edukacji jest przede wszystkim powrót do domu, do źródeł życia każ-
dego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, a dokładniej do źródeł jego 
kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej. Niewątpliwą 
zaletą koncepcji K. Kossak-Główczewskiego (bez względu na to, czy zgadzamy 
się z jego punktem widzenia, czy też nie) jest powiązanie edukacji regionalnej 
z konkretnym nurtem filozoficznym, występującym we współczesnej myśli peda-
gogicznej, i podjęcie próby (jak sam stwierdził, jego rozważania miały charakter 
wstępny na początku lat 90., kiedy tę koncepcję prezentował) przeprowadzenia 
konsekwentnej do owego nurtu analizy podstaw teoretyczno-metodologicznych 
edukacji regionalnej, pozwalających na określenie jej zasadniczych cech. Szkoda 
jednak, że rozważania K. Kossak-Główczewskiego nie doczekały się dalszych 
badań i pogłębionego rozwinięcia, jak to miało miejsce np. w odniesieniu do kon-
cepcji edukacji międzykulturowej.

Brak odpowiednich koncepcji pedagogicznych, pozwalających dogłębnie zro-
zumieć współczesną edukację regionalną – dostrzegł również Stanisław Gawlik. 
Jego zdaniem, w edukacji regionalnej istotny jest aspekt aksjologiczny, w prak-
tyce polegający na odwołaniu się do wartości, które czynią bogatszym życie czło-
wieka, doskonalą stosunki międzyludzkie i tworzą kulturę współczesną, uwzględ-
niającą również różnorodność i bogactwo regionalne29. Z tego właśnie względu 
powinno następować wartościowanie różnych treści edukacji regionalnej i dobór 
ich pod kątem aktualnych funkcji i znaczeń, dokonany przez uczniów i nauczy-
cieli, a nie przez narzucone programy nauczania, opracowane przez autorów nie 
znających często lokalnych uwarunkowań30. Samą edukację regionalną S. Gaw-
lik ujmuje jako trójskładnikowy, uporządkowany logicznie całościowy system, 
tworzony przez silnie powiązane ze sobą struktury: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą. System ten ukierunkowany jest na kształtowanie wszystkich skład-
ników osobowościowych ucznia, poprzez poznawanie otaczającej rzeczywistości 
według zasady horyzontalnej – od najbliższego środowiska do problemów glo-
balnego świata31. Na aksjologiczny wymiar edukacji regionalnej zwrócili uwa-
gę również inni badacze, jak np. Zygmunt Łomny, traktując edukację regionalną 
jako najwcześniejszą, naturalną i formalną odmianę osobowościowej formacji 
człowieka, zorientowaną na poznanie i umiłowanie najbliższego środowiska i jed-
nocześnie niezbędny etap (element) pomiędzy typową edukacją aksjologiczną  

Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. Red. B. Śliwerski. Kraków 1992, s. 131-
-156.

29 S. Gawlik, Tradycyjność i współczesność w pojmowaniu regionalizmu, [w:] Szkoła a regio-
nalizm. Red. A. Kociszewski, A. Omelaniuk, ks. W. Pilarczyk. Ciechanów 1996, s. 52-53.

30 S. Gawlik, Istota wychowania regionalnego dzieci i młodzieży, [w:] Tamże, s. 97.
31 Tamże, s. 102.
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a edukacją planetarną32, a także przedstawicielka olsztyńskiego środowiska na-
ukowego – Anna Zellma33. 

Co warto podkreślić, cechą charakterystyczną końca XX wieku była adapta-
cja regionalizmu (w różnym jego rozumieniu) w wielu koncepcjach edukacyj-
nych, w których odgrywał czasem mniej znaczącą rolę (można by powiedzieć 
uzupełniającą), a czasem stanowił główny punkt odniesienia. Zamiast jednego 
postulatu przeniesienia idei regionalistycznej do edukacji szkolnej, znajdującego 
swoje uzasadnienie w najnowszych tendencjach psychologii i pedagogiki, funk-
cjonował zatem cały zestaw pomysłów (propozycji, koncepcji) w różnym stopniu 
uwzględniających regionalizm w swoich założeniach teoretycznych i praktycz-
nych, jak np. edukacja międzykulturowa (i wielokulturowa), edukacja ekologicz-
na (i środowiskowa) czy edukacja kulturalna (i kulturowa).

Treści, kompetencje i postawy, wynikające z idei regionalistycznej, jak np. 
poznanie własnej kultury i świata, zakorzenienia czy wdrażanie do kultywowania 
i podejmowania celowych działań wynikających z więzi z ojczyzną prywatną – 
zajmują istotne miejsce m.in. w koncepcji edukacji międzykulturowej. Jerzy Ni-
kitorowicz uważa nawet, że edukacja regionalna jest pierwszym etapem edukacji 
międzykulturowej, na którym dopiero można budować kolejne poziomy edukacji 
narodowej, państwowej i dalej edukacji kontynentalno-planetarnej, a pominię-
cie lub ograniczenie jednego z tych etapów (zwłaszcza rodzaju tożsamości, którą 
dany poziom kształtuje), może doprowadzić wręcz do zerwania ciągłości i za-
niku zdolności dostrzegania różnic niezbędnych do poszukiwania podobieństw 
i interpretowania inności jako pobudzającej i inspirującej34. Regionalizm ma 
także wiele wspólnych obszarów ze współczesną edukacją ekologiczną (środo-
wiskową), realizowaną w polskim systemie oświaty w latach 1999-2009, m.in. 
poprzez poznawanie bliższego i dalszego otoczenia oraz regionu jako całości, 
wyposażenie uczniów w umiejętności poznawania elementów przyrodniczych 
i społeczno-kulturowych najbliższego otoczenia, kształtowanie emocjonalnych 
związków z otaczającym środowiskiem, stwarzanie warunków podejmowania 
działań na rzecz środowiska, uczestnictwa w działaniach na rzecz otoczenia  

32 Z. Łomny, Edukacja aksjologiczna wyzwaniem epoki. Od regionalizmu do planetaryzmu, 
[w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Red. T. Kukołowicz, M. Nowak. Lublin 
1997, s. 265-274.

33 Por.: A. Zellma, Aksjologiczny wymiar współczesnej koncepcji edukacji regionalnej, [w:] 
„Kultura i Edukacja”, 2000, nr 3-4, s. 111-123; tejże, Edukacja regionalna a współczesne 
przemiany społeczne, [w:] „Edukacja”, 2001, nr 2, s. 21-33; tejże, Wychowanie człowieka 
w społeczności lokalnej jako podstawowa kategoria wychowania dla przyszłości, [w:] „Wy-
chowanie na co dzień”, 2003, nr 6, s. 24-27. 

34 J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 
Red. T. Pilch, t. 1., Warszawa 2003, s. 934-942.
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i regionu, dążenie do zachowania i pomnażania elementów kulturowych oraz 
przyrodniczych środowiska, stwarzanie warunków do integracji ze społeczno-
ścią lokalną i wreszcie – zaszczepienie systemu wartości ekologicznych, prośro-
dowiskowych, prospołecznych, prokulturowych, osobom z bliskiego otoczenia 
uczniów35. Część badaczy jest nawet skłonna utożsamiać edukację regionalną 
z edukacją środowiskową, odwołując się do jej wąskiego rozumienia, jako edu-
kacji skupionej na poznawaniu, nauczaniu i popularyzacji w toku pracy szkol-
nej – wiedzy o środowisku miejscowym, o jego życiu społecznym, kulturalnym 
i przyrodniczym36. 

Jak pisze Mikołaj Winiarski, w końcu lat 90. XX wieku zaczęto interpretować 
edukację środowiskową w dwóch zakresach: w węższym, eksponując edukacyjny 
wymiar skupiony na poznawaniu, nauczaniu i popularyzacji wiedzy o środowisku 
miejscowym, jego życiu społecznym, kulturalnym i przyrodniczym, oraz w zna-
czeniu szerszym – wskazując na proces kształtowania i rozwoju kompetencji 
własnych środowiska połączonych z działalnością ukierunkowaną na realizację 
miejscowych potrzeb (np. edukacyjnych, ekonomicznych, kulturalnych)37. W tej 
koncepcji edukacji środowiskowej istotnym elementem było również (podobnie 
jak w koncepcji edukacji ekologicznej propagowanej przez biologów i ekologów) 
kształcenie postawy prośrodowiskowej, z tym że rozumianej jako stały i pozytyw-
ny stosunek danej jednostki do środowiska lokalnego (w tym również dziedzic-
twa kulturowego i tradycji), przejawiający się nie tylko w sferze świadomościo-
wej i uczuciowej, ale także w konkretnym działaniu, jak np. zdobywanie wiedzy 
o środowisku zamieszkania, jego przeszłości i teraźniejszości, podejmowanie 
różnych prac na rzecz tego środowiska, rozwiązywanie problemów społeczności 
lokalnych. Wśród wielu funkcji, jakie powinna spełnić edukacja środowiskowa 
wymienia się między innymi rozwijanie kultury miejscowej i regionalnej oraz 
kultywowanie i kreowanie tradycji kulturowych38. Także w koncepcji edukacji 
kulturowej obecne są niektóre aspekty regionalistyczne, ponieważ zakłada się  
w niej, że nieodzownym elementem kultury narodowej i europejskiej jest kultura 
35 M. Pawlak, Rola edukacji ekologicznej i regionalnej w przygotowaniu uczniów w młodszym 

wieku szkolnym do ochrony środowiska, [w:] Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności 
lokalnej. Red. D. Cichy, Warszawa 2007, s. 189-195.

36 Por.: J.A. Malinowski, Edukacja regionalna w zreformowanej szkole podstawowej i gim-
nazjum, [w:] Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny. Red. W. Theiss. Warszawa 
2001, s. 41-50. 

37 M. Winiarski, Edukacja środowiskowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Red. 
T. Pilch, t. 1. Warszawa 2003, s. 979-980. Badacz ten odwołuje się do definicji edukacji 
środowiskowej Wiesława Theissa. Patrz: W. Theiss, Szkoła i edukacja środowiskowa, [w:] 
„Wychowanie na co dzień”, 1999, nr 1-2, s. 3 oraz tegoż, Edukacja środowiskowa. Zarys 
problematyki, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996, nr 10, s. 3-9.

38 Tamże, s. 981.
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regionalna oraz dziedzictwo regionalne, zaś jej poznanie i rozwój stanowią koniecz-
ny etap wychowania jednostki. Jak pisze Anatol J. Omelaniuk, kultura regional-
na pełni w procesie wychowania trzy funkcje: poznawczo-motywującą (pozwala 
poznać całokształt właściwego zachowania), modelowo-wzorcową (dostarcza 
konkretnych przykładów właściwego bycia w świecie i we wspólnocie) oraz funk-
cję wspomagającą (dostarcza konkretnej „pomocy” w kształtowaniu właściwych 
postaw i zachowań)39. Regionalizm polski, dążąc między innymi do zachowania 
wartości dziedzictwa kultury lokalnej, określanego jako jednego z wielu elementów 
uniwersalnego dorobku kultury człowieka oraz pobudzając jednostki do szeroko 
rozumianej aktywności w kulturze – odnajduje wiele wspólnych celów z edukacją 
kulturową i kulturalną, traktowaną w takiej sytuacji jako zespół działań na rzecz 
aktywności kulturowej, społecznej i obywatelskiej, sportowej, turystyczno-krajo-
znawczej, ekologicznej, czytelniczej i również aktywności regionalnej.

Rozważania podejmujące wybrane aspekty i sposoby rozumienia edukacji re-
gionalnej pojawiały się również przy okazji badań nad tożsamością regionalną40, 
na gruncie nauk geograficznych w zakresie geograficznej edukacji regionalnej41, 
w badaniach na regionalizmem w edukacji polonistycznej42, czy też w odnie-
sieniu do regionalizmu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej43. Ciekawą  

39 A.J. Omelaniuk, Przez dziedzictwo regionalne do kultury narodowej i europejskiej, [w:] Edu-
kacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej. Koncepcje i propozycje. Red. S. Bednarek i E. 
Repach. Wrocław 2004, s. 39-52.

40 Por.: Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby. Materiały z konferencji nauko-
wej, Łódź, 2 czerwca 1998 r. Red. A. Matczak. Łódź-Ciechanów 1999 oraz liczne prace 
Izabeli Lewandowskiej, np. tejże, Świadomość (tożsamość) regionalna, [w:] Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku. Red. T. Pilch, t. VI, Warszawa 2007, s. 444-450.

41 Por. m.in.: J. Mityk, Wychowanie regionalne w nauczaniu geografii, [w:] „Geografia w Szko-
le”, 1968, nr 5, s. 234-240; A. Dylikowa, Perspektywy renesansu geografii regionalnej, [w:] 
tamże, 1986, nr 1, s. 3-7; J.G. Mordawski, Geograficzna edukacja regionalna. Koncepcja 
dydaktyczna, organizacja, wyniki. Gdańsk 1999; J. Rodzoś, Koncepcja szkolnej geografii 
regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego. Lublin 2002; A. Hibszer, Koncep-
cja poznania „małej ojczyzny” (najbliższej okolicy i własnego regionu) w szkolnej edukacji 
geograficznej, [w:] Region i edukacja regionalna – zarys problematyki. Red. T. Michalski, 
Pelplin 2004, s. 8-20; J. Osiecki, Dylematy edukacji regionalnej, [w:] „Geografia w Szkole”, 
2005, nr 2, s. 24-27.

42 Por. np.: W. Lorencowa, Regionalizm w nauczaniu języka polskiego, [w:] „Szkoła Zawodo-
wa”, 1959, nr 12, s. 48-49; W. Kwasowska, Poprzez lekcje języka polskiego młodzież poznaje 
własne środowisko, [w:] „Polonistyka”, 1960, nr 2, s. 12-15; T. Zienkiewicz, Treści regio-
nalne w nauczaniu języka polskiego na Warmii i Mazurach. Olsztyn 1985; K. Kossakowska-
-Jarosz, Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym, [w:] „Polonistyka”, 2005, nr 4, 
s. 10-17; Z. Budrewicz, Tradycje i współczesność regionalizmu w edukacji polonistycznej, 
[w:] Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo. Red. Z. Budrewicz, M. Kania. 
Kraków 2006, s. 9-27.

43 Por. m.in.: Edukacja regionalna. Z historii, teorii i praktyki. Red. M.T. Michalewska.  
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prezentację przykładów realizacji idei edukacji regionalnej w takich państwach, 
jak Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Kanada, Finlandia, przedstawił w roku 1995 
Adam Suchoński44. Szczególną jednak zmianę w dyskusji nad koncepcją edukacji 
regionalnej wywołało wprowadzenie wspominanej już ministerialnej propozycji 
pod hasłem „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” w roku 
1999. Od tego momentu główna część rozważań ograniczyła się zasadniczo do 
wielorakich interpretacji owej koncepcji, przy stopniowym wyciszaniu wątku 
wypracowania nowych rozwiązań teoretyczno-naukowych.

Koncepcje szkolnej edukacji regionalnej w XX wieku
Na przestrzeni ostatnich stu lat polski system oświaty tylko trzykrotnie reali-

zował w praktyce koncepcje adaptacji regionalizmu do edukacji szkolnej: w okre-
sie międzywojennym była to koncepcja obowiązująca w ramach tzw. reformy 
jędrzejewiczowskiej z 1932 roku, po II wojnie światowej – koncepcja przedsta-
wiona w programie nauczania dla szkoły podstawowej z roku 1963, a w ostatnim 
dwudziestoleciu – koncepcja edukacji regionalnej wprowadzona reformą z 1999 
roku. Poza tym, opracowano jeszcze dwie całościowe koncepcje programowe 
uwzględniające w znaczącym stopniu ideę regionalistyczną, wprawdzie upublicz-
nione i poddane szerokim konsultacjom, ale ostatecznie nie zrealizowane w prak-
tyce: koncepcję z projektu programu nauczania z 1929 roku oraz tę, opracowaną 
dla dziesięcioletniej szkoły średniej w latach 70. XX wieku. Całości obrazu roz-
woju edukacji regionalnej po 1918 roku dopełniały ponadto liczne etapy, które 
można określić jako przejściowe, kiedy to dokonywano na większą lub mniejszą 
skalę zmian w obowiązujących założeniach programowych, poszerzających lub 
ograniczających w jakimś stopniu wymienione koncepcje zasadnicze45. 

Po raz pierwszy uwzględniono ideę regionalistyczną w edukacji szkolnej 
w programach z lat 30. XX wieku i z powodzeniem możemy uznać tę koncepcję 
za najbardziej dojrzałą i rozwiniętą formę adaptacji regionalizmu w tamtym okre-
sie. Zgodnie z założeniami „Ustawy o ustroju szkolnictwa” (nazywanej również 
ustawą „jędrzejewiczowską”, od nazwiska ówczesnego Ministra Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego – Janusza Jędrzejewicza), uchwalonej w dniu  

Kraków 1999; B. Smuda, Regionalna edukacja wczesnoszkolna, [w:] „Życie Szkoły”, 2002, 
nr 2, s. 105-112; L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły 
podstawowej. Kielce 2006.

44 A. Suchoński, Idea edukacji regionalnej i przykłady jej realizacji w świecie, [w:] Wszechnica 
Górnośląska. T. XI: Edukacja regionalna. Red. M. Kubista. Katowice-Opole-Cieszyn 1995, 
s. 9-18.

45 Szerzej na temat wszystkich wymienionych koncepcji edukacji regionalnej, zarówno tych 
zrealizowanych, jak i pomysłów, które nie weszły w życie patrz: D. Konieczka-Śliwińska, 
Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce. Konteksty – Koncepcje programowe 
– realia. Poznań 2011.

Danuta Konieczka-Śliwińska
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11 marca 1932 r., reforma dokonała się na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, 
programowo-metodycznej i wychowawczej46. Dotychczasowy system szkolnic-
twa, składający się ze szkoły powszechnej, gimnazjum niższego i gimnazjum 
wyższego, zastąpiono sześcioklasową szkołą powszechną, czteroletnim gimna-
zjum oraz dwuletnim liceum ogólnokształcącym. Dopuszczono również cały 
szereg alternatywnych dróg kształcenia w ramach gimnazjów zawodowych, niż-
szych szkół zawodowych oraz szkół dokształcających, a także zachowano podział 
na szkoły publiczne, państwowe i prywatne47. 

Opierając się na założeniu, że wychowanie i kształcenie dziecka musi pozo-
stawać w ścisłej łączności ze środowiskiem szkoły – programy nauczania wpro-
wadzały zagadnienia lokalne i regionalne we wszystkich niemal przedmiotach 
(w nauczaniu historii, języka polskiego, przyrody, geografii, rysunków, zajęć 
praktycznych, a nawet śpiewu) i na wszystkich poziomach edukacyjnych, odpo-
wiednio do rozwoju umysłowego uczniów i ich zainteresowań. Była to pierwsza 
zamierzona i konsekwentnie realizowana adaptacja wybranych elementów regio-
nalizmu polskiego na grunt edukacji szkolnej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że choć działanie to uzasadniały najnowsze wówczas koncepcje psychologiczno-
-pedagogiczne (wynikające przede wszystkim z nurtu „Nowego wychowania”), 
względy dydaktyczne (m.in. zasada stopniowania trudności – przechodzenie od 
tego, co bliższe, do tego, co dalsze, zasada poglądowości) i organizacyjne (bli-
skość i dostępność przykładów z najbliższego środowiska), to jednak głównym 
motywem sprawczym była możliwość (a w następstwie także chęć) powiązania 
idei regionalistycznej z wychowaniem obywatelsko-państwowym i wykorzysta-
nia jej do realizacji celów z tej koncepcji wychowawczej wynikających. Wprowa-
dzenie tzw. czynnika lokalnego i regionalnego, podobnie jak i pozostałych nowo-
ści (jak np. aktualizacja nauczania), miało także pomóc w integracji mniejszości 
narodowych z państwem polskim i kształtować pozytywne relacje pomiędzy nimi 
a narodowością polską. Nie chodziło zatem o uznanie wartości tkwiących w sa-
mym regionalizmie ani o świadome kształtowanie tożsamości lokalnej i regional-
nej, również sama idea regionalistyczna nie była ważna jako taka, nabierała zna-
czenia dopiero wówczas, kiedy ujawniły się jej walory sprzyjające wychowaniu  
państwowemu, co razem z innymi czynnikami zadecydowało o jej wykorzystaniu 
w praktyce szkolnej48.
46 Ustawa o ustroju szkolnictwa, [w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1932, nr 

38, poz. 389, s. 639-645.
47 Szerzej na ten temat: W. Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932-1939. 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 oraz J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej 
Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy jędrzejowiczowskiej. Białystok 
2001.

48 Por.: Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim  
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Koncepcja z lat 30. zakładała całościowe uwzględnienie regionalizmu (a nie 
tylko idei krajoznawstwa, jak to miało miejsce w programach nauczania w latach 
20. XX wieku) we wszystkich typach szkół, łącząc go jednak z celami i zało-
żeniami programowymi charakterystycznymi dla każdego etapu edukacyjnego 
oddzielnie. W szkole powszechnej dominowało nastawienie na poznanie i ob-
serwację najbliższego środowiska ucznia (miejscowości rodzinnej i okolicy, 
w której znajdowała się szkoła), w gimnazjum – koncentrowano się na przeszło-
ści środowiska lokalnego i regionu, natomiast w liceum region występował jako 
przedmiot rozważań prowadzących do zrozumienia współczesnej kultury polskiej 
i własnego środowiska. W zależności od etapu edukacyjnego zmieniał się rów-
nież zakres materiału i sposób jego realizacji. Zdecydowanie najwięcej uwagi 
poświęcano środowisku lokalnemu ucznia, w mniejszym stopniu natomiast od-
woływano się do samego regionu (w szkole powszechnej istotna była diagnoza 
współczesna środowiska, w gimnazjum – jego przeszłość, w liceum – zrozumie-
nie jego specyfiki i przygotowanie do działania, zainteresowanie cechami cha-
rakterystycznymi regionu pojawiało się dopiero w programach gimnazjalnych). 
Co warto podkreślić, po raz pierwszy jednoznacznie rozróżniano historię lokal-
ną od historii regionalnej, utożsamiając oba pojęcia – odpowiednio z dziejami 
miejscowości i najbliższej okolicy (środowisko lokalne) i dziejami regionu (czyli 
dzielnicy historycznej). Ten tzw. czynnik lokalny i regionalny występował zarów-
no jako obligatoryjny element treści kształcenia (głównie w szkole powszechnej 
i gimnazjum), jak i jako rodzaj metody nauczania (egzemplifikacja przerabianego 
materiału, sposób powiązania dziejów lokalnych i regionalnych z historią Polski). 

W realizacji tej koncepcji zakładano dużą elastyczność programu i koniecz-
ność dostosowania go do warunków lokalnych. Nauczycielom pozostawiono 
możność samodzielnego uszczegółowiania treści programowych, dostarczając 
mu przede wszystkim wyczerpujących informacji na temat kryteriów ich do-
boru i pożądanych sposobów ujęcia (np. co powinno być wyeksponowane, jak 
należy rozwijać poszczególne punkty programu zasadniczego, na czym się nie 
koncentrować nadmiernie). Zalecano przede wszystkim organizację wycieczki 
historycznej po najbliższej okolicy, dostrzegając jej liczne walory. Dodatkowo 
zwracano uwagę na możliwości wykorzystania treści lokalnych i regionalnych 

językiem nauczania (tymczasowy). Lwów 1934; Program nauki w publicznych szkołach po-
wszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania. Lwów 1936; Program na-
uki w publicznych szkołach powszechnych drugiego stopnia z polskim językiem nauczania. 
Lwów 1936; Program nauki w gimnazjach państwowych z polskim językiem nauczania (tym-
czasowy). Lwów 1934; Program nauki (tymczasowy) w państwowym gimnazjum ogólno-
kształcącym z polskim językiem nauczania. Wydanie drugie. Lwów 1937; Program nauki 
(tymczasowy) w państwowym liceum ogólnokształcącym z polskim językiem nauczania. Uwa-
gi wstępne. Plany godzin. Lwów 1937.

Danuta Konieczka-Śliwińska
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w korelacji z innymi przedmiotami nauczania (geografii, języka polskiego, zajęć 
praktycznych). Uważano również, że tego rodzaju tematykę można wykorzystać 
w tzw. grupowaniu materiału w obrazy, na poziomie szkoły powszechnej. Zupeł-
ną nowością opisywanej koncepcji było zachęcanie nauczycieli do korzystania 
w swojej pracy dydaktycznej z dorobku regionalnych badań historycznych i do-
stępnych na rynku publikacji regionalnych. 

Kryzys polskiego regionalizmu po II wojnie światowej w sposób decydujący 
wpływał również na losy edukacji regionalnej. W latach 1945-1956 w warun-
kach odcięcia się od dorobku dydaktycznego okresu międzywojennego również 
problem regionalizmu w edukacji szkolnej uległ wyciszeniu. Nowe programy zo-
stały całkowicie oderwane od tego, co zaczęto wypracowywać w czasach II Rze-
czypospolitej (a zwłaszcza po wspomnianej już reformie Jędrzejewicza). Sposób 
odzyskania niepodległości po 1945 roku oraz nowe granice państwa uznanego za 
jednolite etnicznie, wyznaczały nową treść i nowe perspektywy edukacji (w tym 
także edukacji regionalnej), która w tej odmiennej rzeczywistości stawała się waż-
nym składnikiem wychowania państwowego o gruntownie innym charakterze. 
W modelu państwa po 1945 r. zakładano, że więź narodowa, więź państwowa i re-
gionalna to jedno. Dominacja zaś tezy o jednorodności polskiego społeczeństwa 
(przynajmniej jako stanu pożądanego) z góry wykluczała możliwość formalnego 
zaakceptowania przez władze państwa w programach szkolnych faktu istnienia 
mniejszości etniczno-narodowych czy regionalnych, szczególnie w sytuacji, gdy-
by w dalszej konsekwencji miałoby się to wiązać z przyznaniem im określonych 
uprawnień. Dlatego w nowym podejściu do wychowania proponowano świecki 
światopogląd, a zamiast tradycyjnie rozumianej twórczości, w której realizował 
się człowiek – zaangażowanie w działalności społecznej i politycznej49. 

Najobszerniejszym i jedynym w całym okresie po II wojnie światowej 
uwzględnieniem idei regionalistycznej w edukacji szkolnej był program naucza-
nia dla szkoły podstawowej z roku 1963. Zgodnie z uchwałą VII Plenum Komite-
tu Centralnego PZPR postanowiono począwszy od roku szkolnego 1963/64 prze-
budować ustrój szkolny, wprowadzając 8-klasową szkołę podstawową i 4-letnie 
liceum, oraz zmienić w sposób zasadniczy treści nauczania i metody pracy szkoły, 
czemu miały służyć nowe programy nauczania. Konieczność przeprowadzanych 
zmian uzasadniano m.in. dążeniem do odciążenia uczniów, rozwijaniem ich zain-
teresowań, kształceniem praktycznych umiejętności i szerszym uwzględnieniem 
49 Por.: H. Janczewska, Zagadnienia wychowawcze, [w:] „Dziennik Urzędowy Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Warszawskiego”, 1946, nr 1, poz. 52, s. 40-42; T. Woleński, Najpilniej-
sze zadania wychowawcze, [w:] tamże, 1947, nr 1, poz. 51, s. 70-71; I. Górecki, W trosce 
o młodzież szkolną, [w:] tamże, 1947, nr 1, poz. 52, s. 72-73; S. Janisz, Stosunek młodzieży do 
zagadnień społecznych, [w:] „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego”, 1947, nr 1, dodatek: Szkolnictwo wielkopolskie, s. 1-2.
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problematyki życia współczesnego w materiale nauczania. Realizacji tych zamie-
rzeń miało służyć wiązanie pracy szkoły z życiem, stosowanie ćwiczeń laborato-
ryjnych, organizowanie wycieczek do zakładów pracy, wykorzystywanie radia, 
prasy i telewizji, a także rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych50. 
Pierwszy program nauczania, zgodny z nowym systemem oświaty, wprowadzono 
jako tymczasowy w 1963 roku dla szkoły podstawowej51. 

W programie tym, uczniowie systematycznie zapoznawali się z przeszłością 
swojej miejscowości, najbliższej okolicy i regionu, poznawali podania ludowe, 
obyczaje, tańce i pieśni regionalne, z czasem zwracając uwagę również na inne 
regiony kraju i ich kulturę. Działania te podejmowane były dwuetapowo: w ra-
mach obligatoryjnych treści na lekcjach języka polskiego (klasy III-IV) oraz jako 
pożądane uzupełnienie kursu zasadniczego historii w klasach V-VIII. Znalazły 
się także w programie zajęć nadobowiązkowych: chórze szkolnym, zespołach 
muzycznych i dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego. Decyzję o spo-
sobie i zakresie uwzględniania tematyki regionalnej pozostawiono nauczycielo-
wi, zwracając mu szczególną uwagę na znaczenie tej tematyki w odniesieniu do 
tzw. ziem odzyskanych. Jako optymalną metodę nauczania polecano wycieczki 
po najbliższej okolicy, regionie, a nawet do innych „krain” państwa polskiego.

Tak zaplanowana koncepcja adaptacji idei regionalistycznej do edukacji 
szkolnej mogła stwarzać (stwarzała) złudne wrażenie nastawienia na rzeczywiste 
pielęgnowanie regionalizmu polskiego. Tymczasem uwzględnienie wybranych 
elementów regionalistycznych zostało ograniczone tylko do wąsko pojętego re-
gionalizmu kulturalnego, przejawiającego się w różnych formach folkloru: po-
daniach ludowych, obyczajach, tańcach i pieśniach regionalnych. Ich znajomość 
miała kształtować u uczniów jedynie wrażliwość estetyczną, a nie chęć pielę-
gnowania czy kontynuowania tradycji regionalnych. Folklor traktowano jako cie-
kawy wizualnie element charakterystyczny danego regionu, nie mający żadnego 
znaczenia z punktu widzenia ówczesnego życia. Cel nadrzędny był bowiem jed-
noznaczny: szkoła miała ukształtować aktywnych i zaangażowanych obywateli 
państwa socjalistycznego, kochających swą ojczyznę i akceptujących jej aktu-
alne założenia ideologiczne. Doświadczenia lat 50. ukazały jednak, że forsowa-
nie „sztywnego” kursu wychowania socjalistycznego, odwołującego się tylko do 
patriotyzmu państwowego było mało skuteczne i nie przynosiło spodziewanych 
efektów. Zwłaszcza, że w praktyce oznaczało to także oderwanie szkoły od jej 
środowiska lokalnego i zanegowanie dotychczasowych różnic regionalnych. 

50 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 22 maja 1961 r. w sprawie instrukcji programowej dla 
szkół ogólnokształcących i zawodowych na rok szkolny 1961/62, [w:] „Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Oświaty”, 1961, nr 6, poz. 61, s. 117.

51 Program nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej (tymczasowy). Warszawa 1963.
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Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia władz centralnych okazało się zatem 
uwzględnienie atrakcyjnych dla uczniów elementów folkloru regionalnego i od-
powiednie wykorzystanie ich w realizacji celu nadrzędnego, który przecież po-
został nie zmieniony. Zmianie uległa tylko strategia osiągania tego celu, poprzez 
umiłowanie stron rodzinnych uczeń miał nawiązać więź emocjonalną z ojczyzną, 
poprzez malowniczość krajobrazu kulturowego swojego regionu dostrzec piękno 
całej Polski. Jeżeli szkoła miała przygotować do życia, musiała zatem nie tylko 
otworzyć się na środowisko, w którym się znajdowała, ale również w sposób ce-
lowy i zamierzony je kształtować. Nawet jeżeli obecność problematyki regional-
nej sygnalizowały cele edukacyjne, materiał nauczania czy zalecenia metodycz-
ne, to jednak trzeba pamiętać, że pełniła ona jedynie rolę służebną w osiągnięciu 
celu nadrzędnego, będąc sposobem na atrakcyjną dla ucznia (a co za tym idzie 
skuteczną) jego realizację.

Na pełną adaptację idei regionalistycznej do edukacji szkolnej trzeba było 
poczekać aż do drugiej połowy lat 90. XX wieku, kiedy to na kanwie ogólnych 
wytycznych szeroko rozumianej edukacji regionalnej, przeznaczonych do reali-
zacji przez różne instytucje i stowarzyszenia kulturalno-oświatowe, zawartych 
w ministerialnych „Założeniach programowych” z roku 1995, powstała kon-
cepcja międzyprzedmiotowej ścieżki „Edukacja regionalna – dziedzictwo kul-
turowe w regionie” zawarta w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” 
z roku 1999 (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) i 2002 (dla szkoły ponad-
gimnazjalnej)52. Uwzględniając specyfikę każdego typu szkoły (podstawowej, 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej), najnowsze propozycje nauk psycholo-
giczno-pedagogicznych oraz ogólną wizję współczesnej szkoły nastawionej na 
wychowanie obywatelskie – wprowadzono edukację regionalną w nowej formie 
ścieżki międzyprzedmiotowej na wszystkich etapach kształcenia. Co warto pod-
kreślić, po raz pierwszy w dziejach edukacji regionalnej elementy regionalizmu 
potraktowano jako część obligatoryjnych działań edukacyjno-wychowawczych 
szkoły, wyznaczając im równoprawne (a nie służebne – jak to miało miejsce 
w niektórych wcześniejszych programach nauczania) miejsce w procesie kształ-
cenia ucznia. 

Układ treści przewidzianych do realizacji na wszystkich etapach edukacyj-
nych oraz przyświecające im cele i osiągnięcia uczniów zostały podporządkowa-
ne zasadzie ciągłości i kontynuacji, co oznaczało, że edukację regionalną w całym 
52 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, [w:] 
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1999, nr 14, poz. 129 oraz Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 
[w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 2002, nr 51, poz. 458.
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cyklu kształcenia należało analizować dwubiegunowo: z jednej strony – w spo-
sób całościowy, z drugiej zaś – indywidualnie dla każdego etapu. Bo choć każdy 
etap edukacyjny miał charakterystyczne dla siebie założenia, nie sposób było ich 
nie odnieść do założeń etapu wcześniejszego lub późniejszego w poszukiwaniu 
wzajemnych powiązań i specyfiki, zwłaszcza że dopiero razem tworzyły spójną 
całość zorientowaną na realizację wspólnego celu nadrzędnego. 

W koncepcji z 1999 i 2002 roku uznano, że całość edukacji regionalnej po-
winna być skoncentrowana na kształceniu tożsamości regionalnej uczniów, prze-
jawiającej się przede wszystkim w zaangażowaniu w pielęgnowanie i ochronę 
lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, oraz w gotowości udziału 
w życiu wspólnoty lokalnej i w podejmowaniu różnych działań na rzecz jej roz-
woju. Tę tożsamość regionalną rozumiano jednocześnie w kategoriach uniwer-
salistycznych, jako postawę tolerancji i otwartości na inne kultury, a także jako 
postrzeganie różnorodności regionalnej jako wartości w kulturach narodowych 
i etnicznych. Istotny był również aspekt obywatelski i patriotyczny, odnoszący 
się do powiązania kultury lokalnej i regionalnej z kulturą ogólnopolską, kształce-
nia postawy solidarności narodowej oraz rozwijania aktywności społecznej, poli-
tycznej, gospodarczej i kulturalnej w najbliższym środowisku. Realizację powyż-
szych celów edukacyjnych miały zapewniać treści kształcenia uporządkowane na 
poszczególnych etapach w sposób spiralno-problemowy, stopniowo i narastająco 
rozwijając zagadnienia związane z przeszłością regionu, jego warunkami natural-
nymi, szeroko rozumianą kulturą, społeczeństwem, językiem i obyczajowością. 
W szkole podstawowej koncentrowano się przede wszystkim na poznaniu naj-
bliższego otoczenia ucznia oraz powiązań jego tradycji rodzinnej z tradycjami 
lokalnymi, w gimnazjum – na poznaniu dziejów regionu oraz powiązań historii 
prywatnej z historią i tradycją regionu, natomiast w szkole ponadgimnazjalnej 
– na powiązaniu przeszłości regionu z historią Polski i Europy. Tak zaplanowa-
nym treściom towarzyszyła także dostosowana do wieku uczniów refleksja nad 
zmiennością i ewolucją regionu w czasie: teraźniejszość analizowano na pozio-
mie szkoły podstawowej, przeszłość – w gimnazjum, a na poziomie ponadgimna-
zjalnym – ponownie teraźniejszość, ale połączoną z projektowaniem przyszłości. 
Ponadto, po raz pierwszy w dziejach edukacji regionalnej założono dla każdego 
typu szkoły odrębne (etapowe) osiągnięcia uczniów z zakresu wiedzy, umiejętno-
ści i postaw odnoszących się do regionu i najbliższego środowiska. 

Warto również zaznaczyć, że choć tematyka regionalna, zgodnie z założe-
niami ścieżki międzyprzedmiotowej, organizacyjnie była rozdzielona pomię-
dzy nauczane na danym etapie przedmioty i bloki przedmiotowe, to jednak  
w sensie programowym stanowiła zwartą i uporządkowaną całość z wydzielonymi  

Danuta Konieczka-Śliwińska
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dla każdego typu szkoły celami, treściami i osiągnięciami uczniów, co zapewnia-
ło przejrzystość i czytelność każdego elementu tej koncepcji edukacji regionalnej. 

Stan obecny
Od 2009 roku, po wprowadzeniu nowej reformy programowej, sytuacja edu-

kacji regionalnej w praktyce szkolnej uległa zasadniczej zmianie. Zrezygnowa-
no bowiem z odrębnego wydzielania treści kształcenia z jej zakresu, a tematykę 
związaną z regionem włączono bezpośrednio do poszczególnych przedmiotów53. 
Koncepcję edukacji regionalnej z końca lat 90. zastąpiła nowa propozycja, for-
malnie będąca jedynie jej „organizacyjną” modyfikacją, niestety, w praktyce 
wprowadzająca całkowitą modernizację treści. Edukacja regionalna (podobnie 
jak pozostałe ścieżki edukacyjne), choć formalnie została zachowana, straciła 
swój dotychczasowy charakter. 

Przede wszystkim zmodyfikowano w znacznym stopniu nadrzędny cel kształ-
cenia w tym zakresie: choć nadal w niektórych przedmiotach możemy odnaleźć 
intencję wcześniejszego kształcenia tożsamości regionalnej, otwartości na inne 
kultury i zaangażowania na rzecz własnego środowiska, to jednak w większym 
stopniu akcentuje się teraz kształtowanie u uczniów poczucia więzi lokalnej 
(tylko!) i przygotowanie do uczestnictwa (świadomego udziału) w szeroko ro-
zumianej kulturze, w tym także lokalnej i regionalnej. Podkreśla się przy tym 
szczególne znaczenie kształcenia postawy poszanowania tradycji i kultury wła-
snego narodu przy jednoczesnym poszanowaniu dla innych kultur i tradycji54. 
Praktycznie jedynie w celach edukacyjnych geografii (w gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej) oraz przyrody (w szkole podstawowej) uwzględniono cele 
edukacji regionalnej z „Podstawy programowej” z 1999 roku, jak np. orientacja 
w otaczającej ucznia przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, zainteresowanie wła-
snym regionem, kształcenie tożsamości lokalnej i regionalnej przy jednoczesnym 
poszanowaniu innych narodów i społeczności, wskazywanie przykładów dzia-
łań i rozwiązań problemów w środowisku lokalnym i regionie55. W pozostałych 
53 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół, [w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 2009, nr 4, poz. 17.

54 Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum (bez miejsca i daty wydania, z możliwością pobrania wersji 
elektronicznej ze strony: www.reformaprogramowa.men.gov.pl – stan na lipiec 2014 r.), s. 22.

55 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matu-
ralnego. Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r.…, s. 105 (tekst dostępny na stronie: http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/roz-
porzadzenie_20081223_zal_4.pdf, numeracja stron w niniejszym artykule pochodzi z tego 
źródła).
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przedmiotach umieszczono tylko wybrane, pojedyncze cele z poprzedniej kon-
cepcji, jak np. w ramach języka polskiego w szkole podstawowej – kształcenie 
otwartości ucznia wobec innych kultur56 czy w edukacji historycznej na tym sa-
mym etapie – kształcenie więzi ze wspólnotą lokalną57. Generalnie zakłada się, że 
w szkole podstawowej edukacja ma charakter propedeutyczny, dlatego wprowa-
dzenie elementów regionalnych polega głównie na zaznajamianiu ucznia z naj-
bliższym otoczeniem i regionem, rozbudzeniu jego zainteresowań tą problema-
tyką, a jednocześnie zwrócenie uwagi na złożoność otaczającego świata, tak aby 
uczeń wiedział, w jakim regionie mieszka, potrafił go pokazać na mapie, dostrzec 
zachodzące zmiany itd. 

W gimnazjum, nacisk położono na zdobywanie wiedzy o regionie w ramach 
przedmiotów – odpowiedników dyscyplin naukowych. Stąd też zapewne wynika 
włączenie geografii regionalnej w bardzo szerokim zakresie, informacji o różnych 
odmianach polszczyzny do nauczania języka polskiego, a także szczegółowe po-
znawanie zabytków historycznych z regionu na lekcjach historii. Etap ten zapo-
czątkowuje także praktyczne przygotowywanie ucznia do świadomego udziału  
w kulturze, który stanowi zasadniczy cel edukacji na kolejnym poziomie kształ-
cenia – ponadgimnazjalnym. Edukacja regionalna na tym etapie powinna (razem 
z innymi działaniami dydaktycznymi, podejmowanymi w ramach poszczególnych 
przedmiotów) rozwijać u ucznia potrzebę aktywności na rzecz swojego najbliższe-
go otoczenia, motywować go do różnych form udziału w jego życiu kulturalnym 
(choć nie tylko), i co najważniejsze – nauczyć projektowania i realizacji konkret-
nych przedsięwzięć. Kategorią nadrzędną dla wszystkich etapów kształcenia jest 
koncepcja tożsamości ucznia rozumiana jako możliwe samoidentyfikacje z rodzi-
ną, społecznością lokalną, grupą etniczną, narodem, państwem, społecznościami: 
europejską i światową58. W nowej „Podstawowej programowej” dotychczasową 
tożsamość regionalną zniwelowano, zastępując ją kategoriami opisującymi relacje 
z innych poziomów, ze społecznością lokalną, grupą etniczną, narodem, i akcen-
tując przede wszystkim powiązania wynikające ze wspólnego udziału w kulturze. 
Wyraźny nacisk położono także na kształtowanie postawy tzw. nowoczesnego pa-
triotyzmu, rozumianego jako patriotyzm otwarty, oparty na poczuciu przynależno-
ści do narodu – wspólnoty obywateli, obejmujący różne wymiary więzi od społecz-
ności lokalnej, przez regionalną, narodową, europejską i globalną59.
56 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Załącznik nr 2 do Roz-

porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.…, s. 55 (tekst dostępny 
na stronie: http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.
pdf, numeracja stron w niniejszym artykule pochodzi z tego źródła, stan na lipiec 2014 r.).

57 Tamże, s. 57.
58 Tamże, s. 72.
59 Tamże, s. 114.
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Co warto podkreślić, ustalenie oficjalnego stanowiska Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w sprawie nowej koncepcji edukacji regionalnej jest jednak niezwy-
kle trudne, ponieważ zarówno w dokumentach ministerialnych, jak i w komen-
tarzach do podstawy programowej, nie ma żadnego bezpośredniego odniesienia 
do statusu edukacji regionalnej (jako wydzielonego profilu kształcenia) w nowej 
koncepcji programowej. Nie wiemy także w sposób jednoznaczny, jakie było za-
łożenie pierwotne przy opracowywaniu nowej „Podstawy”, czy przyjęto konty-
nuację poprzednich założeń edukacji regionalnej, a tylko zmieniła się forma ich 
zapisu, czy też przy okazji świadomie poczyniono istotne zmiany w sposobie 
rozumienia jej celów, zakresu treści i formach realizacji. Charakter ujęcia tematy-
ki regionalnej w poszczególnych przedmiotach i etapach edukacyjnych pozwala 
niestety przypuszczać, że nie sformułowano obligatoryjnych wymagań w zakre-
sie edukacji regionalnej dla zespołów opracowujących szczegółowe zapisy, co 
w konsekwencji spowodowało, że nie każdy zespół w równym stopniu tę proble-
matykę uwzględnił. Przykładowo, gdy na poziomie gimnazjum w edukacji geo-
graficznej niemalże wzorcowo zaprojektowano wymagania szczegółowe w za-
kresie geografii regionalnej Polski (od znajomości mapy regionu, poprzez opis 
jego środowiska naturalnego, orientację w najważniejszych cechach gospodarki 
i zaludnienia regionu, po projektowanie działań na rzecz ochrony środowiska we 
własnym regionie oraz opracowywanie trasy podróży po najciekawszych miej-
scach przyrodniczych i kulturowych regionu)60, to w tym samym czasie w edu-
kacji historycznej skupiono się tylko na egzemplifikacji w regionie zabytków 
poszczególnych stylów architektonicznych61, a w ramach edukacji polonistycznej 
– uwzględniono jedynie bardzo ogólnie sformułowane poznanie cech kultury i ję-
zyka swojego regionu62. 

Brak spójności jest zauważalny także w odniesieniu do podstawowych po-
jęć używanych w edukacji regionalnej, opisujących środowisko lokalne i region. 
Praktycznie w każdym przedmiocie w inny sposób interpretuje się ich znacze-
nie i używa w odmiennych kontekstach, począwszy od określeń swoja miejsco-
wość, własny region, poprzez poziom lokalny, skalę lokalną i regionalną, miej-
sce zamieszkania, najbliższe otoczenie, środowisko lokalne i regionalne, aż na 
społeczności lokalnej skończywszy. Zupełnym odstępstwem w tym zakresie jest 
przedmiot „historia i społeczeństwo” na poziomie szkoły podstawowej, w któ-
rym wprowadzono nigdzie indziej nie używane pojęcie „małej Ojczyzny”, nie  

60 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, 
s. 107-108.

61 Tamże, s. 60-61 i 63.
62 Tamże, s. 7.
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wyjaśniając jego znaczenia63. Brak jest również konsekwencji w stosowaniu za-
kresu terytorialnego edukacji regionalnej na poszczególnych etapach edukacyj-
nych, i choć w szkole podstawowej zasadniczo przeważa ujęcie lokalne (najbliż-
sza okolica, miejscowość, „mała Ojczyzna”, środowisko lokalne), to zdarzają się 
przedmioty, jak np. plastyka, w których planowane osiągnięcia ucznia dotyczą 
także regionu64, podobnie jest i na poziomie gimnazjum, w którym z kolei do-
minuje ujęcie regionalne, a np. w ramach wiedzy o społeczeństwie przeważają 
osiągnięcia dotyczące społeczności lokalnej65. 

Tym, co wyraźnie odróżnia aktualną koncepcję edukacji regionalnej od tej 
realizowanej w latach 1999-2009 jest bardziej praktyczne nastawienie na przygo-
towanie ucznia do podejmowania aktywności w swoim środowisku lokalnym i re-
gionalnym, ograniczenie się do kształcenia poczucia więzi ze wspólnotami w nim 
mieszkającymi (może mniej ambitnego niż kształcenie tożsamości, ale za to bar-
dziej realistycznego do osiągnięcia), większa koncentracja na szeroko rozumia-
nym uczestnictwie w kulturze, a także wyraźne powiązanie idei regionalistycznej 
z wychowaniem patriotycznym i obywatelskim. Trzeba jednak zaznaczyć, że od-
czytanie podstawowych założeń tej nowej edukacji regionalnej jest niezwykle 
trudne, ponieważ brak odpowiedniego komentarza ze strony Ministerstwa pozo-
stawia wszelkie uogólnienia w sferze możliwych (a tym samym licznych i róż-
norodnych) interpretacji. Pojawia się zatem uzasadniona obawa, na ile nauczy-
ciele zadadzą sobie trud przeprowadzenia analizy „Podstawy programowej” pod 
kątem ponadprzedmiotowej i obejmującej wszystkie etapy kształcenia edukacji 
regionalnej, a w jakim stopniu ograniczą się jedynie do wąskiego zakresu swojej 
dziedziny. Choć, w przeciwieństwie do poprzedniej koncepcji wdrażania regiona-
lizmu do edukacji szkolnej wzmocniono znacznie etap organizacyjny (czyli pla-
nowanie i przydział zagadnień do poszczególnych przedmiotów), zdecydowanie 
zabrakło ponownej konceptualizacji edukacji regionalnej na poziomie całościo-
wym, co z pewnością pozwoliłoby uniknąć tak wielu niespójności i umożliwiłoby 
jednoznaczne odczytanie jej podstawowych założeń.

* * *
Brak jednoznacznych deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie 

zasad nauczania o regionie we współczesnej szkole, poza problemami natury or-
63 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych…, s. 31. Określenia 

– mała ojczyzna (pisanego z małej litery i bez cudzysłowa) użyto także w wymaganiach 
szczegółowych wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjum: „uczeń wyjaśnia, co łączy 
człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym przykładzie”, ale w nieco 
innym kontekście. Tamże, s. 82.

64 Tamże, s. 29.
65 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…, 

s. 80.
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ganizacyjnej i metodycznej dla nauczycieli, może także spowodować stopniową 
marginalizację szkolnej edukacji regionalnej, co wobec wzrastającej coraz bar-
dziej obecności tematyki regionalnej w działalności instytucji kultury, stowarzy-
szeń i organów samorządowych, zapowiada zupełnie nowy kierunek przemian: 
przejmowania i realizacji funkcji edukacyjnych w tym względzie w coraz więk-
szym stopniu przez pozaszkolne formy edukacji regionalnej. Czy to dobrze? 

W moim przekonaniu nie jest to rozwiązanie optymalne, choć doceniam coraz 
bardziej profesjonalną i atrakcyjną ofertę edukacyjną tzw. instytucji kultury. Jed-
nak biorąc pod uwagę dobrowolny dostęp do tej oferty, a co za tym idzie, mogący 
skutkować tym, że część mieszkańców danego regionu nigdy z niej nie skorzysta, 
optowałabym za modelem kompleksowym, w którym obligatoryjne nauczanie 
o regionie odbywa się w ramach edukacji szkolnej, a istotne jego uzupełnienie 
stanowi pozaszkolna edukacja regionalna, odbywająca się także na styku szko-
ła-instytucja kultury. Dla sprawnego funkcjonowania owego modelu niezwykle 
istotne jest jednakże stałe monitorowanie zmian w programach nauczania w za-
kresie problematyki regionalnej, co mogłaby zapewnić m.in. obecność koordy-
natora ds. edukacji regionalnej w strukturach ministerialnych albo przynajmniej 
konsultacja planowanych reform w tym względzie z przedstawicielami ruchu re-
gionalnego. 

Danuta Konieczka-Śliwińska, dr hab.,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.





Czy edukacja lokalno-regionalna  
jest niepotrzebna?

W drugiej dekadzie XXI wieku regionaliści polscy zadają sobie wiele pytań, do-
strzegając kryzys tradycyjnego regionalizmu i nadwątlenie warstwy aksjologicznej 
zawartej w naszej tożsamości narodowej i wielowiekowej pamięci historycznej.

Jako pedagog, geograf społeczny i krajoznawca, prowadząc zajęcia dydak-
tyczne w jednym z warszawskich liceów ogólnokształcących, chciałabym skon-
centrować się na dwóch kwestiach.

Pierwsza kwestia dotyczy wciąż aktualnych refleksji o wychowawczym zna-
czeniu regionalizmu zawartych między innymi w obszernym dziele Jerzego Dam-
rosza „Ojczyzna i jej regiony”, wydanym u schyłku pierwszej dekady XXI wieku. 

Druga kwestia jest pochodną pierwszej: dlaczego edukacja regionalna przesta-
ła być obligatoryjna przed kilkoma laty, stając się zbędnym rekwizytem, podob-
nie jak zdetronizowana edukacja krajoznawcza?

Przedstawiam kolejno komentarze do obu kwestii.
Poglądy Jerzego Damrosza w zakresie problematyki regionalno-etnicznej 

w wymiarze wychowawczym są nadal aktualne. Zacznijmy od kontrowersyjnych 
rozważań. Czy Europa składać się będzie tylko z regionów? Pytań jest więcej – 
czy nastąpi zmierzch wspólnot narodowych? Czy pojęcie suwerenności staje się 
przeżytkiem? Czy zwycięży u nas niezawisły regionalizm, czy też unijny regio-
nalizm, naruszający w poważnym stopniu unitarność państwa?

W książce Jerzego Damrosza pt. „Ojczyzna i jej regiony” (z podtytułem: re-
gion, regionalizm, edukacja lokalno-regionalna i etniczna) odnajdujemy wiele 
faktów i refleksji, które umożliwią nam wyjaśnić i unaocznić współczesną, nader 
skomplikowaną, sytuację kraju między Odrą i Bugiem. Po to, aby ułatwić wybór 
dalszej drogi rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej Autor „Ojczyzny i jej regionów” 
postawił dylemat – czy popierać eurointegrację, czyli superpaństwo, czy też euro-
kooperację, czyli związek suwerennych państw narodowych. 

Jerzy Damrosz napisał w tej publikacji, że (…) trzeba przyjąć jako kanon 
stwierdzenie, że im więcej jesteśmy edukowani w wymiarze europejskim, tym bar-
dziej powinniśmy przyswoić i przemyśleć dostatecznie rozległą wiedzę o własnej 
przeszłości i współczesności, o naszych tradycjach, tożsamości narodowej i regio-
nalnej, o historii polskiej państwowości w jej zróżnicowaniu etniczno-regional-
nym (…). Dlatego jako motto dla swojego dzieła wprowadził słowa Wincentego 
Witosa: A Polska winna trwać wiecznie.
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Jerzy Damrosz, etnosocjolog, znawca przede wszystkim problemów regiona-
lizacji i regionalizmu, jako części procesów dziejących się we wspólnocie naro-
dowej i strukturze wyodrębnionego państwa, uwzględnił perspektywę europejską, 
ale z pozycji polskiej. Niekiedy mówił w kręgu osób zainteresowanych: Każdy 
Polak, myśląc zwykle po polsku, myśli równocześnie po europejsku, ale Polak my-
ślący najpierw po europejsku przestaje odczuwać polskość. Poprzez odkrywanie 
głębi europejskości, polskości, regionalności i lokalności dochodzimy do uznania 
za trafną następującą refleksję Autora: „(…) polskość na zawsze musi pozostać 
wartością suwerenną, a zarazem wartością, która w pluralistycznej Europie, bez-
skutecznie poszukującej poza chrześcijaństwem wartości nadrzędnych, „spoiwa 
kulturowo-ideowego”, wniesie to, co przez setki lat było tą więzią europejską: 
wartości chrześcijańskie, narodowe i regionalno-lokalne (…).

I tu pojawia się u badacza dyskusyjna dla wielu teza: Traktaty polityczno-eko-
nomiczne nie mogą wyprzedzać wspólnoty duchowo-kulturowej – powinny być jej 
następstwem i owocem.

Na kartkach obfitego w szczegóły dzieła o „Ojczyźnie i jej regionach” dostrzec 
można przewijające się motywy znanej maksymy, rozpowszechnionej w krajach 
Zachodu: Myśleć globalnie, działać lokalnie. Z tym, że w wersji polskiej oznacza 
to myślenie w kategoriach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, a działanie bezpo-
średnie w strukturach narodowych i samorządowo-regionalnych.

Do tej książki trzeba od czasu do czasu zajrzeć, bowiem zawiera liczne suge-
stie i propozycje, które zmuszają do obrachunku i rewizji własnych stereotypów 
myślenia. A niejednokrotnie prowokują do podjęcia polemiki. Temat jest stale 
aktualny. Jaki więc wniosek – nie bądźmy biernymi obserwatorami wydarzeń hi-
storycznych…

Teraz mogę przedstawić do dyskusji, jako wciąż aktualną – następną kwestię: 
co dzieje się z edukacją regionalną w polskim systemie oświaty?

Realizowane przez nauczycieli treści nauczania z poszczególnych przedmio-
tów są konsekwencją podstawy programowej, która jest dokumentem urzędowym 
i obligatoryjnym we wszystkich szkołach publicznych, a także niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych. Dokonując analizy ww. dokumentu, tylko 
w XXI wieku w aspekcie edukacji regionalnej zauważamy zmiany wskazujące 
na widoczną marginalizację edukacji regionalnej, a w sposób szczególny w jej 
aksjologicznym wymiarze. 

W dokumencie z dnia 26 lutego 2002 r. (rozporządzenie MEN w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół) uwzględniona była międzyprzedmiotowa ścież-
ka edukacyjna „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Treści 
zawarte w niej odwoływały się do najbliższego otoczenia kulturowego ucznia.  

Mariola Borzyńska
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Jej celem było rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach 
z kulturą narodową, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój 
tożsamości regionalnej oraz rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu 
z tradycjami własnej rodziny. Należy stwierdzić, że miała wyraźny aspekt aksjo-
logiczny, gdyż rozwijała takie wartości, jak „mała ojczyzna”, co niewątpliwie roz-
budzało prawdziwy patriotyzm. Jednak uczynienie z edukacji regionalnej jedynie 
międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej było już działaniem umniejszającym jej 
znaczenie. Realizacja ww. treści oraz forma przekazania uczniom uzależniona była 
od szkoły, sposobu potraktowania w realizacji programów z poszczególnych przed-
miotów, gdyż nie stanowiła ona samodzielnych zajęć edukacyjnych.

Następne zmiany podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) wyeliminowały 
edukację regionalną w jej tradycyjnym ujęciu. Pojedyncze zagadnienia nawiązu-
jące do edukacji regionalnej można znaleźć w treści nauczania takich przedmio-
tów, jak: historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, język polski, 
geografia (dotyczy kształcenia na III i IV etapie edukacyjnym, czyli gimnazjal-
nym i ponadgimnazjalnym). Jednak nie stanowią one spójnej całości, co oznacza 
brak czytelnego, aksjologicznego podejścia do problemu kształtowania postaw 
młodego człowieka. Analiza treści wstępu do dokumentu wskazuje na następu-
jący zapis (…) W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy 
obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a tak-
że postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. (…) (dotyczy kształcenia 
ogólnego na III i IV etapie edukacji). Uważam, że opracowane i obowiązujące 
treści nauczania nie wskazują jednoznacznie możliwości osiągania przedstawio-
nych celów.

Dlatego należy postawić ważne i zasadnicze pytanie: Czy możliwe jest przy-
wrócenie obowiązkowej edukacji regionalnej w szkołach różnych szczebli? I to 
pytanie nie powinno pozostać pytaniem retorycznym.

Mariola Borzyńska, mgr, 
nauczyciel geografii, 
wicedyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego 
w Warszawie. 





Edukacja regionalna dzieci i młodzieży  
w Bydgoszczy na tle województwa

X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy, podczas którego na-
stąpi odnowienie Karty Regionalizmu Polskiego1, to dobry moment, by poznać 
stan faktyczny edukacji regionalnej w polskich szkołach oraz – co szczególnie 
istotne – zastanowić się nad jej przyszłością. Pamiętajmy bowiem, że wraz z za-
kończeniem roku szkolnego 2014/2015 ostatecznie przejdzie do historii – wpro-
wadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z 15 lutego 1999 roku 
– ścieżka międzyprzedmiotowa „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe 
w regionie”2 w szkole podstawowej (w gimnazjum stało się to już wraz z końcem 
roku szkolnego 2011/2012).

Jak wygląda edukacja regionalna po likwidacji ścieżki międzyprzedmiotowej 
„Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”? Czym zastąpić likwi-
dowaną ścieżkę i sprawić, by punkt szósty Karty Regionalizmu Polskiego3 nie 
stał się martwym zapisem? 

Zanim odpowiemy na te pytania w kontekście całego kraju, przyjrzyjmy się 
tym problemom w skali jednego miasta – gospodarza Kongresu. 

W artykule, którego tekst konsultowałam z Jolantą Gładkowską – doradcą me-
todycznym nauczycieli historii II, III i IV etapu edukacji z Miejskiego Ośrodka 
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – prezentuję: 

• po pierwsze, aktualny stanu edukacji regionalnej w szkołach Bydgoszczy 
– miasta na Kujawach, a zarazem największego ośrodka województwa ku-
jawsko-pomorskiego i jednej z jego dwóch stolic;

• po drugie, zmiany form realizacji treści regionalnych w ramach lekcyjnej 
i pozalekcyjnej edukacji historycznej, wprowadzone w bydgoskich szko-
łach, wraz z „likwidacją” ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regio-
nalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Artykuł ma formę raportu z badań diagnostycznych, które przeprowadziłam 
wspólnie z Jolantą Gładkowską – doradcą metodycznym nauczycieli historii – 
w pierwszym półroczu 2014 roku. Proponuję potraktować zawarte w nim wnioski 

1 Karta została uchwalona 25 września 1994 roku we Wrocławiu, podczas V Kongresu Re-
gionalnych Towarzystw Kultury. Tekst patrz m.in. [w:] Edukacja regionalna. Dziedzictwo 
kulturowe w zreformowanej szkole, pod red. Stefana Bednarka, Wrocław 1999, s. 23-25. 

2 Tamże, s. 9-10.
3 Tamże, s. 24.
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jako wstęp do dalszych badań i jeden z głosów w dyskusji na temat miejsca re-
gionalizmu w szkolnej i pozaszkolnej praktyce edukacyjnej młodych Polaków 
drugiej dekady XXI wieku4. 

Pracę nad raportem rozpoczęłam od sformułowania następujących pytań ba-
dawczych:

• Jak rozumieją edukację regionalną dyrektorzy i nauczyciele badanych szkół 
i co sądzą oni o likwidacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regio-
nalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”? 

• Czy nauczyciele uczący na II, III i IV etapie edukacji są merytorycznie 
i metodycznie przygotowani do wprowadzania tematyki regionalnej na lek-
cjach historii i społeczeństwa i/lub historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
zajęciach pozalekcyjnych?

• Jakie miejsce zajmują treści regionalne na lekcjach historii i społeczeństwa 
historii i wiedzy o społeczeństwie w praktyce edukacyjnej bydgoskich szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych? Czy likwidacja 
ścieżki międzyprzedmiotowej wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany? 
W jakim zakresie tematyka regionalna jest przedmiotem obowiązkowych 
projektów gimnazjalnych?

• Które z metod i technik nauczania-uczenia się o małej Ojczyźnie preferują 
badani nauczyciele?

• Czy i w jakim zakresie edukacja regionalna wspiera pracę wychowawczą 
i pozalekcyjną badanych szkół? 

• Jakie miejsce w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej badanych szkół zajmuje 
tematyka regionalna realizowana „poza ławą szkolną”?

• Czy objęci badaniami bydgoscy nauczyciele organizują w swoich szko-
łach wewnątrzszkolne i międzyszkolne konkursy o tematyce regionalnej 
(jakie są ich mocne i słabe strony?) oraz/lub zachęcają swoich uczniów 
do uczestnictwa w imprezach edukacyjnych tego typu, proponowanych 
przez inne placówki oświatowe i kulturalne oraz funkcjonujące w mieście 
stowarzyszenia? 

Odpowiedzi na tak postawione pytania badawcze poszukiwałam wykorzystu-
jąc metodę sondażu diagnostycznego, stosując kilka wzajemnie się uzupełniają-
cych technik badawczych: ankietową, wywiadu, obserwacji i analizy dokumen-
tów. Podstawowym narzędziem badawczym była, opracowana wspólnie z Jolantą 
Gładkowską, ankieta audytoryjna. Zastosowałam też przewodnik wywiadu  
4 Nowa podstawa programowa została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i weszła w życie 
etapami: od klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 
poczynając, na klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w 2012/2013 kończąc. 

Ewa Puls
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i kwestionariusz obserwacji5. Badaniami objęłam: nauczycieli uczestniczących  
w spotkaniach metodycznych zorganizowanych przez doradcę metodycznego, 
nauczycieli historii, z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy6 
(ankieta audytoryjna), opiekunów Szkolnych Kół TMMB (dalej: SK TMMB), 
którzy 28 kwietnia 2014 roku wzięli udział w warsztatach poświęconych ewa-
luacji programu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”7 (ankieta audytoryjna, 
przewodnik wywiadu), dyrektorów, nauczycieli historii i społeczeństwa oraz 
bibliotekarzy szkół podstawowych w Bydgoszczy, Wudzynie i Inowrocławiu,  
w których studenci kierunku historia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, realizujący moduł nauc-
zycielski, odbywali obowiązkową śródroczną i ciągłą praktykę przedmiotowo-
metodyczną (przewodniki wywiadów). 

Ankietę audytoryjną wypełniło łącznie 39 nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (por. tabela 1.), na pytania sformułowane  
w przewodniku wywiadów odpowiedziało: 5 dyrektorów, 4 bibliotekarzy, 5 nauczy-
cieli-opiekunów praktyk studenckich oraz 7 nauczycieli prowadzących SK TMMB. 

Tabela1. Nauczyciele objęci ankietą audytoryjną według typów szkół N=39.
Typ/typy szkół Liczba badanych 
Tylko szkoła podstawowa 9 osób
Tylko gimnazjum 8 osób
Szkoła podstawowa + gimnazjum 8 osób
Gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna 2 osoby
Tylko szkoła ponadgimnazjalna 11 osób
Szkoła podstawowa + gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna 1 osoba

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
5 Metody, techniki i narzędzia badawcze patrz np. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedago-

gicznych. Strategia ilościowa i jakościowa, Warszawa 2001. 
6 Spotkania odbyły się: 9 stycznia, 3 i 10 marca, 26 maja oraz 9 czerwca 2014 roku. Frekwen-

cja wahała się w od kilku do kilkunastu osób. Dominowali nauczyciele szkół podstawowych 
i gimnazjów. Niektórzy nauczyciele uczestniczyli w kilku spotkaniach, ale na podstawie list 
obecności ankietę wypełniali tylko raz, na pierwszym spotkaniu, na którym się pojawili. 

7 Program ten jest efektem badań, które prowadziłam w latach 1994-2000 pod kierunkiem 
cenionego dydaktyka historii prof. zw. Janusza Rulki w Instytucie Historii WSP (obecnie 
UKW) w Bydgoszczy. W 2007 roku w programie dokonano, obowiązujących do 30 czerw-
ca 2014 roku, istotnych modyfikacji. We wrześniu rozpoczną się prace nad nową formułą 
realizowanego w jego ramach Konkursu „Młody Przyjaciel Bydgoszczy”. Szerzej na temat 
programu patrz: E. Puls, Kształtowanie lokalnej i regionalnej tożsamości młodych Bydgosz-
czan, „Rocznik naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2007, nr 2, 
s. 153-162; taż, Dzieje i współczesność miasta nad Brdą i Wisłą poligonem dla kształtowania 
umiejętności kluczowych i przedmiotowych młodych bydgoszczan, [w:] Edukacja – Kultura 
– Społeczeństwo, t.1, Edukacja, pod red. G. Pańko, M. Skotnickiej-Palki i B. Techmańskiej, 
Wrocław 2013, s. 81-90.
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W trakcie badań towarzyszących hospitacjom praktyk oraz warsztatom dla 
opiekunów SK TMMB zastosowałam dodatkowo techniki: obserwacji i analizy 
dokumentów. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że zarówno celowy dobór próby 
oraz niewielka liczba objętych badaniami osób zmuszają do ostrożnego formuło-
wania wniosków. Chcę jednak równocześnie podkreślić, że przygotowując poniż-
szy raport wykorzystałam dodatkowo wyniki „badania w działaniu”8. Prowadzę 
je od kilkunastu lat metodą obserwacji uczestniczącej z elementami analizy doku-
mentów w pięciu wzajemnie uzupełniających się rolach: 

• po pierwsze, członka Zarządu TMMB oraz przedstawiciela Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych Rzeczpospolitej Polskiej;

• po drugie, przewodniczącej Sekcji Młodzieżowej TMMB oraz twórcy i ko-
ordynatora programu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”, realizowanego 
przez skupione w Sekcji SK TMMB9;

• po trzecie, organizatora i jednego z jurorów Powiatowego Artystyczno-
-Literacko-Historycznego Konkursu o srebrną i złotą odznakę „Młodego 
Przyjaciela Bydgoszczy” odbywającego się pod patronatem Kujawsko-Po-
morskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy10;

• po czwarte, pracownika Działu Edukacyjnego Pałacu Młodzieży w Bydgosz-
czy, prowadzącego autorskie warsztaty, gry terenowe i wycieczki adresowa-
ne do uczestników stałych i okazjonalnych zainteresowanych historią małej 
Ojczyzny z klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów11;

• po piąte, dydaktyka historii i historyka regionalisty oraz nauczyciela aka-
demickiego w IHiSM UKW, prowadzącego m.in. autorskie wykłady i kon-
wersatoria z „Regionalizm w edukacji historycznej i społecznej” oraz 
„Dziedzictwa kulturowego w edukacji obywatelskiej”.

Jestem zatem z jednej strony badaczem, z drugiej zaś uczestnikiem 
i współtwórcą badanej rzeczywistości. Stąd taka, a nie inna interpretacja danych 
ilościowych i odwołanie do efektów obserwacji uczestniczącej. 

Po zastrzeżeniach dotyczących metodologii zrealizowanych badań, przecho-
dzę do zaprezentowania wynikających z nich wniosków. Są one odpowiedzią na 
postawione w pierwszej części artykułu pytania badawcze. 
8 Wobec przedmiotu badań występuję w dwojakiej roli: badacza i równocześnie uczestnika ba-

danej rzeczywistości. Por. np. D. Skulicz, Badanie w działaniu (aclion research), [w:] Orien-
tacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. S. Palki, Kraków 1998, s. 114-119.

9 E. Puls, Kształtowanie lokalnej i regionalnej tożsamości młodych Bydgoszczan…, s. 153-162.
10 Patrz Taż, Młody Przyjaciel Bydgoszczy – karty z dziejów konkursu, [w:] W służbie Bydgosz-

czy, pod red. J. Derendy, Bydgoszcz 2011, s. 37-59.
11 Patrz np. Taż, Projekt „Bydgoszcz naszych rodziców, dziadków i pradziadków” jako przykład 

edukacji regionalnej w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, [w:] Życie codzienne w regionie  
kujawsko-pomorskim, pod red. W. Rozynkowskiego i M. Strzeleckiej, Toruń 2011, s. 161-171.

Ewa Puls
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Z analizy przeprowadzonych ankiet i wywiadów jednoznacznie wynika, że 
w objętych badaniami szkołach przez edukację regionalną rozumie się przede 
wszystkim poznawanie przeszłości oraz materialnego i niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, a także – choć w mniejszym zakresie – walorów geograficz-
no-przyrodniczych miejscowości, w której znajduje się szkoła i jej najbliższej 
okolicy. Jest to więc de facto edukacja lokalna12. Region w ujęciu historyczno-
-kulturowym (w tym przypadku Kujawy13) nie jest przedmiotem ich zaintere-
sowania. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu, która do 
2012 roku organizowała międzyszkolny konkurs pt. „Kujawy – mnie ta ziemia od 
innych droższa”. Nie jest to w pełni zgodne z intencją twórców Karty Regionali-
zmu Polskiego oraz opublikowanym w 1995 roku dokumentem pt. „Dziedzictwo 
kulturowe w regionie. Założenia programowe”, opracowanym przez – pracujący 
z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej – zespół ekspertów pod przewod-
nictwem ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego14. 

Warto to zmienić. Dobrym i godnym naśladowania przykładem takiego właśnie 
szerszego spojrzenia na edukację regionalną jest Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza 
Karaszewicza w Tucholi. Z okazji Roku Oskara Kolberga z inicjatywy Marii Ollick 
– prezesa Borowiackiego Towarzystwa Kultury – zorganizowano tam cykl warsz-
tatów pt. „A czy znasz Ty bracie młody...”15. Ich uczestnicy słuchali legend i opo-
wieści o ludziach, którzy tworzyli historię Borów Tucholskich, śpiewali pieśni, ma-
lowali na szkle, piekli chleb i kuch (drożdżówkę), uczyli się borowiackich tańców 
i przyśpiewek, poznali też typowe dla tej krainy budownictwo i wyposażenie izby 
oraz haft „szkoły” tucholskiej16. Działania związane z upowszechnianiem wiedzy  
o regionie administracyjnym i kształtowaniu swoistej kujawsko-pomorskiej tożsa-
mości regionalnej podjął w ostatnich latach Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkow-
ski w Toruniu17. Grozi to rozmyciem tożsamości, bo w skład województwa wchodzi 

12 Problem definicji historii regionalnej i lokalnej w odniesieniu do edukacji szeroko omówiła 
Danuta Konieczka-Śliwińska z UAM w Poznaniu. Por. np. D. Konieczka-Śliwińska, Historia 
regionalna. Opracowanie autorskiego wątku tematycznego w ramach przedmiotu „Historia 
i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”, [w:] Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Edu-
kacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, pod red. M. Fica, Katowice-
-Bielsko-Biała 2012, s. 261-266.

13 Por. S. Kwiatkowski, Narodziny regionu, „Rocznik kulturalny Kujaw i Pomorza” 1999, 
t. XV, s. 9. 

14 Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, [w:] Edukacja regionalna…, s. 11-25.
15 Tytuł jest częścią zwrotki, którą Izydor Gulgowski dopisał do znanego wiersza Wincentego 

Pola. Por. M. Ollick, Maltych i grapa. Tradycja, specjały kuchni i inne ciekawostki z Borów 
Tucholskich, Tuchola 2007, s. 31.

16 Informacje pochodzą z wywiadu telefonicznego, który przeprowadziłam z Marią Ollick 16 
lipca 2014 roku.

17 Służy temu m.in. portal internetowy Nasze kujawsko-pomorskie pl.
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osiem (niektóre tylko w pewnej części) regionów historyczno-kulturowych18. 
Pewne symptomy tego zjawiska zauważyłam, sprawdzając testy gimnazjalistów – 
uczestników Powiatowego Artystyczno-Literacko-Historycznego Konkursu o złotą 
odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Kilkoro z nich na projekcie plakatu 
promującego Kujawy umieszczało zabytki toruńskiej Starówki.

Objęci badaniami nauczyciele historii i społeczeństwa/historii (w kilku 
przypadkach uczący też innych przedmiotów), to osoby o długim stażu pracy, 
legitymujące się wysokim stopniem awansu zawodowego (por. tabela 2.).

Tabela 2. Charakterystyka nauczycieli historii i społeczeństwa/historii (staż 
pracy, stopień awansu zawodowego, przedmioty dodatkowe nauczane przez 
badanych nauczycieli N= 3719.

Nazwa kategorii Liczba badanych 
Stopnie awansu zawodowego: 
nauczyciel stażysta 
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany 
nauczyciel dyplomowany
ogółem

0 osób
2 osoby
12 osób
23 osoby
37 osób

Staż pracy: 
1-5
6-15
16-25 
26 i więcej
ogółem

0 osób
16 osób
14 osób
7 osób
37 osób

Przedmioty nauczane dodatkowe
(poza historią i społeczeństwem/historią):
wiedza o społeczeństwie
inny przedmiot dodatkowy 
w tym: język polski
plastyka
etyka
przedsiębiorczość 
przygotowanie do życia w rodzinie
uczy dodatkowo jednego przedmiotu 
uczy dodatkowo dwóch i więcej przedmiotów
nie uczy dodatkowo żadnego przedmiotu 
ogółem

20 osób

2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
2 osoby
22 osoby
2 osoby
13 osób
37 osób

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
18 Por. S. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 7-10.
19 Ankietę audytoryjną wypełniło także dwóch obecnych na spotkaniach metodycznych na-

uczycieli języka polskiego. 
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Są oni dobrze lub bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia lekcyjnej oraz 
pozalekcyjnej edukacji lokalnej i równocześnie znacznie słabiej radzą sobie z eduka-
cją regionalną20. Dotyczy to zarówno sfery merytorycznej, jak i metodycznej. Blisko 
połowa badanych przygotowywała się do tej roli w ramach studiów licencjackich, 
magisterskich czy podyplomowych21 (por. tabela 3). Jedna nauczycielka ukończy-
ła specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu edukacji regionalnej na Wydziale 
Humanistycznym UKW. Pozostali wzbogacali wiedzę poprzez samodzielną lekturę 
i/lub uczestniczyli w: kursach, warsztatach, konferencjach naukowych i wyciecz-
kach22, organizowanych przez: Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Byd-
goszczy, TMMB, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy tudzież UKW w Bydgoszczy  
i UMK w Toruniu (wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim  
w Toruniu23), a także wysłuchali wykładów, wygłaszanych w ramach spotkań Sekcji 
Historyczno-Odczytowej TMMB oraz Oddziału Bydgoskiego PTH. 

Tabela 3. Nauczyciele historii i społeczeństwa/historii lub języka polskiego 
według sposobu przygotowania do realizacji szkolnej i pozaszkolnej edukacji lo-
kalnej (regionalnej) N=37+2 (nauczyciele języka polskiego).
Przygotowanie do realizacji szkolnej i pozaszkolnej edukacji 
lokalnej (regionalnej) 

Liczba
badanych

Przygotowanie w ramach studiów licencjackich i/lub magisterskich 14 osób
Przygotowanie w ramach studiów podyplomowych 3 osoby
Brak tego typu przygotowania w ramach studiów 22 osoby

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
20 Tu znów przewagę mają nauczyciele z Tucholi i Stobna, którzy w 2004 roku uczestniczyli 

w warsztatach regionalnych pod auspicjami Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Informacje 
pochodzą z wywiadu telefonicznego, który przeprowadziłam z Marią Ollick 16 lipca 2014.

21 W IH WSP w Bydgoszczy (dziś IHiSM UKW) już w roku akademickim 1999/2000 wprowa-
dzono na kierunku Historia o specjalności nauczycielskiej przedmiot Dziedzictwo kulturowe 
w regionie, dający merytoryczne i metodyczne przygotowanie do realizacji ścieżki między-
przedmiotowej Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Byłam autorką jego 
programu, a następnie jedną z prowadzących zajęcia. Miały one charakter warsztatowy i były 
realizowane we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, Muzeum Okrę-
gowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Etnograficznym im. Marii 
Znamierowskiej-Prifferowej w Toruniu, TMMB oraz nieisniejącym już Kujawsko-Pomor-
skim Towarzystwem Kultury w Bydgoszczy. Od momentu wprowadzenia studiów pierwsze-
go i drugiego stopnia, przedmiot ten został zastąpiony przez trzy inne: Historię Bydgoszczy 
i regionu, Regionalizm w edukacji historycznej i społecznej oraz Dziedzictwo kulturowe 
w edukacji obywatelskiej. W ramach studiów podyplomowych z Historii i Wiedzy o spo-
łeczeństwie słuchacze (w tym dwie objęte badaniami nauczycielki historii i społeczeństwa) 
bardzo często przygotowują prace dyplomowe z zakresu historii lokalnej. 

22 TMMB wycieczki z cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”. Tylko w okresie od maja 
do września 2013 roku odbyło się aż siedem takich wycieczek.

23 Wspólne konferencje odbywają się od 2010 roku, na przemian w Bydgoszczy i Toruniu. 
Ostatnia na temat „W warsztacie, w manufakturze, w fabryce” odbyła się 28 listopada 2013 
roku w Bydgoszczy. Kolejna została zaplanowana na jesień 2014 roku w Toruniu. 
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Gros objętych badaniami nauczycieli to osoby permanentnie wzbogacające 
swój warsztat pracy, uczestniczące w różnych formach doskonalenia zawodo-
wego, sygnalizujące potrzebę renowacji wiedzy (w tym na temat historii Byd-
goszczy doby międzywojennej)24, a także (choć znacznie rzadziej) dzielące się 
przykładami dobrych praktyk25. Zdecydowana więszość z nich deklaruje, że w ich 
szkołach znajduje się księgozbiór o tematyce regionalnej i że – choć nie zawsze 
– jest on systematycznie uzupełniany. Zasygnalizowany przez nauczycieli brak 
tego typu księgozbioru lub problem z jego systematycznym wzbogacaniem (czy 
tylko finansowy?) dotyczy szkół wszystkich typów z niewielką przewagą szkół 
ponadgimnazjalnych o charakterze zawodowym (por. tabela 4.).

Tabela 4. Dostępność księgozbioru regionalnego w bydgoskich szkołach 
w świetle badań ankietowych nauczycieli historii i społeczeństwa/historii oraz 
języka polskiego N=39.
Informacje o księgozbiorze dotyczącym regionu Liczba badanych 
Szkoła posiada księgozbiór tego typu i systematycznie go 
uzupełnia

27 osób

Szkoła posiada księgozbiór tego typu, lecz nie jest on uzu-
pełniany 

5 osób

Szkoła nie posiada tego typu księgozbioru/brak odpowiedzi 6 osób*/1 osoba 
Liczba badanych ogółem 39 osób

*jedna osoba ze szkoły podstawowej, dwie z gimnazjum i trzy z technikum 
Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.

Deklaracje nauczycieli pokrywają się z wynikami badań, które przeprowa-
dziłam w wybranych szkołach. Na księgozbiór dotyczący małej Ojczyzny prze-
znaczono tam na ogół odrębną półkę, gdzie obok publikacji dotyczących historii 
miasta, przewodników, wydawnictw albumowych i zbiorów legend26 znajdowały 
się: opracowane przez nauczycieli danej szkoły autorskie programy ścieżki mię-
dzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”, 
przygotowane przez nich w ramach studiów podyplomowych prace o tematy-
ce regionalnej (Szkoła Podstawowa nr 67 w oddalonej od centrum Bydgoszczy 
dzielnicy nowy Fordon) oraz plon organizowanych przez daną szkołę konkursów 

24 Dane udostępnione przez Jolantę Gładkowską, zebrane podczas spotkań metodycznych przy 
pomocy ankiety pt. „Oczekiwania wobec doradcy metodycznego”. 

25 Blisko połowa badanych uczestniczyła w przynajmniej dwóch z siedmiu form zapropono-
wanych w pierwszym półroczu 2014 roku przez MOEN dla nauczycieli historii, a pięciu 
z nich podzieliło się podczas spotkań przykładami dobrych praktyk (dane udostępnione przez 
doradcę metodycznego). 

26 W tym wydana kilka miesięcy wcześniej (badania prowadziłam w marcu 2014 roku) książka  
Bydgoskie legendy i przypowieści, pod red. J. Derendy, Bydgoszcz 2013. 
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plastycznych, literackich itp. o zasięgu wewnętrznym i międzyszkolnym (Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu).

Edukacja lokalna (w mniejszym zakresie regionalna) była i jest obecna w ob-
jętych badaniami szkołach Bydgoszczy, Wudzyna i Inowrocławia. Jej realiza-
cja przybierała i przybiera różne formy. Badani techniką ankietową nauczyciele 
podkreślali najczęściej od dwóch do siedmiu sposobów wprowadzania edukacji 
regionalnej do praktyki szkolnej w okresie obowiązywania ścieżki międzyprzed-
miotowej „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”27 (najbar-
dziej popularnymi według wskazań nauczycieli były wówczas: konkursy oraz 
lekcje muzealne/archiwalne i wycieczki w ramach zajęć pozalekcyjnych)28 i od 
dwóch do ośmiu sposobów w momencie, gdy zniknęła ona z Podstawy progra-
mowej29 (dziś dominują lekcje muzealne/archiwalne30; konkursy zaś znalazły 
się w tym rankingu dopiero na czwartej pozycji)31. W obu przypadkach projekt  
międzyprzedmiotowy – rekomendowana przez Joannę Angiel i Ewę Repsch32 for-
ma wprowadzania treści regionalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach 
– była i jest stosowana przez mniej niż połowę badanych (odpowiednio 16 i 14 
na 39 badanych osób). Edukacja regionalna może i powinna być obecna w dwóch 
wymiarach szkolnej rzeczywistości, czyli tego, co w skrócie nazywamy lekcyjną 
i pozalekcyjną pracą szkoły. Spójrzmy na to zagadnienie przez pryzmat nauczy-
cieli historii i społeczeństwa/historii oraz wskażmy preferowane przez nich formy 
jej realizacji w ramach nauczanego przedmiotu oraz kierowanych do uczniów 
działań pozalekcyjnych. Weźmy pod uwagę i porównajmy dwa okresy: pierwszy, 

27 Badani mogli wybrać dowolną liczbę z dwunastu, podanych przez autorki ankiety, sposo-
bów realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe 
w regionie” i/lub dopisać własne. Z tej ostatniej możliwości nikt nie skorzystał. Szczegółowe 
dane w zbiorach autorki artykułu. 

28 Wskazała je ponad połowa z 39 badanych, tj. w pierwszym przypadku 24, zaś drugim i trze-
cim 23 osoby. 

29 Badani mogli wybrać dowolną liczbę z szesnastu podanych przez autorki ankiety, sposobów 
realizacji edukacji regionalnej w praktyce szkolnej i/lub dopisać własne. Z tej ostatniej moż-
liwości skorzystały tylko dwie. Szczegółowe dane w zbiorach autorki artykułu. 

30  Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przygotowało, odrębnie 
dla każdego poziomu edukacji, bogatą ofertę lekcji muzealnych spójnych z Podstawą pro-
gramową z 23 grudnia 2008 roku. Dotyczą one także obowiązkowych treści związanych 
z przeszłością Bydgoszczy i dziedzictwem kulturowym Kujaw, np. Urodziny Bydgoszczy 
19 kwietnia 1346) – lokacja miasta na prawie magdeburskim. Również Archiwum Państwo-
we w Bydgoszczy opracowało kilka scenariuszy zajęć dla szkół. 

31 Lekcje muzealne/archiwalne wskazało 23 badanych; konkursy mniej niż połowa, tj. 16 na 39 
badanych.

32 Por. J. Angiel, E. Repsch, „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Pro-
gram autorski dopuszczony przez MEN i wpisany do wykazu programów pod nr. 4014-
69/99, [w:] Edukacja regionalna…, s. 159; 168.
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związany funkcjonowaniem ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regional-
na. Dziedzictwo kulturowe w regionie” (w szkołach podstawowych zakończy 
się ostatecznie w czerwcu 2015 roku) i drugi, trwający do dziś, rozpoczęty we 
wrześniu 2009 roku, wprowadzeniem aktualnie obowiązującej Podstawy pro-
gramowej,33 w której treści regionalne zostały „przypisane” do poszczególnych 
przedmiotów34 (por. tabele 5. i 6.). 

Tabela 5. Stosowane przez bydgoskich nauczycieli historii i społeczeństwa/ 
historii formy realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna. 
Dziedzictwo kulturowe w regionie” N=3735. 

A. Formy traktowane jako integralne części procesu dydaktyczno-wychowawcze-
go szkoły, realizowane w obowiązkowym dla wszystkich uczniów wymiarze godzin.

Nazwa formy

Liczba 
nauczycieli 
stosujących 
daną formę

Lekcje historii i społeczeństwa/historii (nauczyciel wykorzystuje pro-
gram nauczania, stanowiący część pakietu edukacyjnego wybranego 
wydawnictwa) 

18 osób

Lekcje historii i społeczeństwa/historii (nauczyciel posługuje się wła-
snym, czyli zmodyfikowanym programem nauczania lub autorskim 
programem nauczania 

6 osób

Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjnym (nauczyciel 
jako szkolny lider ścieżki („dyrygent-artysta”) prowadzi lekcje  
z edukacji regionalnej w wymiarze jednej obowiązkowej dla uczniów 
godziny tygodniowo) 

7 osób

Projekty międzyprzedmiotowe (nauczyciel uczestniczy w ich realiza-
cji; jest koordynatorem lub jednym z współwykonawców) 

14 osób

Godziny do dyspozycji wychowawcy (nauczyciel realizuje wybrane 
treści ścieżki ujęte w program wychowawczy klasy)

11 osób

Zajęcia „poza ławą szkolną”
Nauczyciel realizuje treści regionalne w:
specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, np. izbie regionalnej 
muzeum i/lub archiwum (lekcje muzealne/archiwalne)
przestrzeni miejskiej, w otoczeniu zabytków (wycieczki w ramach 
lekcji historii i społeczeństwa/historii)

9 osób

21 osób
20 osób

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
33 Por. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 roku. Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17.
34 Por. E. Puls, Regionalizm w teorii i praktyce nauczania – uczenia się historii, [w:] Naucza-

nie historii na miarę XXI wieku. Region – patriotyzm – edukacja, pod red. Z. Biegańskiego 
i T. Maresz, Bydgoszcz 2010, s. 23-26. Prezentuję tam treści regionalne „przypisane” historii 
w gimnazjum, ilustrując je przykładami dotyczącymi małych Ojczyzn składających się na 
region kujawsko-pomorski. 

35 Nie uwzględniłam dwóch ankiet wypełnionych przez polonistów.

Ewa Puls
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B. Formy traktowane jako element pozalekcyjnej oferty edukacyjnej szkoły.
Nazwa formy Liczba naucz. stosujących daną formę 
Koło historyczne o profilu regionalnym  14 osób
Szkolne Koło TMMB  14 osób
Wycieczki w ramach zajęć pozalekcyjnych  21 osób
Konkursy  23 osoby

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
Tabela 6. Stosowane przez bydgoskich nauczycieli historii i społeczeństwa/ 

historii formy realizacji treści regionalnych „przypisanych” w Podstawie progra-
mowej z 23 grudnia 2008 roku do ich przedmiotu i/lub wynikających z programu 
wychowawczego szkoły N=37.

A. Formy traktowane jako integralna części procesu dydaktyczno-wychowawcze-
go szkoły, realizowane w obowiązkowym dla wszystkich uczniów wymiarze godzin.

Nazwa formy Liczba nauczycieli 
stosujących daną formę

Lekcje historii i społeczeństwa/historii (nauczyciel realizu-
je również treści regionalne wykraczające poza wymaga-
nia szczegółowe) 

15 osób

Lekcje historii i społeczeństwa/historii (nauczyciel pracuje 
w oparciu o własny – autorski program nauczania) 

1 osoba

Wprowadzenie X (regionalnego) wątku tematycznego 
w ramach przedmiotu uzupełniającego Historia i społe-
czeństwo. Dziedzictwo epok, realizowanego w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

0 osób

Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjnym 
(nauczyciel dysponuje dodatkową godziną lekcyjną na 
realizację treści z zakresu historii i dziedzictwa kulturowe-
go regionu)1 

2 osoby

Projekty międzyprzedmiotowe (nauczyciel uczestniczy  
w ich realizacji; jest koordynatorem lub jednym ze współ-
wykonawców) 

14 osób

Obowiązkowe projekty gimnazjalne 9 osób 
Godziny do dyspozycji wychowawcy (nauczyciel realizuje 
treści regionalne ujęte w programie wychowawczym klasy)

14 osób

Zajęcia „poza ławą szkolną”
Nauczyciel realizuje treści regionalne w:
specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu,  
np. izbie regionalnej 
muzeum i/lub archiwum (lekcje muzealne/archiwalne),
przestrzeni miejskiej, w otoczeniu zabytków (wycieczki w 
ramach lekcji historii i społeczeństwa/historii)

13 osób
23 osoby
21 osób

Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.
1 Forma ta jest realizowana tylko w jednej z badanych szkół, tj. Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy (jest 

to szkoła integracyjna i dlatego ankietę wypełnił również drugi historyk – nauczyciel wspomagający). 
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B. Formy traktowane jako element pozalekcyjnej oferty edukacyjnej szkoły.
Nazwa formy Liczba nauczycieli sto-

sujących daną formę
Koło historyczne o profilu regionalnym 9 osób
Szkolne Koło TMMB 15 osób
Wycieczki w ramach zajęc pozalekcyjnych 21 osób
Zajęcia w ramach „projektu unijnego”* adresowane-
go do gimnazjalistów 

2 osoby

Zajęcia realizowane we współpracy z Pałacem Mło-
dzieży w Bydgoszczy 

4 osoby 

Konkursy 16 osób
*określenie użyte przez badanych nauczycieli 
Źródło: Badania własne na podstawie danych z ankiety audytoryjnej.

W obu badanych okresach widoczna jest równowaga między edukacją 
regionalną realizowaną przy pomocy form właściwych dla pracy lekcyj-
nej i pozalekcyjnej szkoły, z tendencją do dominacji tych drugich36. Cieszy 
fakt dowartościowania przez bydgoskich nauczycieli historii i społeczeństwa 
w szkołach podstawowych oraz historii w gimnazjach i szkołach ponadgimna-
zjalnych (i to w obu badanych okresach) form związanych z edukacją „poza 
ławą szkolną”. Zamierzam jednak, w najbliższej przyszłości, szerzej przyj-
rzeć się temu zagadnieniu; z rozmów z doradcą metodycznym wiem bo-
wiem, że zorganizowanie „zajęć w terenie” czy udział w lekcji muzealnej 
jest dla nauczyciela sporym wyzwaniem37. Czy zatem tak wielu, jak dekla-
ruje, rzeczywiście korzysta w ramach lekcji z zajęć muzealnych i jak czę-
sto? Jak widzą tę kwestię pracownicy Muzeum Okręgowego im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy? Co można wyczytać z muzealnych statystyk? 
Co w tym zakresie zmieniło się po wprowadzeniu Podstawy programowej  
36 To ostatnie stwierdzenie nie wynika bezpośrednio z zebranych w tabeli 6. danych [por. z jed-

nej strony lekcje historii i społeczeństwa oraz historii, w ramach których nauczyciel realizu-
je również treści regionalne wykraczające poza wymagania szczegółowe (praca lekcyjna), 
z drugiej zaś konkursy (praca pozalekcyjna) zostały wskazane przez prawie identyczną liczbę 
nauczycieli] opieram o dane z „badania w działaniu”. Dotyczy to przede wszystkim form, 
które nauczyciele przedmiotów humanistycznych realizują w ramach tzw. godzin karcianych 
[por. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku, zmieniająca art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (Dz. 
U. z 2009 r. nr 1, poz.1.)]. Imponuje ich liczba i różnorodność. Warto spojrzeć na nie przez 
pryzmat edukacji regionalnej. To kolejne zagadnienie, które powinno się znaleźć w pogłębio-
nym raporcie.

37 Każdorazowe tego typu wyjście poza teren szkoły burzy plan lekcji, wymaga więc zrozu-
mienia ze strony dyrektora szkoły, przychylności ze strony innych nauczycieli i – co waż-
ne – wiąże się m.in. z koniecznością pisemnego poinformowania o tym rodziców każdego 
z uczniów i uzyskania ich pisemnej zgody na udział w takich zajęciach. 
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z 23 grudnia 2008 roku? To pytania, na które zamierzam odpowiedzieć w po-
głębionym kontekście lekcji muzealnych. Podstawa programowa nie spowo-
dowała radykalnych zmian w zakresie form realizacji treści regionalnych przez 
nauczycieli historii i społeczeństwa czy historii. Gros form jest nadal stosowa-
na (por. tabele 5. i 6.). Należy jednak zauważyć kilka istotnych różnic:

• po pierwsze, w tabeli 6.A. brak obowiązkowych lekcji z edukacji regio-
nalnej; zostały one bowiem wprowadzone w kilku bydgoskich w szkołach 
podstawowych38 wraz ze „ścieżką” i były udanym sposobem poznawania 
regionu tylko do momentu jej likwidacji; 

• po drugie, programy autorskie są nieco rzadziej stosowane przez nauczycieli;
• po trzecie, w tabeli 6.A. pojawiły się zupełnie nowe i wcześniej nie sto-

sowane formy realizacji treści regionalnych, czyli obowiązkowe projekty 
gimnazjalne oraz wątek tematyczny (dotyczy przedmiotu uzupełniającego 
Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Realizowanego w szkołach 
ponadgimnazjalnych)39. 

Z jednej strony zniszczono coś, co nauczyciele historii i społeczeństwa, często 
wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów – dużym nakładem sił i środków – 
zbudowali. Szkoda, że tak się stało, bo w ciągu 130 lekcji tego przedmiotu nawet 
przypisane doń treści trudno zrealizować, a co dopiero utrwalić! Świadczą o tym, 
chociażby, pogarszające się z roku na wyniki uczestników Powiatowego Arty-
styczno-Literacko-Historycznego Konkursu o brązową i srebrną odznakę „Mło-
dego Przyjaciela Bydgoszczy”, podczas którego piąto- i szóstoklasiści (dodajmy, 
że konkurs jest adresowany do członków SK TMMB, zainteresowanych przeszło-
ścią małej Ojczyzny) nie zawsze radzą sobie z zadaniami sprawdzającymi treści 
zawarte w wymaganiach szczegółowych40. 

Z drugiej zaś (i chcę to wyraźnie podkreślić) otwarto nieznane dotąd obszary, 
stanowiące szansę dla szkolnej edukacji regionalnej i wyzwanie dla twórczych 
nauczycieli historii i przedmiotów pokrewnych. Niestety, mają one zastosowanie 
tylko w odniesieniu do III i IV etapu edukacji, a przecież tak wiele (i chyba w tym 
miejscu nie muszę nikogo, kto ma kontakt z dziećmi, o tym przekonywać, czy 

38 Tego typu lekcje z dużym powodzeniem organizowano w Szkole Podstawowej nr 64 im. 
650-lecia Bydgoszczy. Uczęszczali na nie uczniowie klas czwartych. Wpis na świadectwie 
w rubryce Przedmioty dodatkowe. Prowadziły go według wspólnego programu w równole-
głych klasach: opiekunki SK TMMB Marlena Matuła (historyk) i Anna Szymkowiak (polo-
nistka). Miałam okazję przeglądać powstające na tych zajęciach prace uczniów i zwiedzać 
specjalną salę, w której odbywała się część tych lekcji. Szkoda, że ich już nie ma. 

39 Szerzej na ten temat: D. Konieczka-Śliwińska, dz. cyt., s. 266-272.
40 Nie wiedzą np. że Bydgoszcz zawdzięcza swoje powstanie królowi Kazimierzowi Wielkie-

mu, którego pomnik stoi na skwerze przy jednej z głównych ulic miasta, nieopodal Starego 
Rynku. 
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cytować ludowego porzekadła) zależy od I i II etapu edukacji. Czy zatem badani 
nauczyciele historii III i IV etapu odpowiedzieli na nowe wyzwanie? Zebrane 
dane ilościowe i/lub jakościowe upoważniają do twierdzenia, że – w mniejszym 
lub większym zakresie dwie nowe formy szkolnej edukacji historycznej – albo 
już są (por. tabela 6. wiersz 6), albo też w najbliższym czasie będą wykorzysty-
wane przez bydgoskich nauczycieli41. Jak wynika z analizy nielicznych jeszcze 
przykładów obowiązkowych projektów gimnazjalnych o tematyce regionalnej, 
które zostały zrealizowane pod kierunkiem bydgoskich nauczycieli historii (for-
mę tę stosuje dziewięciu na dziewiętnastu uczących w gimnazjum nauczycieli, 
czyli połowa badanych), przy ich pomocy można ciekawie uczyć o „bliższej Oj-
czyźnie”, kształtować regionalną tożsamość oraz – co równie istotne – doskonalić 
umiejętności przedmiotowe i kompetencje kluczowe42. 

Stosunkowo wysoką pozycję (odpowiednio: 4 oraz 6, 5)43 wśród form trak-
towanych jako integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego szko-
ły, realizowanych w obowiązkowym dla wszystkich uczniów wymiarze 
godzin, zajmują lekcje historii i społeczeństwa na II oraz historii na III i IV 
etapie edukacji44. Uczniowie poznają na nich przeszłość i dziedzictwo kul-
turowe regionu – rozumianego (o czym już była mowa) jako miejscowość, 
w której znajduje się szkoła, czyli w odniesieniu do badanych nauczycieli 
utożsamiany z Bydgoszczą – przy pomocy wielu metod i technik nauczania  
41 Prezentacja dobrych praktyk, dotyczących m.in. obowiązkowych projektów gimnazjalnych 

odbyła się 3 marca 2013 roku w III LO w Bydgoszczy. Materiały z tego spotkania, w tym 
teksty wystąpień opiekunów zrealizowanych przez uczniów projektów: Agnieszki Górzyń-
skiej z Gimnazjum nr 38 (projekt dotyczył nawiązań do mitologii Greków i Rzymian) oraz 
Ewy Jędrzejczak-Taranek z Gimnazjum nr 34 (projekt dotyczył miast partnerskich Bydgosz-
czy), zostaną opublikowane jesienią 2014 roku. Z kolei, uczestnicy warsztatów pt. „Historia 
i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. warsztat pracy nauczyciela na przykładzie wybranych 
wątków tematycznych” (prowadziłam je na zaproszenie doradcy metodycznego nauczycieli 
historii w MOEN w Bydgoszczy w dniu 10 marca 2014 roku) wyrazili chęć udziału w zaję-
ciach, w ramach których zostanie wypracowany autorski program realizacji (regionalnego) 
wątku tematycznego przedmiotu uzupełniającego Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo 
epok, realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia tego typu zostały już ujęte 
w planach MOEN na rok szkolny 2014/2015. Rozpoczną się, gdy będzie odpowiednia liczba, 
chętnych.

42 Projekty, zrealizowane pod kierunkiem Ewy Jędrzejczak-Taranek z Gimnazjum 34 w Byd-
goszczy, zostały dwukrotnie nagrodzone w ramach, organizowanego przez Kujawsko-Pomor-
ski Urząd Marszałkowski w Toruniu, Festiwalu Uczniowskich Projektów Gimnazjalnych. 

43 Zestawienie w zbiorach autorki artykułu. 
44 Niższa pozycja tej formy w odniesieniu do drugiego z badanych okresów jest zapewne spo-

wodowana wprowadzeniem w punkcie 16, pozycja szósta ankiety, dopisku: realizacji treści 
wykraczających poza Podstawę programową. Uznałyśmy (współautorką ankiety była Jolanta 
Gładkowska) bowiem za oczywiste, że nauczyciel wprowadza na lekcji treści przypisane 
w wymaganiach szczegółowych do przedmiotu, którego uczy, tj. historii i społeczeństwa na 
II, a historii na III i IV etapie edukacji. 
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z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych: poglądowych, 
bezpośrednich i pośrednich (w tym zabytki i eksponaty muzealne oraz al-
bumy); słowno-tekstowych pośrednich (literatura popularnonaukowa), słow-
no-tekstowych bezpośrednich (źródła pisane), symbolicznych (plany miasta) 
oraz audiowizualne (filmy i prezentacje multimedialne45)46. Dominują meto-
dy konwencjonalne (pierwsza pozycja rangowa pracy pod kierunkiem, druga 
rozmowy nauczającej i dyskusji)47. Blisko połowa badanych stosuje, wypra-
cowane na gruncie dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, metody kontaktów 
społecznych48 (tak trzymać!). Z kolei, rekomendowana przez Joannę Angiel 
i Ewę Repsch (wspomniana wcześniej w kontekście projektu międzyprzed-
miotowego) – drama, jest stosowana przez zaledwie trzech badanych49. Spoj-
rzenie na pozycje rangowe metod i technik, stosowanych przez bydgoskich 
nauczycieli, oczami autorów. „Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia 
programowe”, skłania do refleksji i zachęca do bardziej wnikliwego zbadania 
tego zagadnienia w ramach prac nad pogłębionym raportem. 

Edukacja regionalna może i powinna wspierać pracę wychowawczą szkół. 
Potwierdzają to rozmowy, które przeprowadziłam z dyrektorami szkół podsta-
wowych w Wudzynie, Inowrocławiu i Bydgoszczy [w tym Szkoły Podstawowej 
nr 67, której patronuje Andrzej Szwalbe – wieloletni dyrektor Filharmonii Pomor-
skiej, inicjator wielu przedsięwzięć muzycznych i Honorowy Obywatel Bydgosz-
czy; Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, autora trzytomowej sagi 
bydgoskiej pt. „Most Królowej Jadwigi” oraz Zespołu Szkół nr 20 w starej części 
dzielnicy Fordon (do 1973 roku było to odrębne miasto)]. Standardowych (udział 
delegacji uczniów i pocztów sztandarowych w lokalnych uroczystościach patrio-
tycznych, w tym m.in. kolejnych rocznic, wybuchu powstania wielkopolskiego, 
powrotu Bydgoszczy do Macierzy czy wybuchu II wojny światowej;50 wycieczki 
rowerowe, odwiedzanie miejsc związanych z patronem51, spotkania z jego rodziną) 
45 Wiele z nich powstaje w ramach konkursów, nagrodzone stanowią często wartościowy śro-

dek dydaktyczny. 
46 Typologia środków dydaktycznych por. A. Suchoński, Środki dydaktyczne w nauczaniu –

uczeniu się historii, [w:] J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, War-
szawa 1993, s. 332-333. 

47 Cz. Majorek, Metody,techniki i strategie w nauczaniu historii, [w:] J. Maternicki, Cz. Majo-
rek, A. Suchoski, dz. cyt., s. 259-270. 

48 Por. Cz. Majorek, J. Ruchała, Kontakty społeczne w wychowaniu obywatelskim, Warszawa 
1980, s. 44-111.

49 Szczegółowe dane w zbiorach autorki. 
50  W Wydziale Edukacji Urząd Miasta Bydgoszczy powstał, na początku kończącej się właśnie 

kadencji, specjalny harmonogram, obligujący poszczególne szkoły do udziału w konkret-
nych uroczystościach. 

51 O potencjale – jakim dla pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły może być związany z re-
gionem patron, przekonałam się, kiedy trzydzieści lat temu w Szkole Podstawowej nr 13 im. 
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i niekonwencjonalnych (Fordońska Noc Sztuki, jako element Nocy Muzeów), po-
mysłów nie brakuje. Warto pod tym kątem spojrzeć na programy wychowawcze, 
także innych bydgoskich placówek tego typu. To, skądinąd, ciekawy pomysł na 
referat, na specjalną pokongresową konferencję poświęconą przyszłości edukacji 
regionalnej w mieście nad Brdą i Wisłą, którą warto by zorganizować. Program 
wychowawczy szkoły jest podstawą do tworzenia programów poszczególnych 
klas. Zawierają one m.in. tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy. Czy są 
tam tematy związane z regionem? Tak, ale niestety, nie zawsze. Korzystanie z go-
dzin do dyspozycji wychowawcy, jako jednej z form edukacji regionalnej, zade-
klarowało odpowiednio: 13 i 14 nauczycieli historii i społeczeństwa/nauczycieli 
historii, czyli mniej niż połowa badanych. Z rozmów ze stosującymi tę formę na-
uczycielami (potwierdzają to również pochodzący z Bydgoszczy studenci historii 
i kierunków pokrewnych, na których prowadzę zajęcia) wiem, że gros traktuje 
ją jako okazję do pokazania niematerialnego dziedzictwa regionu, obejmującego  
w tym przypadku nie tylko Bydgoszcz, ale całe Kujawy. 

Edukacja regionalna to, od kilkunastu lat, bardzo ważny element pozalekcyj-
nej oferty edukacyjnej szkół (por. tabela 5.B. i 6.B.). Składają się nań stałe zajęcia 
pozalekcyjne: koła historyczne o profilu regionalnym oraz – unikatowe w skali 
kraju – Szkolne Koła TMMB52, cykliczne wycieczki pozalekcyjne oraz cała gama 
wewnątrz- i międzyszkolnych konkursów o tematyce regionalnej. Z  zebranych 
danych wynika, że nauczyciele (zwłaszcza opiekunowie SK TMMB) są z jednej 
strony organizatorami konkursów53, z drugiej zaś uczestniczą ze swoimi uczniami 
– często w kilku54 – konkursach o tematyce regionalnej rocznie55. Gros badanych 

Leona Barciszewskiego (zamordowany przez hitlerowców – ostatni przedwojenny prezydent 
mojego rodzinnego miasta) w Bydgoszczy rozpoczynałam swoją przygodę z edukacją regio-
nalną. Por. E. Puls, Biesiada historyczna – „Życie codzienne w międzywojennej Bydgoszczy” 
jako sposób wielozmysłowego kształtowania lokalnej świadomości historycznej, [w:] Obraz, 
dźwięk i smak w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, 
Toruń 2010, s. 322-328. 

52 Zostały one uroczyście reaktywowane w 1995 roku. Por. „Wierni swemu miastu. 180 lat 
Stowarzyszenia Bydgoszczan”, pod red. J. Derendy, Bydgoszcz 2011, s. 301-308. 

53 Konkursy wewnątrzszkolne organizuje 29 z 37 badanych nauczycieli historii i społeczeń-
stwa/historii oraz 2 na 2 badanych nauczycieli języka polskiego, zaś konkursy międzysz-
kolne 15 z 37 badanych nauczycieli historii i społeczeństwa/historii oraz 1 na 2 badanych 
nauczycieli języka polskiego. 

54 Tylko w roku szkolnym 2013/2014 Jolanta Gładkowska z SP 2, przeprowadziła trzy konkur-
sy wewnątrzszkolne, zaś jej uczniowie wzięli udział w sześciu konkursach tego typu, w tym 
dwóch zorganizowanych przez TMMB, jednym przez Bractwo 18 Południka oraz trzech 
przez inne szkoły, tj. SP 10, SP 38 i Gim. 24.

55 Uczniowie 28 na 39, badanych w 2014 roku nauczycieli, brało pod ich kierunkiem udział 
w konkursach organizowanych przez inne szkoły, zaś 23 na 39 badanych w konkursach orga-
nizowanych przez stowarzyszenia i/lub placówki kulturalne. Konkursy tego typu organizują 
nie tylko historycy i poloniści, ale także nauczyciele plastyki, przyrody/geografii oraz języ-
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uczestniczy w konkursach organizowanych przez TMMB, tj. grze terenowej pt. 
„Gród Kazimierza Wielkiego” oraz Powiatowym Artystyczno-Literacko-Histo-
rycznym Konkursie „Młody Przyjaciel Bydgoszczy”. Oba konkursy są adreso-
wane do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i połączone 
ze zdobywaniem brązowej, srebrnej oraz złotej odznaki „Młodego Przyjaciela 
Bydgoszczy56. Tylko w roku szkolnym 2013/2014 wzięło w nim udział blisko 200 
młodych bydgoszczan, z tego 4 zdobyło złote, 39 srebrne i 75 brązowe odzna-
ki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Swoją renomę mają też międzyszkolne 
konkursy organizowane od kilku lub kilkunastu lat przez cztery szkoły podsta-
wowe (nr 10, 20, 38 i 56) i trzy gimnazja (nr 16, 24 i 35), które zostaną szerzej 
zaprezentowane 11 września 2014 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, pod-
czas jednego z kongresowych paneli dyskusyjnych.

Mocną stroną większości konkursów, a zwłaszcza tych o szerszym zasię-
gu, był i jest interdyscyplinarność. Są to swoiste – organizowane przez zespoły 
nauczycieli i często finansowane z Bydgoskiego Grantu Oświatowego57 – mię-
dzyprzedmiotowe przedsięwzięcia edukacyjne. A owa międzyprzedmiotowość 
właśnie (co już podkreślałam) powinna stanowić ważny aspekt edukacji regio-
nalnej. W odniesieniu do omawianych konkursów cieszy ponadto: ich różno-
rodny charakter (historyczno-literacki, plastyczny, fotograficzny, krasomówczy 
itp.), wielość form (albumy, mapy mentalne, teksty pisane gwarą bydgoską, 
fotografie z opisem, prezentacje multimedialne itp.) oraz urozmaicona tematy-
ka zawsze z regionem w tle (od wydarzeń, poprzez znaczące dla regionu oso-
by, po zabytki małej i wielkiej architektury). Przynajmniej połowa analizowa-
nych konkursów ma charakter zespołowy, służy więc kształtowaniu pożądanej 
umiejętności. Gros konkursów (także tych wewnątrzszkolnych) rozwija zainte-
resowania „bliższą Ojczyzną”, wspiera edukację poza „ławą szkolną” (jednym 
z elementów jest np. lekcja muzealna lub gra terenowa) oraz realizację wyma-
gań ogólnych i szczegółowych aktualnie obowiązującej Podstawy programowej,  
oswaja stres towarzyszący sprawdzianom i egzaminom zewnętrznym (zwłaszcza 

ków obcych. 17 listopada 2011 roku na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta, w któ-
rym miałam przyjemność uczestniczyć, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwona 
Waszkiewicz przedstawiła informacje o treściach regionalnych w programach nauczania 
i wychowania bydgoskich szkół. Z podanych przez nią danych wynika, że w roku szkolnym 
2010/2011 zorganizowano w bydgoskich szkołach aż 44 konkursy o tematyce regionalnej 
w tym 10 o zasięgu międzyszkolnym czy miejskim. 

56 Drugi z nich jest organizowany od czterdziestu lat, w tym od pięciu pod aktualną nazwą. 
Szczegółowe informacje dotyczące: celów, regulaminu oraz historii Konkursu patrz: E. Puls, 
„Młody Przyjaciel Bydgoszczy” – karty z dziejów… konkursu, s. 37-59.

57 Środki przyznawane przez Prezydenta Miasta w drodze konkursu na ponadstandardowe dzia-
łania edukacjne (wnioski składają zainteresowani do dyrektora szkoły, a ten po zasięgnięciu 
opinii Rady Pedagogicznej, kieruje do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. 
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te o szerokim zasięgu i dużej liczbie uczestników). Twórcy wielu konkursów, 
zwłaszcza międzyszkolnych, organizują je we współpracy z placówkami muzeal-
nymi (np. SP 38, Gim. 16 i 24), innymi szkołami (np. Gim. 16) i/lub partnerami; 
zabiegają o patronaty: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (np. Powiato-
wo Artystyczno-Literacko-Historyczny Konkurs „Młody Przyjaciel Bydgosz-
czy”; Prezydenta Miasta (np. Gimnazjum nr 3); Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszczy (np. Gim. 34); organizuje ich uroczyste podsumowania. Swoistym 
świętem dla młodych regionalistów jest, odbywające w sali widowiskowej Pała-
cu Młodzieży, wręczanie odznak „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”, traktowa-
ne jako podsumowanie całorocznej pracy SK TMMB. Niepowtarzalny charakter 
mają międzyszkolne konkursy organizowane przez Annę Gorlewską w Szkole 
Podstawowej nr 56 (uczniowie pracują metodą projektu, a niektóre jego fazy re-
alizują wspólnie z rodzicami) oraz organizowane na ich zakończenie biesiady 
historyczne58. Słabą stroną konkursów jest ich kalendarz (nakładanie się pewnych 
konkursów i ich kumulacja pod koniec roku szkolnego) oraz (chociaż nie do koń-
ca) wielość międzyszkolnych konkursów o zbieżnej lub podobnej tematyce. Tak 
było kilka lat temu z patronami bydgoskich ulic (ale – co warto podkreślić – do-
tyczący tej problematyki konkurs jest do dziś organizowany przez SP 64), póź-
niej z Leonem Wyczółkowskim, a obecnie dotyczy Kanału Bydgoskiego. Jest to 
związane z priorytetami przy przyznawaniu Bydgoskich Grantów Oświatowych 
i powoduje, z jednej strony wzrost zainteresowania daną problematyką, z drugiej 
pewien przesyt. 

Likwidacja nie wpłynęła zatem negatywnie na stronę pozalekcyjnej edukacji 
regionalnej. Wszystkie wprowadzone wraz ze „ścieżką” lub wcześniej (w tym 
w latach 1993-1996; z okazji 650-lecia Bydgoszczy) formy, a nawet niektóre 
szkolne lub międzyszkolne konkursy, nie tylko przetrwały, ale twórczo dostoso-
wały się do nowych wyzwań. Pojawiły, się nawet dwie nowe formy, czyli: 

• po pierwsze, zajęcia – reaktywowane w zmienionej, ulepszonej formule po 
prawie dwudziestu latach przerwy59; 

• po drugie, projekt „Aktywni w szkole, twórczy w życiu” zadanie nr 4 w ob-
szarze Edukacja regionalna i wychowanie patriotyczne60. 

Z powyższego raportu wynika korzystny obraz szkolnej edukacji regio-
nalnej w Bydgoszczy. W wielu aspektach nasze szkoły są podobne do szkół  
58 Ich koncepcja narodziła się trzydzieści lat temu w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. 
59 Forma ta zostanie omówiona podczas jednego z kongresowych paneli dyskusyjnych. Patrz 

też: E. Puls, Projekt „Bydgoszcz naszych rodziców, dziadków i pradziadków” jako przykład 
edukacji regionalnej w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, [w:] Życie codzienne w regionie ku-
jawsko-pomorskim, pod red. W. Rozynkowskiego i M. Strzeleckiej, Toruń 2011, s. 161-171. 

60 Projekt Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, finansowany ze środków UE. 
Ruszył w styczniu 2014 i będzie realizowany do czerwca 2015 roku. W ramach tego projektu 
uczniowie Gim. nr 34 uczestniczyli m.in. w wycieczce do Torunia oraz w wycieczce po Ku-
jawach (w tym m.in Kościelec, Inowrocław, Pakośc, Kruszwica). 

Ewa Puls
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w Inowrocławiu czy Wudzynie. To, co pozytywnie wyróżnia część bydgoskich 
szkół na tle województwa i kraju, to Szkolne Koła Towarzystwa Miłośników 
Miasta Bydgoszczy oraz – wpierający ich działalność – wspólny projekt Pałacu 
Młodzieży i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pt. „Bydgoszcz – moja 
mała Ojczyzna”, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
zdobywają odznaki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Wielka w tym zasługa 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i jego prezesa Jerzego Derendy.

Po wprowadzeniu Podstawy programowej z 23 grudnia 2008 roku, treści re-
gionalne są nadal w różnych formach obecne w lekcyjnej, pozalekcyjnej i wy-
chowawczej sferze działalności badanych szkół. Jest to, w dużej mierze, efekt 
pracy i zaangażowania nauczycieli historii, a zwłaszcza opiekunów SK TMMB, 
którymi są na ogół właśnie historycy. Znaczenie ma także dobry, stworzony przez 
władze oraz funkcjonujące w mieście placówki kultury, klimat dla szkolnych 
przedsięwzięć budujących lokalną tożsamość. Prezydent i Rada Miasta Bydgosz-
czy wspierają, ale również inspirują szkoły w działaniach z zakresu edukacji re-
gionalnej. Wiele w szkołach bydgoskich zrobiono w zakresie edukacji regional-
nej, rozumianej jako poznanie miejscowości, w której znajduje się szkoła; pora 
więc postawić następny krok i szerzej, niż dotychczas, otworzyć się na przeszłość 
i dziedzictwo kulturowe Kujaw. Warto przy tym „pozazdrościć” Gimnazjum nr 1 
im. Kazimierza Karaszewicza w Tucholi warsztatów regionalnych i zorganizo-
wać podobne w swojej szkole. 

W przypadku Bydgoszczy, edukacją regionalną w szkołach zajmują się przede 
wszystkim opiekunowie Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Miasta Byd-
goszczy. Byli oni liderami ścieżki regionalnej i mimo zmian wprowadzonych 
nową podstawą programową nadal stosują wypróbowane metody działania (Pro-
jekt „Bydgoszcz moja mała ojczyzna”). Stąd nie odczuwa się zachwiania eduka-
cji regionalnej. 

W imieniu Szkolnych Kół TMMB chciałabym zaapelować do Ministerstw 
Edukacji Narodowej o ponowne „zielone światło” dla edukacji regionalnej, bo 
choć ta  wiedza nie jest weryfikowana egzaminami zewnętrznymi, to jednak sta-
nowi  podstawę tożsamości młodych Polaków.

Ewa Puls, ad., dr, 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. 





Cóż regionalistom po samorządach  
i na cóż w samorządach regionaliści?

Rzecz o związkach oczywistych,  
koniecznych i zazwyczaj trudnych

Zacząć wypada od przedstawienia głównych „aktorów”, których przywołano 
w tytule. 

Wydawać by się mogło, że hasło „samorząd”, tak często w debacie publicz-
nej występujące, żadnych wątpliwości budzić nie powinno. A jednak… Jakże bo-
wiem często identyfikuje się „samorząd” wyłącznie z „władzą samorządową” lub 
też – jeszcze gorzej – z urzędem/urzędami samorządowymi. Tymczasem samo-
rząd stanowią wszyscy mieszkańcy danej jednostki (gminy, powiatu czy regionu). 
Konstytuują oni wspólnotę samorządową, której tylko emanacją są (pochodzące 
z demokratycznych wyborów) władze – wykonawcze (wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci, a także marszałkowie i starostowie) oraz uchwałodawcze (rady 
wszystkich szczebli). 

W gruncie rzeczy te stwierdzenia są banałem i można by je tu pominąć, gdy-
by właśnie nie fakt zawężającego rozumienia samorządności (a jeszcze winni-
śmy pamiętać o innych formach tejże: zawodowej, spółdzielczej, pracowniczej, 
studenckiej etc.). Podkreślam tę kwestię dlatego, że moim zdaniem, niezwykle 
istotne jest podmiotowe podejście do samorządu, przejawiające się w pamięci 
o tym, iż każdy z nas (!) go współtworzy. Bez względu na to, jaki mamy zawód, 
wykształcenie, jaką wykonujemy pracę (i czy ją wykonujemy) oraz bez względu 
na to, jak silnie w sprawy wspólne jesteśmy zaangażowani. Jesteśmy współtwór-
cami samorządu i nikt nie zwalnia nas z obowiązku dbania o jego jakość. (Choć 
przecież nie jestem naiwny i wiem, jak wiele jest barier utrudniających, czy wręcz 
zniechęcających, do zaangażowania na rzecz samorządowej wspólnoty).

Pisząc to myślę o szczególnej roli regionalistów w budowaniu samorządu.  
Jeśli bowiem za cechę konstytutywną regionalisty uznamy zaangażowanie  
w sprawy publiczne w swoim bezpośrednim – lokalnym czy też regionalnym – 
otoczeniu, to narzuca się oczywista konstatacja, że regionaliści i samorządowcy 
winni być najbliższymi współpracownikami, partnerami, sojusznikami… Jeśli 
tak nie jest, to należałoby zapytać, dlaczego tak się dzieje?

Zanim jednak podejmę refleksję nad tymiż relacjami, warto jeszcze chwilę za-
trzymać się nad pytaniem o to: kim jest regionalista i czym jest ruch regionalny? 
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Tu – podobnie jak w przypadku samorządu – wydawać by się mogło, że odpowie-
dzi są proste. A jednak... Sam fakt, że w ostatnim czasie kilkakrotnie podejmowa-
no temat tożsamości i – powiedzmy – „funkcjonalności” regionalistów, świadczy 
o tym, że ich role się zmieniają i nie są już takie oczywiste1. Można definiować 
regionalistę poprzez emocjonalne wezwania i misyjne zobowiązania:

Być regionalistą – to pokochać całym sercem i umysłem swój region, miasto, 
ludzi i im służyć.

Być regionalistą – to pełnić służbę obywatelską, otaczać bezinteresowną tro-
ską wspólne dobro, jakim jest dziedzictwo kulturowe regionu.

Być regionalistą – to prowadzić przemyślane działanie w przekazywaniu świa-
dectwa historii i tradycji.

Być regionalistą – to być otwartym na inne kultury.
Być regionalistą – to realizować swoje pasje i być aktywnym twórczo.
Być regionalistą – to mieć wizję, spełniać swoją misję z satysfakcją, zadowo-

leniem i mieć świadomość, że jest się potrzebnym innym2.
Można też podejść do tematu bardziej zadaniowo, choć nadal z dużą dozą mi-

sji społecznikowskiej: regionaliści są nadzwyczaj potrzebni, wręcz – niezastąpie-
ni. Im mniejsze miasto, tym większą rolę spełniają. (…). Dają również przykład, że 
w działalności publicznej liczą się nie tylko pieniądze, ale też dążenie do zrobienia 
czegoś dla lokalnej społeczności całkowicie bezpłatnie, a nawet więcej, bo kosz-
tem własnego czasu, często i przy pewnych nakładach finansowych. Na własnym 
przykładzie pokazują, że zdeprecjonowana nieco postawa społecznikowska ma 
jednak głęboki sens. Bez tego nie udałoby się zrealizować wielu przedsięwzięć 
i publikacji, ocalających od zapomnienia lokalną historię 3.

Tak więc regionalista to osoba z określoną misją, zadaniami i etosem, co brzmi 
bardzo dobrze. Jednocześnie jednak wiemy przecież, że wśród regionalistów za-
uważyć możemy wszystkie zjawiska, które dotykają działaczy pozarządowych. 
Z jednej strony mamy do czynienia z procesem profesjonalizacji i uzawodowienia 
(coraz więcej wśród nas nie tyle społeczników, ile pracowników organizacji po-
zarządowych). A z drugiej zdarza się nader często wypalenie, znużenie, odczucie 
dyskomfortu, biorące się z przekonania, że nasza praca nie jest doceniana, na-
wet zauważana. Pewnie zresztą można takich cech i zjawisk przywołać znacznie 
więcej. Oznacza to jednak, że musimy niejako „wymyśleć” czy też dookreślić 
nasze role w nowych realiach, w zmieniającym się kontekście organizacyjnym, 

1 Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, red. D. Kasprzyk, Łódź 2010; 
Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy, red. D. Kasprzyk, Łódź 2012.

2 M. Ollick, Wszystko zaczęło się w dzieciństwie, [w:] Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, 
komentarze, red. D. Kasprzyk, Łódź 2010, s. 43.

3 G. Gołębiewski, Refleksje na temat regionalizmu i regionalistów, [w:] tamże, s. 52.

Cezary Obracht-Prondzyński
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finansowym, instytucjonalnym, ale także mentalnym (podejmując choćby pro-
blem, czy i na ile w młodszym pokoleniu jest chęć i wola społecznego angażo-
wania się w sprawy wspólne?). W jakiejś też mierze niezbędnym jest podjęcie 
refleksji nad zmieniającą się strukturą ruchu regionalnego, a być może też jego 
przedefiniowania. Oczywistym bowiem dzisiaj jest, że ruch regionalny to już nie 
tylko organizacje pozarządowe o takim czy innym zasięgu, profilu, doświadcze-
niu, dorobku czy liczebności. To coraz bardziej rozwinięta sfera instytucjonalna, 
obejmująca różnorodne instytucje kultury, media, placówki edukacyjne… Tych 
aktorów na scenie regionalnej zresztą przybywa i mają oni różnorodne wyobra-
żenia o tym, czym jest i jak winien ruch taki wyglądać. Przywołać można choćby 
Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie, które przecież bardzo często 
inicjują działania kulturalne, społeczne, integracyjne, rewitalizacyjne, animacyj-
ne, prowadzą działalność wydawniczą, czasami nawet zlecają robienie badań etc. 
A nowe ruchy miejskie? A wszystko to, co się dzieje w sferze wirtualnej? A różne-
go rodzaju firmy prywatne i przedsiębiorstwa, które komercjalizują regionalizm, 
jednocześnie upowszechniając różnego rodzaju wartości związane z regionalnym 
dziedzictwem (choćby estetyczne)? 

Przykłady można mnożyć, ale wspominam o tym wszystkim, aby pokazać, że 
na regionalnej scenie zrobiło się dość tłoczno. Z drugiej zaś strony coraz moc-
niejsze zaangażowanie w sprawy regionalne samorządowych instytucji kultury 
(domy kultury, muzea, biblioteki etc.) oraz instytucji edukacyjnych (nie tylko 
szkoły!) buduje jedną z ważniejszych płaszczyzn współpracy między samorzą-
dem a regionalistami. Czemu niewątpliwie sprzyja fakt, że bardzo wielu regiona-
listów jest jednocześnie samorządowymi pracownikami.

Jesteśmy więc świadkami i uczestnikami głębokich procesów zmian, które każą 
nam pytać: co z dziedzictwa ruchu regionalnego jest nadal przydatne i aktualne? 
Co winniśmy chronić, a gdzie należałoby szukać nowych rozwiązań? To istotne, bo 
tylko dzięki temu uda się nam uniknąć dyskredytacji naszego dziedzictwa, a z dru-
giej uniknąć popadnięcia w – często, niestety, spotykane w naszych kręgach – ma-
rudzenie, że dawniej to było dobrze, a dzisiaj to wszystko marnieje. A przecież tak 
nie jest! Możliwości realizacji działań regionalistycznych dzisiaj są bardzo duże. 
Mamy rozbudowaną sieć instytucjonalną, dostęp do różnorodnych środków (od 
lokalnych, samorządowych, przez sponsorskie aż po unijne), szerokie możliwości 
promocyjne (choćby poprzez sieć), nie najgorsze prawo i ciągle dużą liczbę osób, 
którym sprawy lokalne i regionalne są bliskie. Co więcej – jesteśmy dość skutecz-
ni w wykorzystywaniu tych wszystkich możliwości. Gdyby ktoś chciał dokonać 
zestawienia w skali kraju, a choćby wybranego regionu, ile, jakie i gdzie zostały 
zrealizowane projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia regionalistyczne, to byłaby to 
ogromna księga (a właściwie – to by się w żadnej księdze nie zmieściło). 
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Paradoks polega jednak na tym, że temu swoistemu regionalistycznemu, kul-
turowemu przebudzeniu i ożywieniu, towarzyszy też przekonanie, że mamy róż-
nego rodzaju bariery, problemy, kłopoty, blokady. Nie jest ono zresztą wyłącznie 
cechą środowiska regionalistycznego. Można się z nim spotkać w różnych sfe-
rach społecznego życia. Czy jest to efekt tego, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, 
a problem z jego zaspokojeniem rodzi frustrację i rozczarowanie? Być może tak 
jest, co powoduje, że im więcej robimy i osiągamy, tym częściej jesteśmy nie-
zadowoleni. Czasami jednak niezbędny jest moment zatrzymania i spokojnego 
namysłu. 

Jest on potrzebny także, a może przede wszystkim, wtedy, gdy mowa jest o re-
lacjach między ruchem regionalnym (tu pojmowanym już wyłącznie jako środo-
wisko skupione w organizacjach pozarządowych) a samorządem. Od tych relacji 
bowiem w dużej mierze zależy to, czy i jak budowana jest wspólnota regionalna. 
Jej istnienie oraz jakość uzależnione są od tego, czy te dwa „światy” nastawione 
są na dialog? Czy go prowadzą i na jakich zasadach? Czy efekty tegoż dialogu 
przekładają się na decyzje? Kto inicjuje i animuje debatę wokół tego, na jakich 
wartościach opierać wspólnotę regionalną? Czy wreszcie regionaliści i samorzą-
dowcy pytają sami siebie i siebie nawzajem, o funkcjonalność i możliwości prag-
matycznego wykorzystania tychże wartości?

Pytania te nie mają tylko „akademickiego” charakteru, od jakości bowiem sa-
morządowo-regionalistycznej debaty i współdziałania zależy, czy i na ile uda się 
(udaje się) w różnych miejscach w Polsce uniknąć scenariusza „budowania spo-
łeczeństwa wycofanego”. A przecież historycznie jesteśmy wytrenowani w takim 
wycofywaniu się ze sfery publicznej, o czym Kaszubi wiedzą aż nadto dobrze, 
bo przez stulecia w ostrym zwarciu z silniejszym żywiołem niemieckim musieli 
wycofywać się w obręb własnego kręgu rodzinnego, bo tylko to gwarantowało 
przetrwanie. W innych miejscach Polski wcale nie było inaczej, a okres PRL i tru-
dy transformacji bynajmniej nie sprzyjały przezwyciężeniu tego historycznego 
obciążenia. 

Taki scenariusz społecznego wycofania skutkuje dominacją „gapiów” nad 
„uczestnikami” z jednoczesną nieufnością wobec tych drugich (co chcą sobie za-
łatwić?). I znowu można powiedzieć – polska kultura nieufności, tak silnie zako-
rzeniona w naszej mentalności, jest tu poważnym rezerwuarem postaw i ocen. Ich 
triumf prowadzi do uwiądu kultury obywatelskiej oraz dominacji nieufności, oraz 
ograniczania się do sfery prywatnej, czy też najwyżej sąsiedzkiej. Efektem może 
być (jest?) masowe wykluczenie obywatelskie oraz „ucieczka” od spraw publicz-
nych, wyrażająca się niską, ciągle spadającą albo też fluktuującą, frekwencją wy-
borczą (szczególnie w wyborach samorządowych), niewielki stopień zaangażo-
wania w organizacje pozarządowe (spadająca ich liczba, aktywność organizacji 
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i ich członków), brak skłonności do działania na rzecz innych (spontanicznego, 
niezorganizowanego, akcyjnego), uwiąd wolontariatu… 

Oczywiście, mam świadomość, że jest to obraz przerysowany i nazbyt pe-
symistyczny, skoro wyżej podkreślałem wręcz regionalistyczny renesans. Wiem 
jednak, jak wysokie jest ryzyko, że taki właśnie scenariusz może się zrealizować. 
Jego zaś skutkiem będzie pogłębienie takiego sposobu zarządzania sprawami 
publicznymi, który jeszcze dodatkowo utrudni budowę społeczeństwa obywa-
telskiego. W takiej sytuacji będziemy mówili raczej o administrowaniu zamiast 
partycypacji demokratycznej, o decyzyjności aparatu biurokratycznego (urzęd-
niczego) bez dialogu obywatelskiego, o dominacji elit politycznych (partyjnych) 
i ich zamknięciu, a wreszcie o alienacja tychże elit i ich oligarchizacji. O tym, 
że jest to bardzo realne zagrożenie świadczyć mogą badania już z połowy lat 
90., kiedy to Bohdan Jałowiecki pisał (na podstawie analizy sytuacji w trzech 
ówczesnych województwach): Mimo że klientyzm i nepotyzm kwitnie również na 
szczeblu centralnym, to jednak w województwie jest wszechobecny. (...) w ukła-
dach wojewódzkich naprawdę ważne decyzje (..) są podejmowane w układach 
rodzinno-koleżeńskich. Dotyczy to przede wszystkim małych województw, ale od 
tej praktyki nie jest wolny także Gdańsk. W Lesznie, a przede wszystkim w Cie-
chanowie, miejscowe elity są wąskie. Tworzą zbiorowość, powiązanych ze sobą 
pokrewieństwem i wieloletnimi związkami towarzysko-koleżeńskimi, wzajemnie 
wspierających się osób i grup. W małych województwach nie ma żadnej alter-
natywnej elity i nowa osoba na stanowisku wojewody (po zmianie rządu) nie 
może wpłynąć na istotę funkcjonowania układu polityczno-administracyjnego 
województwa. Kilka powiązanych ze sobą interesami grup rodzinno-koleżeńskich 
zajmuje kluczowe pozycje w najważniejszych przedsiębiorstwach, bankach i in-
stytucjach w mieście wojewódzkim. (...) Układ polityczno-administracyjny ma-
łego województwa pozostaje w zasadzie poza wszelką kontrolą4. I choć cytat ten 
odnosi się do innej rzeczywistości politycznej, która uległa znaczącej transforma-
cji wraz z odbudową samorządu na szczeblu regionalnym, to można stwierdzić, 
że w przypadku jeszcze mniejszych społeczności owe negatywne cechy ulegają 
tylko dodatkowemu spotęgowaniu. Na zagrożenie takimi zjawiska wskazywał 
też już dość dawno Piotr Gliński, pisząc: Różnorodne badania socjologiczne nad 
społecznościami lokalnymi i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wskazu-
ją, że polskie społeczności lokalne, mimo pozytywnych zmian transformacyjnych, 
rzadko przyjmują postać wspólnot obywatelskich. Polski samorząd, zwłaszcza na 
szczeblach powiatowym i wojewódzkim, realizuje model „samorządności bez par-
tycypacji”, zcentralizowany (wysoki poziom klientelizmu między administracją 
4 J. Hryniewicz, B. Jałowiecki, System polityczny a rozwój gospodarczy, Warszawa 1997, 

s. 164-166.
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samorządową i centralną), upartyjniony (większość radnych w sejmikach woje-
wódzkich i powiatowych należy do władz partii ogólnopolskich) i oligarchiczny 
(większość radnych zajmowało przed wyborami stanowiska kierownicze). (…) 
Słabo rozwinięte są procesy komunikacji politycznej i partnerstwa społecznego 
władzy na poziomie lokalnym. Rywalizacja między „mandatem” samorządowym 
a pozarządowym skutkuje – mimo wprowadzonych w 2004 roku nakazów ustawo-
wych – złą współpracą lokalnej administracji samorządowej z organizacjami po-
zarządowymi. Widoczna jest dominacja „modelu miasta realnego technokratów” 
nad „modelem miasta wyobrażonego społeczników”. W procesie emancypacji lo-
kalnego życia społecznego zbyt często lokalna demokracja wyradza się w lokalną 
oligarchię5.

Aby takim zjawiskom przeciwdziałać niezbędna jest silna tkanka społecz-
na. I ruch regionalistyczny ma w jej tworzeniu ogromną rolę do odegrania. Rolę 
chyba jeszcze nie do końca uświadamianą i wypełnioną. Nie chodzi przy tym  
o prostą, choć niełatwą, budowę konkurencyjnych elit politycznych (choć przecież 
wiemy, że zaangażowanie polityczne w lokalnych samorządach regionalistów nie 
jest wcale takie rzadkie). Idzie raczej o tworzenie mechanizmów i nawyków (!) 
kontroli władzy. Kontroli, która wcale nie oznacza nieustannego czepiania się, 
krytykanctwa czy hejtowania, co jest zmorą polskiej debaty publicznej. Istotą 
społecznej kontroli jest aktywne angażowanie się w sprawy publiczne i stała dys-
kusja nad alternatywnymi rozwiązaniami lub też nad udoskonalaniem procedur, 
decyzji i działań. Dyskusja ta jest niezbędna także po to, aby uniknąć banalizacji 
i trywializacji debaty publicznej, co jest chyba dzisiaj jej największą słabością 
(zwłaszcza, jeśli towarzyszy temu brutalizacja języka). Bez takiej dyskusji nie 
ma też mowy o budowaniu kultury partnerstwa, a więc tworzenia mechanizmów 
lokalnej współpracy, partycypacji czy też współodpowiedzialności. Z kolei bez 
partnerstwa grozi nam popadnięcie w hierarchiczną zależność. Polega ona na 
tym, że samorząd zawsze jest w pozycji uprzywilejowanej względem organizacji 
pozarządowych, bez względu na ich charakter. W wersji łagodnej „współpraca” 
ogranicza się do wsparcia (najczęściej mocno ograniczonego) dla społecznych 
inicjatyw, w wersji optymistycznej – do odpłatnego zlecania zadań publicznych, 
a w wersji skrajnej, do pełnego podporządkowania sobie finansowego, organiza-
cyjnego i personalnego danej organizacji (co się w małych społecznościach lokal-
nych często, niestety, dzieje). Ostatecznym efektem takiego podporządkowania 
jest marginalizacja lokalnych organizacji, utrata autonomii, a w ślad za tym upa-
dek ich autorytetu. I nie jest to szkodliwe wyłącznie dla tych organizacji! W dłuż-
szej perspektywie jest to fatalne dla całej społeczności lokalnej, a więc także dla 
5 P. Gliński, Obszary aktywności obywatelskiej, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnico-

wania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007, s. 291.
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władz samorządowych. Choćby dlatego, że zabija społeczną aktywność, a bez tej 
nie ma co marzyć o rozwoju. We wstępie do jednego z poradników budowania 
lokalnych partnerstw bardzo trafnie napisano: Społeczeństwo rozwija się poprzez 
nowe pomysły i zrozumienie, poprzez poczucie pewności siebie i osobistego sza-
cunku, nowe pragnienia i nowe nastroje, nową wolę polityczną oraz nowe formy 
uczestnictwa w życiu publicznym. Powodzenie zależy przede wszystkim od ak-
tywności obywateli, od ich rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwoju. (…) 
Partycypacja obywatelska polega na braniu udziału w zbiorowych działaniach 
i przedsięwzięciach, wyrastających z faktu użytkowania zasobów danego terenu, 
zorientowanych na zaspokajanie potrzeb ludzi tam zamieszkujących. Istotą party-
cypacji nie jest to, że dokonuje się na poziomie lokalnym, lecz że dotyczy potrzeb, 
które się w tej przestrzeni ujawniają. (…) Celem nie jest tylko zwykła aktywność, 
lecz działanie podmiotowe, definiowane jako dążenie do autonomii poprzez prze-
kształcanie świata i brak akceptacji tego, co tworzy aktualną rzeczywistość. Klu-
czowa dla przemian jest obecność i aktywność liderów środowiskowych – osób 
potrafiących artykułować i reprezentować potrzeby swojego środowiska. Stano-
wią oni niezbędny element każdego trwałego ożywienia społeczności lokalnej. Co 
więcej, kiedy taki proces prowadzi do powstania lokalnych organizacji, mających 
poparcie mieszkańców, takich jak: stowarzyszenia, grupy mieszkańców lub koali-
cje, oznacza to kamień milowy demokracji. Jeśli ludzie zaangażują się w lokalne 
działania natury społecznej i publicznej, a także poznają uczucie satysfakcji i suk-
cesu, wtedy bardziej prawdopodobne będzie tworzenie przez nich porozumień 
i koalicji z innymi społecznościami lokalnymi i grupami nacisku, w celu wywie-
rania wpływu na szersze procesy, zwłaszcza te związane z rozwojem lokalnym6.

Tak więc wspieranie i rozwijanie szeroko rozumianej sfery obywatelskiej oraz 
animowanie społecznej aktywności jest w interesie wszystkich aktorów lokalnej 
i regionalnej sceny publicznej, także władz samorządowych. Tymczasem różno-
rodne badania – i te sprzed kilku lat, i te całkiem świeże, wskazują na to, że 
trwałym elementem relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi 
jest – po pierwsze – niedocenianie przez ten pierwszy potencjału, możliwości, 
chęci i doświadczenia tych drugich. A po drugie, niska samoocena przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, która silnie rzutuje na możliwości i jakość współ-
pracy z samorządem. Na to nakładają się także takie elementy, jak: wewnętrz-
na słabość trzeciego sektora i częsta jego bierność, brak kompetencji dotyczącej 
mechanizmów i form współpracy zarówno po stronie samorządowej, jak i po-
zarządowej, niski poziom „kapitału relacyjnego” i „bierna niechęć” do współ-
pracy ze strony administracji, słaba znajomość procedur przy jednoczesnym ich 
6 B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki spo-

łecznego konstruowania partnerstw lokalnych, Warszawa 2009, s. 6.
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zbiurokratyzowaniu i płynności (procedury mogą też przytłaczać i prowadzić do 
ogromnego marnotrawstwa czasu i społecznej energii), wreszcie ciągle wysoki 
stopień uznaniowości i siła układów nieformalnych. A przede wszystkim nader 
częsta nieumiejętność właściwego odczytania własnych interesów oraz interesów 
i oczekiwań ze strony partnerów, co prowadzi do rozczarowań i nieporozumień, 
a nawet wrogości i dystansu7.

Ta nieumiejętność wypływa zwykle z deficytów komunikacyjnych. Potwier-
dzały to już badania sprzed kilku lat dotyczące funkcjonowania Ustawy o Dzia-
łalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie: 

Pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konku-
rencja i jawność to podstawowe zasady, na jakich zgodnie z artykułem 5 ust. 2 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPP) powinna się 
opierać współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Na-
tomiast w wypowiedziach przedstawicieli organizacji pozarządowych pojawiały 
się opinie, że w sytuacji, kiedy to tylko jedna ze stron pozostaje dysponentem 
środków, a więc niejako a priori jest stroną uprzywilejowaną, to suwerenność 
stron będzie zawsze ograniczona. (…) Zgodnie z intencją ustawodawcy zasada 
partnerstwa polega na wspólnym uczestnictwie administracji i organizacji poza-
rządowych w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie 
stanowi przedmiot zadań publicznych, a także na wspólnym wypracowywaniu 
sposobów wykonywania tychże zadań. (…) 

Zasada partnerstwa była (…) przez obie strony rozumiana podobnie – zara-
zem zgodnie z definicją zawartą w UDPP. Co natomiast utrudnia realizowanie 
zasady partnerstwa w relacjach między administracją publiczną a organizacja-
mi pozarządowymi, to przede wszystkim niedrożne kanały komunikacji pomiędzy 
obiema stronami, a także swoista mentalność urzędnicza i przekonanie, że orga-
nizacje pozarządowe pełnią wobec urzędu rolę służebną8.

Ten komunikacyjny deficyt może być przezwyciężany nie tylko (nie tyle) 
przez tworzenie nowych kanałów porozumiewania się oraz rozwijanie kultury 
dialogu. Równie istotna jest otwartość na potrzeby, oczekiwania i interesy part-
nerów. Po drugie, zrozumienie ograniczeń każdej ze stron (np. kadrowych czy 

7 Zob. J. Herbst, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 
2008 – bilans czterech lat, Warszawa 2008; P. Nosal, Przeszkody we współpracy. Organizacje 
pozarządowe w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie wojewódz-
twa wielkopolskiego, „Trzeci Sektor”, 2014, nr 1, s. 112-123; K. Ciechorska-Kulesza, C. Ob-
racht-Prondzyński, Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie – działania – współpraca 
z samorządem, Elbląg 2012.

8 P. Sobiesiak, Ustawowe zasady współpracy w praktyce, [w:] U progu zmian. Pięć lat ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Raport z badań, red. G. Makowski, War-
szawa 2008, s. 91-92.
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też formalnych), a więc opieranie wzajemnych relacji na zasadach empatii i pod-
miotowego traktowania. Po trzecie, minimalizowanie deficytów wiedzy o sobie 
nawzajem. Po czwarte, przestrzeganie zasady legitymizacji, a więc uznanie pra-
womocności obydwu stron i powstrzymanie się od działań, które mogłyby pro-
wadzić do delegitymizowania (np. odrzucenie przez samorządowców częstych 
opinii, że NGO-osy nikogo nie reprezentują albo też powstrzymanie się przez 
działaczy społecznych od stygmatyzowania samorządowców, że oni tylko polity-
kują). I wreszcie piąta zasada, to budowanie kultury (współ)odpowiedzialności, 
czyli unikanie twierdzeń, że to nie ja jestem winien, wszystko to ich wina oraz 
zgoda nie tylko na partycypowanie w chwale, ale i wzięcie na siebie odpowie-
dzialności za porażki, błędy czy też zaniechania.

Przestrzeganie tych reguł może pomóc w budowaniu rzeczywistego partner-
stwa między sferą samorządową a pozarządową, w tym także jej regionalistyczną 
cząstką. Być może zresztą regionaliści, z racji silnego i głębokiego zakorzenienia 
w lokalnym i regionalnym kontekście oraz dzięki wykształconemu poczuciu od-
powiedzialności za swoje małe ojczyzny, są najlepszym partnerem dla samorzą-
dów. Partnerem czasami trudnym, ale jednak niezbędnym. 

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab.,
Uniwersytet Gdański, 
wiceprezes Instytutu Kaszubskiego, Bytów.





Refleksje regionalisty.  
Jak pomóc stowarzyszeniom?

Ogromne zróżnicowanie ruchu regionalnego w Polsce, zarówno pod wzglę-
dem organizacyjnym, programowym, jak i z uwagi na posiadane zaplecze ma-
terialne i kadrowe, powoduje trudności w formułowaniu ogólnych, jednolitych 
recept uzdrawiających lub doskonalących jakość aktywności społecznej na rzecz 
małych ojczyzn.

Stąd, jako wieloletni uczestnik tego ruchu, ograniczę się do osobistych reflek-
sji wynikających z obserwacji działań wielu stowarzyszeń, głównie na terenie 
obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Charakter tego województwa 
jest także niezwykle zróżnicowany, gdyż mieści w swych granicach wiele regio-
nów historyczno-kulturowych. Oprócz największych obszarowo Kujaw, znajdu-
ją się tu również: Ziemia Chełmińska, Ziemia Dobrzyńska, część Pałuk, Krajny 
i Kociewia, Ziemia Michałowska. Obok tradycyjnych podziałów historyczno-
-kulturowych, widoczne są nadal różnice cywilizacyjne wynikające z przynależ-
ności części tych ziem do zaboru pruskiego, a części do zaboru rosyjskiego. Bo-
gactwo obserwacji działań regionalnych na tym terenie pozwala na dokonywanie 
pewnych uogólnień w stosunku do całego kraju. Tym bardziej, że podobnie jak 
w innych województwach, występuje tu obfitość form organizacyjno-programo-
wych w działalności stowarzyszeń.

Z danych szacunkowych (ciągle się zresztą zmieniających) wynika, że w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim działa około 350 stowarzyszeń związanych 
programowo z kulturą, oświatą, nauką, historią, ochroną środowiska naturalnego 
i rozwojem małych ojczyzn. Wśród nich wyróżnić można m.in.:

- ok. 38 towarzystw (stowarzyszeń) miłośników (przyjaciół) miast, miast 
i gmin, wsi, regionu, ziemi, gminy, dzielnicy

- 3 towarzystwa muzyczne
- 4 towarzystwa naukowe
- 15 towarzystw (stowarzyszeń) kulturalnych lub kulturalno-oświatowych
- ok. 134 stowarzyszeń (towarzystw) na rzecz rozwoju wsi (72), gminy, mia-

sta, powiatu, ziemi.
Poszczególne stowarzyszenia działają często w odosobnieniu, borykając się 

z trudnościami, które innym udało się już pokonać. Ich wiedza o tym, co ro-
bią inni jest często sporadyczna lub żadna, zwłaszcza jeśli terytoria regionów  
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historyczno-kulturowych na których działają, podzielone są zmieniającymi się 
często granicami administracyjnymi.

Podejmowane próby integracyjne spotykają się niekiedy z nieufnością, szcze-
gólnie, gdy integracja miałaby przyjmować nowe formy organizacyjne (np. Rady 
Regionów, Rady Powiatów, czy Rada Wojewódzka). Wiąże się to z nie najlepszy-
mi doświadczeniami z czasów, gdy działały m.in. federacje stowarzyszeń, tzw. 
czapy organizacyjne.

Bywa, że i spotkania mające na celu jedynie wzajemne poznawanie się i wy-
mianę doświadczeń, cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem. Choć w tym 
przypadku wiąże się to także z brakiem środków na pokrycie kosztów podróży, 
kłopotami z uzyskiwaniem zwolnień z pracy itd. Szukając odpowiedzi na pytanie, 
jak pomóc stowarzyszeniom, nie zamierzam powtarzać najczęściej podejmowa-
nych przez wiele lat tematów związanych z brakiem środków finansowych, lokali 
i wyposażenia biurowego.

Wszyscy wiemy, że bez odpowiednich rozwiązań systemowych, wymagają-
cych zmian ustawowych, nic się nie zmieni. Wyraźnie brakuje woli politycznej. 
Bo podobno o wszystkim decyduje rynek... Nie oznacza to, że należy czekać z za-
łożonymi rękami. Ale wszelkie inicjatywy i starania w tym względzie powinny 
być podejmowane przez ogólnopolską reprezentację naszego ruchu, a więc Kra-
jową Radę RSR RP.

Aby ta Rada mogła skutecznie oddziaływać na ośrodki władzy politycznej, 
administracyjnej czy samorządowej, musi mieć za sobą silną organizację, czyli 
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP, do którego masowo przyłączyłyby się sto-
warzyszenia w całym kraju.

Wypada się zastanowić, dlaczego tych stowarzyszeń w naszej organizacji jest 
tak mało? Bez ustalenia przyczyn, nie uda się nic zmienić. W rozmowach z dzia-
łaczami regionalnymi o potrzebie integrowania naszego ruchu, o konieczności 
przystępowania do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, usłyszeć można pyta-
nia: a ile to nas będzie kosztować? A co my z tej przynależności będziemy mieli? 
Pojawia się też kwestia składek członkowskich i ich wysokości oraz pytania, dla-
czego Krajowa Rada zaniechała niektórych form działalności?

Pamiętam osobiście czasy, gdy Krajowa Rada, zanim jeszcze powstał Ruch 
Stowarzyszeń Regionalnych RP, organizowała różnorodne tematycznie konferen-
cje i spotkania, gdy ukazywało się wiele publikacji książkowych stanowiących 
ogromną pomoc merytoryczną w działalności regionalnej, gdy działała centralna 
biblioteka wydawnictw regionalnych. Pamiętam, jak wspólnie organizowaliśmy 
Kongres Kultury Polskiej... Tego wszystkiego teraz nie ma i wiemy, że powo-
dem jest brak pieniędzy. Czy jednak nie ma żadnej innej możliwości pokazania 

Stanisław Kwiatkowski
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działaczom w terenie, że nasz ruch rośnie w siłę, że potrafimy się dostosować do 
nowych warunków działania?

O ile poszczególne stowarzyszenia gromadzą środki finansowe na swoją dzia-
łalność korzystając m.in. z dotacji budżetowych samorządów terytorialnych, trze-
ba uczynić wszystko, aby podobne wsparcie dla Krajowej Rady udzielały odpo-
wiednie resorty rządowe, m.in. przy wykorzystaniu środków unijnych. Tylko na 
innych niż do tej pory zasadach.

Ogólnopolskie programy (projekty) dotyczące upowszechniania wiedzy o tra-
dycjach w poszczególnych regionach historyczno-kulturowych, opracowane i re-
alizowane przez Krajową Radę, wspólnie z wybranymi stowarzyszeniami, czy 
Wojewódzkimi Radami RTK miałyby chyba szanse na takie resortowe i unijne 
wsparcie. Kosztorysy takich projektów mogłyby zawierać m.in. koszty biurowe, 
kadrowe, sprzętowe itd. Wspólna działalność i obopólne korzyści motywowałyby 
stowarzyszenia w terenie do integracji z RSR RP i Krajową Radą.

Być może szanse na wsparcie unijne miałyby też wydawnictwa książkowe 
w dużych nakładach, dotyczące np. wybranych legend ze wszystkich regionów 
kraju. Albo popularne wydawnictwa dla szkół o polskich regionach – małych 
ojczyznach i tradycyjnych wartościach tam ukrytych. Wydaje się, że wiele sto-
warzyszeń zainteresować mogłaby inicjatywa utworzenia przy Krajowej Radzie 
kilku odrębnych sekcji tematyczno-problemowych, uwzględniających ich róż-
norodność programową. Jedna z takich sekcji mogłaby skupiać stowarzyszenia 
deklarujące w swej nazwie „miłośnictwo” miasta czy regionu. Co to oznacza 
w praktyce, że ktoś chce być „miłośnikiem” czy przyjacielem, jakie oznacza to 
zobowiązania wobec swojej małej ojczyzny? Jak to czynią inni? A czy w ramach 
takich sekcji nie można skupiać oddzielnie towarzystw, np. muzycznych, nauko-
wych itd... Mogłyby one działać także przy wojewódzkich radach RTK.

Szczególnej uwagi i pomocy merytorycznej wymagają stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju wsi, miasta. Tworzone często dla realizacji konkretnych projektów 
(najczęściej gospodarczych), finansowanych ze środków unijnych, rozszerzają 
niekiedy swoje zainteresowania na kulturę, oświatę, tradycje regionu itd.

Różnorodność organizacyjno-programowa stowarzyszeń oraz ich rozprosze-
nie terytorialne utrudniają kontakty osobiste i współpracę, trzeba więc poważnie 
zająć się wykorzystaniem nowego i niezwykle skutecznego narzędzia komuni-
kacyjnego, jakim jest Internet. O ile wyposażenie stowarzyszeń w odpowiedni 
sprzęt elektroniczny w najbliższym czasie jest mało realne, to organizacja kursów 
posługiwania się Internetem dla działaczy regionalnych przez Krajową Radę za-
chęcałaby stowarzyszenia do bliższej współpracy.

Internet sprzyjać może integracji, wymianie doświadczeń, upowszechnia-
niu wiedzy o regionach i regionalizmie, a także w docieraniu do środowisk  
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młodzieżowych. Z podanych wybranych przykładów widać, jak wiele jest jeszcze 
do zrobienia, by ruch regionalny w Polsce mógł zająć właściwe miejsce wśród ro-
snącej rzeszy organizacji pożytku publicznego. I nie tylko od pieniędzy to zależy, 
ale także od nas samych – działaczy i naszych stowarzyszeń.

Stanisław Kwiatkowski, mgr, 
członek Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Stanisław Kwiatkowski
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Gdy myślę o pięknie prawdy historycznej, gdy myślę o bohaterstwie, zawsze 
przy porównaniach historycznych stwierdzam, że konkurencję wytrzymać możemy 
z najpiękniejszymi przykładami w historii i własnej, i ludzkości – powiedział kie-
dyś Marszałek Józef Piłsudski. W poszanowaniu tradycji i ojczyźnianego etosu 
trzeba upatrywać fundamentalnych źródeł regionalizmu. 

Dlatego naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem jest dogłębne i nie-
ustające poznawanie rodzimej tradycji, dociekliwość w ustalaniu wydarzeń, 
o których zda się, potomni zapomnieli. To praca żmudna, wymagająca wielkiego 
trudu, ale daje badaczowi, niczym detektywowi, satysfakcję z ustalania prawdy 
o dziejach i ludziach. Dogłębna wiedza o rodzimej tradycji to jednocześnie nie-
przebrane źródła inspiracji dla regionalistów. I to zarówno w aspekcie tym najdal-
szym, jak i bliskim współczesności. 

Bez wiedzy pozyskiwanej w mozolnych penetracjach archiwalnych, wer-
towania gazet, kontaktów z pasjonatami zabytków i wydarzeń, nie byłoby po-
mników kultywujących pamięć o wielkich acz zapomnianych postaciach, czy 
szczytnych epizodach narodowych. Podczas pisania monografii Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarszego stowarzyszenia tego typu na 
ziemiach polskich, powstałego w 1832 roku, odnalazłem korzenie konkursu 
„Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, dzięki którym dziś Bydgoszcz należy do naj-
piękniej ukwieconych i zazielenionych miast w Polsce. Udało mi się ocalić od 
zapomnienia inicjatywę pierwszego hejnału Bydgoszczy, przypomnieć piękne 
koncerty muzyki sakralnej, tzw. Koncerty Maryjne z Różą, w bydgoskiej Kate-
drze. Gdyby nie te penetracje, dziś na Starym Rynku w Bydgoszczy nie byłoby 
tablicy poświęconej pobytowi w Bydgoszczy twórcy polskiego Hymnu Naro-
dowego Józefa Rufina Wybickiego. Tych inspiracji z przeszłości jest więcej. 
Nie wiedzieć czemu z naszego pola widzenia zniknęła współpraca z polnijnymi 
stowarzyszeniami na całym świecie. A przecież to nieprzebrane źródło do dzie-
jów polskiego regionalizmu.  

Nie zwlekajmy. Pamięć ludzka jest zawodna. Wytrzymuje próbę czasu jedne-
go, co najwyżej dwóch pokoleń. Trzecie często nieświadomie, pozbywa się jakże 
cennych zdjęć, listów, dokumentów. Dosłownie cudem udało się mi odzyskać 
przeznaczone do wyrzucenia zdjęcia i listy potwierdzające bogatą działalność Ru-
dolfa Krahla, przedwojennego przewodniczącego Towarzystwa. Jego wnuczka 
w Głogowie nawet nie przypuszczała, że dziadek był tak zasłużony. 
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Inspiracji musimy też szukać w kontynuacji działań zapoczątkowanych 
w ostatnich latach. Ciekawe pomysły, bez względu na przeszkody, muszą być re-
alizowane do skutku. Mam tu na myśli utworzenie Ośrodka Badań Regionalnych, 
periodyku „Polskie regiony” i dokończenie „Encyklopedii regionalizmu polskie-
go”. Nie wolno ani na chwilę przerwać starań o satysfakcjonujące rozwiązania 
w dziedzinie edukacji regionalnej w polskich szkołach, nawet jeśli potykamy się 
o kłody na drodze. Musimy stworzyć płaszczyznę do pełnej współpracy z media-
mi w kształtowaniu oczekiwanych postaw społecznych. Pamiętam, że przed laty 
uczono mnie, początkującego reportera, szacunku dla tradycji i odpowiedzial-
ności zarówno za słowo napisane, jak i celowo przemilczane. Zapamiętałem, że 
lepiej zrezygnować z napisania artykułu, niż skrzywdzić człowieka. Inaczej w na-
szych regionach, co zauważył ks. prof. Henryk Skorowski, będzie coraz więcej 
„jeźdźców znikąd”, bez miłości ojczyźnianej, bez moralnych autorytetów, zdol-
nych dla kaprysu do zabijania ludzi na ulicach.

Dopiero na trwałym fundamencie ojczyźnianych inspiracji polscy regionaliści 
mogą rozwijać swoje działania. Nie wystarczą jednak serce na dłoni, szczere chę-
ci, bezinteresowna praca i dokładanie z własnej kieszeni do tej działalności. Do 
upodmiotowienia regionalistów wyzwalającego gospodarską inicjatywę potrzeb-
na jest pomoc, często daremnie oczekiwana. Co zatem robić dalej? 

Bardzo wiele zależy do lokalnych samorządów, które mogą służyć rozma-
itymi formami wsparcia finansowego. Równie ważna, kto wie czy nie najważ-
niejsza, jest pomoc merytoryczna stowarzyszeniom w przygotowywaniu skom-
plikowanej dokumentacji na pozyskiwanie środków unijnych i innych. Godny 
upowszechnienia jest bydgoski eksperyment kulturalny. To jedyne w Polsce 
rozwiązanie tego typu polegające na włączeniu stowarzyszeń do decydowania 
o polityce kulturalnej miasta. Działające w ramach Urzędu Miasta Biuro Kul-
tury Bydgoskiej, pod dyrekcją Magdaleny Zdończyk, pomaga w przygotowy-
waniu wniosków o pozyskanie środków. Takie profesjonalne biuro mogłoby 
istnieć nie tylko w Bydgoszczy. 

Szczególny nacisk trzeba położyć na wyposażenie stowarzyszeń w bazę in-
ternetową, strony, portale, np. na wzór Portalu Kujawskiego, jako główne narzę-
dzie upowszechniania wiedzy o tradycjach „małych ojczyzn”. Bazę powinno się 
rozwijać w oparciu o samorządy, urzędy gminne i miejskie, ale przede wszyst-
kim placówki kultury, jakimi są np. domy kultury, świetlice, biblioteki, które od 
dawna korzystają ze wszystkich udogodnień, jakie niesie z sobą Internet. A przy 
tym podobnie jak stowarzyszenia, za jeden z głównych celów stawiają sobie upo-
wszechnianie lokalnych inicjatyw i tradycji. Dysponując Internetem można po-
kusić się o tworzenie bazy danych, np. na temat konkursów dofinansowywanych 

Jerzy Derenda
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przez różne instytucje, fundacje i ośrodki nie tylko w Polsce, ale także za granicą. 
To stworzy dodatkową szansę dla realizacji najlepszych pomysłów stowarzyszeń. 
Pora też odbudować kontakty z prasą regionalną, która może wspierać społeczne 
inicjatywy i nadawać im pożądany rozgłos. Współpraca w każdym przypadku 
powinna doprowadzać do wykreowania dziennikarzy regionalistów zaangażowa-
nych w problematykę „małych ojczyzn”. Najlepszą formułą byłoby honorowanie 
ich za cykle publikacji o kultywowaniu tradycji. 

Kluczowa dla zdynamizowania działalności regionalistów powinna być współ-
praca między stowarzyszeniami tak zrzeszonymi, jak i nie zrzeszonymi w ruchu, 
a także z podmiotami i organizacjami pełniącymi podobne funkcje. Konieczne 
są spotkania połączone z wymianą doświadczeń, wspólne obchody jubileuszów 
i ważnych wydarzeń, utworzenie Banku Pomysłów dla upowszechniania najlep-
szych inicjatyw społecznych w całym kraju. Także udział wszystkich stowarzy-
szeń w realizacji nadzwyczaj ważnych zadań. Dotyczy to np. edukacji, szkolenia, 
odczytów w cyklu „nasza mała Ojczyzna” i inne. 

Trzeba podjąć działania sprzyjające odmłodzeniu ruchu regionalnego. Na 
pierwszym miejscu stawiałbym wciągnięcie do współpracy młodzieży szkolnej 
i akademickiej, np. do tworzenia podstaw poszerzonej edukacji regionalnej. Moż-
na skorzystać z doświadczenia Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszczy pod kierunkiem pedagogów, opiekunów tych kół. Młodzież może 
też, w ramach struktur Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, uczestniczyć w re-
alizacji swoich najciekawszych pomysłów. 

Jeśli chcemy mieć wpływ na politykę regionalną i pomóc stowarzyszeniom 
w ich pracy, musimy wystąpić z własnymi kandydatami do samorządu i parla-
mentu. I na koniec sięgnę znów do słów Marszałka J. Piłsudskiego, który powie-
dział: Piszcie o sobie sami, bo inaczej napiszą inni i napiszą źle. 

W świetle przedstawionych faktów przed ruchem regionalistów stają zupełnie 
nowe wyzwania. 

Jerzy Derenda, mgr, 
prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.





Eksperyment bydgoski  
– partycypacja społeczna w procesach  

zarządzania bydgoską kulturą

Partycypacja społeczna to, mówiąc najprościej, udział obywateli w procesie 
podejmowania decyzji przez organy władzy. Oznacza ona istnienie płaszczyzny 
wymiany poglądów pomiędzy władzą a obywatelami w najistotniejszych sferach 
życia społecznego. Jedną z takich sfer stanowić może kultura. 

W Bydgoszczy procesy partycypacji społecznej w kulturze zapoczątkowane 
zostały na przełomie 2010/2011 roku. Był to okres wielu ważnych wydarzeń. 
W tym czasie podjęto się inicjatywy przeprowadzenia pierwszych badań i dia-
gnozy bydgoskiego środowiska kulturalnego oraz prowadzono dyskusje środowi-
skowe na temat strategii rozwoju bydgoskiej kultury. Zmieniało się postrzeganie 
kultury zarówno przez Samorząd Miasta, jak i środowiska społeczne oraz insty-
tucje kultury. 

W kwietniu 2011 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy wyraził poparcie dla 
ogólnopolskiej inicjatywy „Pakt dla kultury”. Już wcześniej zadeklarował jednak 
„oddanie kultury” w ręce środowisk i w lutym 2011 roku powołał Pełnomocnika 
ds. polityki kulturalnej, który pełnić miał rolę pośrednika między władzami Mia-
sta a środowiskami kultury. 

Tego samego roku w Bydgoszczy powstało tzw. Forum Kultury Bydgoskiej, 
ruch społeczny, który zrodził się z inicjatywy środowisk twórców kultury, dzienni-
karzy oraz przedstawicieli nauki po odrzuceniu kandydatury Bydgoszczy w Kon-
kursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Lokalne środowiska podjęły 
wówczas decyzję o kontynuacji projektu Kultura w budowie, zgłoszonego jako 
aplikacja konkursowa Bydgoszczy, w formie ruchu społecznego. Forum Kultury 
Bydgoskiej było pierwszym procesem dialogu społecznego, jaki nawiązał się mię-
dzy mieszkańcami, twórcami kultury a władzami Miasta. 

Prawie całoroczne obrady Forum doprowadziły do realizacji wspólnej inicja-
tywy środowisk kulturalnych: organizacji obywatelskiego Bydgoskiego Kongresu 
Kultury, który odbył się we wrześniu 2011 roku. Na Kongres składał się trzydnio-
wy cykl spotkań warsztatowych, prelekcji, dyskusji panelowych oraz wydarzeń 
artystycznych. 

Wzięły w nim udział środowiska związane z miejską i regionalną kulturą, re-
prezentanci wszystkich dziedzin sztuki, przedstawiciele mediów oraz podmiotów 



220

zajmujących się upowszechnianiem kultury. W Kongresie uczestniczyły najważ-
niejsze instytucje, bydgoskie organizacje pozarządowe, placówki oświatowo-wy-
chowawcze, twórcy, przedstawiciele władz Bydgoszczy i regionu oraz zaproszeni 
eksperci i goście. 

Prace Kongresu odbywały się równolegle w panelach eksperckich według 
pięciu wspólnie ustalonych obszarów tematycznych: kreatywność, tożsamość, 
rewitalizacja, współpraca i uczestnictwo oraz w oddolnie tworzonych grupach 
dyskusyjnych, tzw. stolikach, których celem było zdefiniowanie kondycji oraz 
omówienie problemów poszczególnych środowisk bydgoskiej kultury i wska-
zanie rekomendacji rozwiązujących te problemy. Podczas Kongresu pracowało 
21 „stolików” tematycznych i środowiskowych, m.in. edukacja, rewitalizacja, 
organizacje pozarządowe, Fordon, seniorzy, kultura i relacje w rodzinie, odpo-
wiedzialne media, kultura regionu. Podczas debat wypracowano około dwustu 
postulatów i rekomendacji do przyszłej polityki kulturalnej Bydgoszczy. 

Zasadniczym zadaniem Kongresu było przeprowadzenie diagnozy stanu byd-
goskiego środowiska kultury. Za cel strategiczny uznano konieczność stworzenia 
Kulturalnego Masterplanu dla Bydgoszczy, dokumentu, który wskaże najważniej-
sze zadania służące rozwojowi kultury na lata 2013–2030.

Samorząd Miasta włączył się aktywnie w prace przygotowawcze, wspomógł 
finansowo organizację Kongresu, pozostawiając kwestie programowe jego orga-
nizatorom. 

Konsekwencją obrad i ustaleń Bydgoskiego Kongresu Kultury było powstanie 
w listopadzie 2011 roku Obywatelskiej Rady ds. Kultury, stworzonej przez osoby, 
które brały udział w tworzeniu idei Kongresu. Rada tak zdefiniowała cele swojej 
działalności:

• odpowiadanie na zapytania Prezydenta oraz Rady Miasta w sprawach zwią-
zanych z szeroko rozumianą kulturą;

• zarekomendowanie władzom Miasta składu Zespołu ds. Masterplanu dla 
kultury bydgoskiej;

• monitorowanie tworzenia Masterplanu;
• zgłaszanie uwag i propozycji do projektów budżetu kultury;
• współpraca z Radą Miasta i Urzędem.

Obywatelska Rada ds. Kultury działa jako niezależne społeczne ciało doradcze 
wspierające działania władz miasta Bydgoszczy w sferze kultury. Biuro Kultury 
Bydgoskiej na bieżąco współpracuje z Radą przy wypracowywaniu przejrzystych 
zasad organizacji otwartych konkursów ofert oraz przy tworzeniu wszystkich 
przewidzianych ustawowo mechanizmów umożliwiających wspieranie kultury 
przez samorząd Miasta.

Magdalena Zdończyk
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Efektem prac Bydgoskiego Kongresu Kultury było podpisanie 7 grudnia 2011 
roku deklaracji Bydgoskiego Paktu dla Kultury, pierwszej w Polsce stworzonej 
oddolnie umowy społecznej, której strony zobowiązują się do wspólnych działań 
na rzecz rozwoju Bydgoszczy, budowy jej kapitału kulturowego i stworzenia oby-
watelskiego modelu zarządzania kulturą, opartego na odpowiedzialnym uczest-
nictwie społecznym. Umowa zawarta została między władzami Miasta a stroną 
społeczną reprezentowaną przez Obywatelską Radę ds. Kultury.

Zgodnie z zapisami Paktu: Tworzenie równych szans dostępu do kultury, roz-
wój dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury kultury oraz kreowanie prze-
strzeni miejskiej i przestrzeni społecznej jako przestrzeni kultury powinno być 
priorytetem polityki Samorządu Bydgoszczy. W Pakcie zapisano również iż Za-
pewnienie środków na finansowanie kultury to bardzo ważne zadanie Samorządu, 
ale równie ważne jest wypracowanie obywatelskiego, przejrzystego modelu zarzą-
dzania tymi środkami i stworzenie sprzyjającego klimatu do rozwoju twórczości, 
talentów i prowadzenia działalności artystycznej oraz aktywności obywatelskiej1.

Wobec powyższego, wśród najważniejszych ustaleń zapisanych w Pakcie zna-
lazły się m.in.:

• zapewnienie przez Samorząd Miasta wzrostu wydatków na kulturę, nie 
mniej niż milion zł począwszy od 2012 do 2015 roku;

• zobowiązanie wspólnego wypracowania projektów zmian prawnych, pro-
ceduralnych i organizacyjnych, które zapewnią stworzenie mechanizmów 
przejrzystego rozdysponowywania środków finansowych na wydatki zwią-
zane z kulturą;

• zobowiązanie Strony Społecznej do zgłoszenia propozycji mechanizmów 
umożliwiających partycypację obywatelską w procesie tworzenia budżetu 
Miasta i wspólne opracowanie mechanizmów partycypacyjnych; 

• zobowiązanie Strony Społecznej do przygotowania propozycji założeń uak-
tualnienia polityki kulturalnej oraz Kulturalnego Masterplanu dla Bydgosz-
czy a także wspólnego wypracowania kształtu tych dokumentów;

• zobowiązanie wspólnego wypracowania mechanizmów równego dostępu 
do środków finansowych twórcom indywidualnym, grupom nieformalnym 
i podmiotom prywatnym prowadzącym działalność kulturalną;

• zobowiązanie wspólnego wypracowania systemu mechanizmów zachęcają-
cych przedsiębiorców do wspierania przedsięwzięć kulturalnych oraz zasad 
współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym;

• zapewnienie instytucjom kultury autonomii programowej oraz wypracowa-
nie jasnych kryteriów oceny efektywności ich działania.

1 Bydgoski Pakt dla Kultury.
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Bydgoski Pakt dla Kultury jest umową o charakterze otwartym. Może do nie-
go przystąpić każda organizacja kulturalna i społeczna działająca na rzecz kul-
tury. Jego otwartość oznacza również, że nie wyczerpuje on wszystkich działań 
i rozwiązań na rzecz społecznego uczestnictwa w kulturze. 

Zapewnienie obywatelom możliwości czynnego uczestnictwa w podejmowa-
niu społecznie istotnych decyzji realizowane jest w bydgoskiej kulturze poprzez 
bieżącą współpracę Samorządu z Obywatelską Radą Kultury oraz innymi pod-
miotami społecznymi działającymi w sferze kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego.

Przedstawiciele Rady aktywnie uczestniczą w pracach nad przygotowywaniem 
regulaminów otwartych konkursów ofert, wchodzą w skład jury konkursowych po-
woływanych do rozpatrywania wniosków składanych w konkursach ofert, konkur-
sach stypendialnych czy tzw. małych grantach. Biuro Kultury Bydgoskiej prowadzi 
bieżąca współpracę z Obywatelską Radą Kultury, konsultując wszystkie istotniej-
sze kwestie dotyczące kultury, w tym projekty corocznych budżetów.

W zakresie wspierania środowisk twórczych i kulturotwórczych, od 2011 roku 
wspólnie wypracowywane są transparentne zasady organizacji otwartych konkur-
sów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, regulaminy przyzna-
wania nagród i stypendiów.

We wrześniu ubiegłego roku zakończyły się prace nad opracowywaniem Ma-
sterplanu dla kultury bydgoskiej. Dokument ten stworzony został przez Zespół ds. 
Masterplanu powołany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W jego skład we-
szli przedstawiciele Obywatelskiej Rady Kultury, przedstawiciele Urzędu Miasta 
oraz eksperci zewnętrzni wskazani przez Obywatelską Radę Kultury. Wypraco-
wany dokument ma charakter obywatelski. Wskazuje najważniejsze, zdaniem 
obywateli, zadania służące rozwojowi kultury naszego Miasta.

W odpowiedzi na zdiagnozowane obszary problemowe i związane z nimi 
potrzeby, w ramach Masterplanu wyznaczono pięć priorytetów strategicznych: 
uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość, współpraca. Praca nad ich 
realizacją ma być urzeczywistnieniem misji przyszłej polityki kulturalnej Byd-
goszczy, nad która trwają obecnie prace.

Główną ideą Masterplanu jest transformacja Miasta poprzez działania kultu-
ralne oraz budowanie filarów kultury w Bydgoszczy w znaczeniu obywatelskim, 
społecznym, instytucjonalnym i infrastrukturalnym. Dokument zawiera:

• wizję oczekiwanej przyszłości kultury w Bydgoszczy
• deklarację misji 
• krótką diagnozę jej obecnego stanu
• proponowane priorytety strategiczne Bydgoszczy w obszarze kultury
• programy strategiczne wcielające te priorytety w życie.

Magdalena Zdończyk
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Masterplan jest pierwszą w historii naszego Miasta strategią rozwoju kultury 
przygotowaną przez obywateli przy współudziale władz Miasta. Wiodącą rolę 
odegrała tu strona społeczna. Miasto wspierało jej działania, zapewniając udział 
ekspertów i delegując wskazanych przez stronę obywatelską przedstawicieli sa-
morządu do ewentualnej pomocy. 

Prace nad dokumentem były bardzo żmudne. Jednak niezwykle istotny był 
sam proces tworzenia dokumentu. Wyzwolił on niespotykaną dotąd aktywność 
społeczną środowisk kultury, zaangażowanie, wymianę doświadczeń. 

Działalność Forum Kultury Bydgoskiej, a następnie Obywatelskiej Rady Kul-
tury, realizowane były w trybie partycypacji społecznej. Ale nie był to jedyny tego 
rodzaju proces, w jaki zaangażowali się członkowie Forum, następnie Obywatel-
skiej Rady Kultury wraz z władzami Miasta.

W Bydgoszczy przeprowadzono pewnego rodzaju eksperyment w zakresie 
zarządzania kulturą. W 2011 roku przy udziale Pracowni Badań i Innowacji Spo-
łecznych „Stocznia” z Warszawy przeprowadzono warsztaty, których celem było 
wypracowanie modelu i strategii funkcjonowania miejskiej instytucji kultury. 
Mowa tu o Miejskim Centrum Kultury. Działania te podjęto w odpowiedzi na 
ogólnomiejską krytykę profilu działania ówczesnego Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry oraz jego struktury organizacyjnej, wyrażaną szczególnie podczas obrad Byd-
goskiego Kongresu Kultury. 

Podczas warsztatów wypracowano wspólny, nowatorski jak na warunki byd-
goskie, model funkcjonowania Miejskiego jeszcze Ośrodka Kultury, opracowano 
wstępną strukturę organizacyjną odpowiadającą potrzebom bydgoskich środo-
wisk kultury, pracownikom instytucji oraz jej organizatorowi. 

W wyniku prac prowadzonych pod nadzorem Laboratorium Partycypacji 
Obywatelskiej Pracowni Badań i Innowacji Społecznej „Stocznia”, w których 
uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta Byd-
goszczy, członkowie Forum Kultury Bydgoskiej oraz reprezentanci bydgoskich 
środowisk twórczych, wypracowano wizję nowej instytucji kultury, która miała 
zastąpić działający w ówczesnej formie Miejski Ośrodek Kultury.

Rekomendacje dotyczące nowej instytucji kultury uwzględniały wspólnie 
wypracowane ustalenia uczestników warsztatów. Ich podstawą była postawio-
na diagnoza dotychczasowego sposobu działania Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Rekomendacje obejmowały misję nowej instytucji kultury, funkcje, jakie winna 
pełnić, obszary działania oraz strukturę organizacyjną.

Na podstawie rekomendacji uczestników warsztatów wyznaczono trzy cele 
przyszłej instytucji:

• wspieranie i inicjowanie działań kulturalnych i prospołecznych na terenie 
miasta;
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• stwarzanie warunków dla rozwoju inicjatyw artystycznych;
• umożliwienie współpracy ludzi związanych z różnymi obszarami kultury.

Ponadto zaproponowano konkretne rozwiązania struktury organizacyjnej, po-
dział na dwa piony: organizacyjny i programowy. Postulowano także powołanie 
kuratorów poszczególnych działów programowych. Uczestnicy warsztatów za-
proponowali umieszczenie w statucie nowej instytucji zapisu o powołaniu ze-
społu programowego, składającego się z szefów działów programowych o cha-
rakterze opiniodawczo-doradczym, odpowiedzialnego za ustalanie i aktualizację 
strategii działania instytucji.

Warsztaty partycypacyjne stanowiły jeden z etapów wypracowywania kon-
cepcji funkcjonowania obecnie działającego Miejskiego Centrum Kultury. Po ich 
zakończeniu powołano zespół roboczy, który opracował metody wdrażania reko-
mendacji w życie. W wyniku tych prac przygotowano projekt obecnego statutu 
Miejskiego Centrum Kultury oraz nowego regulaminu organizacyjnego.

Uwieńczeniem omawianego, partycypacyjnego procesu przekształcania Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Miejskie Centrum Kultury było nadanie, w marcu 
2012 roku, nowego statutu, w którym instytucja otrzymała nową nazwę – Miej-
skie Centrum Kultury. 

Sukcesem podjętego procesu partycypacyjnego było wypracowanie nowator-
skiego modelu działania Miejskiego Centrum Kultury. Przy tej okazji stało się 
jednak wiele więcej. Do pracy nad zmianą społeczną zaangażowali się twórcy, 
odbiorcy kultury, pracownicy instytucji, urzędnicy, którzy znaleźli wspólną płasz-
czyznę porozumienia. Miejski Ośrodek Kultury potraktowano jak wspólne dobro, 
które należy zmienić tak, aby służyło twórcom, mieszkańcom Miasta oraz pra-
cownikom instytucji. 

Autorzy publikacji pt. „Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypa-
cji społecznej” wyróżniają trzy podstawowe formy partycypacji obywatelskiej: 
informowanie, które jest relacją jednokierunkową, konsultowanie oraz współ-
decydowanie, którego celem jest wspólne definiowanie problemu i autentyczne 
partnerstwo w budowaniu najlepszych rozwiązań2.

Wskazane wyżej formy partycypacji stosowane są na co dzień w różnym za-
kresie. Najbardziej popularne jest informowanie obywateli o decyzjach władz ad-
ministracyjnych. Coraz powszechniej stosuje się również konsultacje społeczne, 
ale zdecydowanie najrzadziej mamy do czynienia w praktyce z autentycznym 
współdecydowaniem.

2 D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecz-
nej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005, s. 24.

Magdalena Zdończyk
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W naszym Mieście w procesach tworzenia nowej struktury funkcjonowania 
kultury najistotniejsze było i jest, właśnie współdecydowanie. 

(Opracowano na podstawie materiałów własnych Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Magdalena Zdończyk, mgr, 
dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej.





Wielcy mistrzowie pióra  
– jedni z twórców piękna języka polskiego

Jeszcze Polska nie zginęła… – śpiewamy my Polacy w hymnie narodowym. 
Jeszcze nie zginęła – póki my żyjemy. Chociaż kształt terytorium państwa pol-
skiego na skutek zaborów, wojen i politycznych rozgrywek uległ zmianie, choć 
na skutek grabieży Polska straciła ogromną część dóbr kultury, to jednak Polacy 
obronili swoją tożsamość. Jak to możliwe, że odrodził się kraj, którego nie było 
na mapie Europy przez ponad sto lat, a żądza unicestwienia polskości przez oku-
pantów ze wschodu i z zachodu dotkliwie zwalczała wszelkie odniesienia do pol-
skiej tradycji? Jak to możliwe? Nie było państwa, ale był naród, który miał swój 
język. W kraju i na emigracji powstawały wielkie dzieła Polaków ku pokrzepieniu 
serc czy z tęsknoty za skrawkiem ojczystej ziemi.

O ile zabiegi zaborców i okupantów okazały się nieskuteczne, o tyle współ-
cześnie można zaobserwować przedziwne zjawisko – bez stosowania ograniczeń 
i przymusu Polacy sami rezygnują z posługiwania się poprawnym językiem 
polskim. Czysty literacki język polski stał się rzadkością. Zjawisko to obejmuje 
wszystkie grupy społeczne, ale najmocniej odciska swoje piętno na młodym po-
koleniu. 

Rozwój kultury masowej przyniósł i nadal wprowadza szereg zmian w oby-
czajowości Polaków, ich kulturze i języku. Przytłaczająca ilość zapożyczeń  
z języka angielskiego, nowomowa, SMS-owy przekaz językowy, to wszystko 
sprawia, że współczesny język telewizji, kina, muzyki, mediów elektronicznych, 
które są głównym przekaźnikiem komunikatów kierowanych do masowego od-
biorcy stał się mierny, szary, pełen dziwolągów językowych i wulgaryzmów. 
Marketingowe dążenie do standaryzacji i uproszczeń ze względu na uniwersal-
nego odbiorcę wkradło się w świat języka, kosztem jego bogactwa stylistyczne-
go, środków wyrazu.       

Język jest tworem żywym, ewoluuje, zmienia się wraz ze zmieniającym się 
społeczeństwem i jego potrzebami, co na przestrzeni wielu wieków historii nasze-
go kraju możemy zaobserwować zwłaszcza na przykładzie twórczości literackiej 
poszczególnych epok. Jednak to naturalne prawo języka współcześnie ma wymiar 
patologiczny. 

Podejmowane przez różne środowiska zabiegi mające na celu budzenie świa-
domości językowej Polaków i troski o zachowanie języka polskiego wydają się 
mało skuteczne, gdy patrzymy na język, którym posługuje się młodzież.
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Minął rok 2006 ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ję-
zyka Polskiego, wybrzmiały słowa Episkopatu Polski z Listu Pasterskiego z 2009 
roku o ochronę języka polskiego jako nośnika ojczystej kultury. Gdzie w takim 
razie szukać wsparcia i argumentów przemawiających za koniecznością troski 
o piękny język, poszanowania dla wartości, jakie ze sobą niesie?

Nie miecz, nie tarcza – bronią języka, lecz arcydzieła pisał Cyprian Kamil 
Norwid w wierszu „Język ojczysty”. Trudno jednak szukać w naszych czasach 
arcydzieł, które byłyby pisane rzeczywiście literackim językiem, który można 
by naśladować i polecać młodemu pokoleniu jako wzorcowe. Nie ma arcydzieł, 
ale jest klasyka. Jest też wiele dzieł literackich, osobowości pisarskich, które po 
latach milczenia wyłaniają się z mroku przeszłości jak zakopane perełki. 

Chciałabym omówić zagadnienie na przykładzie trzech polskich podróżni-
ków-literatów, przedstawicieli różnych środowisk, którzy mimo ogromnego bo-
gactwa doświadczeń podróżniczych i wyrażanego zachwytu nad urokami odle-
głych zakątków świata, a może właśnie dzięki temu, nie porzucili ojczyzny dla 
walorów obcych stron. Przybliżając polskiemu odbiorcy różnorodność kultur 
nieśli zarazem w świat przekaz o kulturze polskiej i wartościach, w których wzra-
stali, i do których zawsze wracali z dalekich podróży. Piękno odwiedzanych krain 
nigdy nie pozbawiło ich nostalgii za domem w ojczyźnie.

W 2009 roku nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka w cyklu „Podróże Retro” 
ukazała się seria przemilczanej w powojennej Polsce Ludowej literatury podróż-
niczej Ferdynanda Ossendowskiego. Biografia pisarza pozwala zaliczyć go do 
grona wielkich Polaków.  

Ferdynand Ossendowski był jednym z największych i najbardziej skutecznych 
popularyzatorów polskości za granicą w okresie międzywojennym. Bardzo dużo 
pisał. Był drugim za Henrykiem Sienkiewiczem polskim pisarzem, którego książ-
ki tłumaczone na języki obce ukazywały się  w największych nakładach. 

Pisarz, dziennikarz, podróżnik, myśliwy, nauczyciel akademicki, wielki rzecz-
nik polskości. Głośno mówił o swoich przekonaniach. Zdecydowanie potępiał 
komunizm, za co został wciągnięty na listę pisarzy zakazanych i przez lata jego 
twórczość spoczywała w otchłani zapomnienia. Dziś powraca. Komentarze czy-
telników Ossendowskiego na forach internetowych potwierdzają – pisarz znów 
zachwyca. Na jego powieściach wychowało się pokolenie Kolumbów, przez dłu-
gie lata skazany na niebyt, jest na nowo odkrywany przez rodaków.

„Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” – dynamiczna narracja w dzikiej scenerii 
dalekiej Azji, bezkresnych lasów i mokradeł, a nade wszystko piękny język, który 
od pierwszej strony porywa czytelnika w nieznany świat sprzed wieku. Książka 
ukazała się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych na przełomie 1921/1922 
roku, a dopiero później wydana przekładem w Polsce; stała się tam bestsellerem. 

Agnieszka Wasilewska
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Opis brawurowej ucieczki autora przed bolszewikami przez ogarniętą rewolucją 
Rosję, przez Mandżurię do Japonii, przyćmiewa bez wątpienia wydumane współ-
czesne powieści sensacyjne.

W ciągu życia pisarza ukazało się 77 książek, które przetłumaczono na 20 
języków na całym świecie. Ile z nich znanych jest dzisiaj młodym polskim czy-
telnikom?

Podróże kształcą i wciągają o czym przekonał się Arkady Fiedler. Podróżnik, 
który zwiedził niemal cały świat, a jego książki należą do klasyki literatury po-
dróżniczej.

Ciekawość świata i zamiłowanie do przyrody zaszczepił w nim ojciec. Uczył 
mnie kochać rzeczy takie, obok których inni ludzie przechodzili obojętnie – mówił 
o swoim ojcu pisarz. Arkady Fiedler odbył w swoim życiu 30 wypraw, owocem 
których są 32 książki. Pisaniu poświęcał wielu uwagi, wielokrotnie przeredago-
wywał teksty. Świat, który malował w swoich relacjach z wypraw kipiał kolorami 
egzotycznych zakątków. Był chłonnym obserwatorem świata, niezwykle cieka-
wie przybliżał czytelnikowi życie ludów tubylczych. Czarno-białe fotografie, 
które zamieszczał w swoich relacjach z wyjazdów, były jedynie dodatkiem do 
barwnych opisów przyrody, które Fiedler znakomicie potrafił odmalować w wy-
obraźni czytelnika. Dziś barwne zdjęcia w relacjach z dalekich podróży są pod-
stawą publikacji i stanowią o jej atrakcyjności. Jednak czy współcześnie ktoś tak 
potrafi opisywać  różnorodność świata? 

„Ryby śpiewają w Ukajali”, znakomicie przyjęta przez czytelników relacja 
z podróży przez Amazonię, „Kanada pachnąca żywicą”, „Madagaskar. Gorąca 
wieś Ambinanitelo” to tylko kilka tajemniczych tytułów, które do dziś inspirują 
amatorów poznawania świata mniej i bardziej odległego. 

Arkady Fiedler swoje podróże finansował sam i zawsze miał określony cel 
wyjazdu. Pozyskiwał okazy flory i fauny, jako miłośnik Indian i innych ludów 
bacznie obserwował ich życie, relacje międzyludzkie i relacje z przyrodą, wyzna-
wane wartości, zwłaszcza przyjaźń, poczucie tożsamości. Tym samym jest przy-
kładem człowieka, który spełnił swoje dziecięce marzenia o podróżach, a dzięki 
ciężkiej pracy, wytrwałości w dążeniu do obranego celu oraz szacunku do ludzi 
i przyrody osiągnął sukces osobisty. Na pewno wpisał się w polskiej literaturze 
podróżniczej jako osobowość, a nie obieżyświat, opisujący swoje wrażenia z wy-
cieczki zorganizowanej przez wydawnictwo, bo takich współcześnie mamy aż 
nadto.

Jeszcze jeden przykład. Pisarz o wyjątkowym kunszcie słowa, podróżnik, bo-
hater – uczestnik opisywanych zdarzeń. Henryk Sienkiewicz w latach trzydzie-
stych XIX wieku wyjechał jako korespondent do Ameryki. Stamtąd wysyłał li-
sty – reportaże do redakcji „Gazety Polskiej”, w których barwnie i przepięknym  
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stylem odmalował zróżnicowany krajobraz kontynentu. Zachwycające opisy 
przyrody, pokazujące jej surowość i potęgę stały się scenerią do zobrazowania 
życia mieszkańców puszczy, traperów obcujących z dziką przyrodą.  

„Listy z podróży do Ameryki”, stanowią współcześnie nieocenione źródło 
wiedzy o życiu i obyczajowości ówczesnej Ameryki, gdzie coraz częściej wyjeż-
dżali Polacy za chlebem. Autor w błyskotliwy sposób rysuje życie Amerykanów, 
kreśląc wspaniały psychologiczno-socjologiczny obraz ówczesnego społeczeń-
stwa, pokazując niedolę polskich emigrantów, upadek tożsamości Indian oraz po-
stęp cywilizacyjny w wielkich miastach. 

„Listy” Sienkiewicza, wydane później w całości, były niewątpliwie pozy-
cją oryginalną na tle epoki. Autor, znany współczesnym czytelnikom głównie 
za sprawą powieści historycznych i nowel z kanonu lektur szkolnych, pozwala 
się odkryć jako bystry obserwator życia, znakomity mistrz słowa i komentator 
ważnych spraw społecznych. Sienkiewicz w niezwykle ciekawy sposób obrazuje 
różnice w mentalności Europejczyków i Amerykanów, różnice w konwenansie 
towarzyskim i stylu życia. Miejscami również bawi. Pisarz przeplata opowieści 
o Ameryce anegdotami dotyczącymi podróży i życia codziennego. „Listy z po-
dróży do Ameryki”, jak również późniejszy zbiór „Listy z Afryki” są zarazem 
skarbcem wiedzy o pisarzu, który daje się poznać jako człowiek ciekawy świata, 
o szerokich horyzontach myślowych.

Jako przykład znakomitego pióra pisarza zacytuję fragment:
Zawsze marzyłem o tym, abym kiedykolwiek w życiu mógł ujrzeć owe kra-

je bezludne jeszcze, w których potężne siły natury, niepohamowane ręką ludzką 
i rozbujałe, żyją, jak chcą, tworzą, co chcą, i panują absolutnie. Spojrzeć twarzą 
w twarz, oczyma w oczy naturze zupełnie pierwotnej, wedrzeć się w głębie dzie-
wiczych lasów i stepów, opisywanych przez Coopera, był to ideał szczęścia, do 
którego wzdychałem w ukryciu od dawna. Teraz miałem to wszystko przed oczy-
ma. Pierwotna natura otaczała mnie zewsząd, ogarnęła całego, pochłonęła moje 
zmysły i umysł. Mogłem się w niej rozpuścić i zginąć jak kropla marna deszczu 
w oceanie. 

(H. Sienkiewicz „Listy z podróży do Ameryki”)
Co dziś czytają młodzi ludzie, jeśli w ogóle coś czytają? Wykładowcy na wyż-

szych uczelniach skarżą się, że studenci piszą metodą „kopiuj-wklej”, nie czytają 
publikacji zwartych, nie potrafią przygotować poprawnej stylistycznie i językowo 
prezentacji.

Czy administracja oświatowa i szkolnictwa wyższego wypełniają swój pod-
stawowy obowiązek – propagowanie czystości i piękna języka polskiego? Cięcia 
w puli godzin przeznaczonych na zajęcia z historii i języka polskiego na pewno 
temu nie służą. 

Agnieszka Wasilewska
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Jakie tytuły znajdują się obecnie w kanonie lektur szkolnych? Cudze chwali-
cie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – pisał Stanisław Jachowicz. 
To prawda. Przymusowe edukowanie dzieci i młodzieży bestsellerami z Empiku, 
które pojawiają się w miejsce wycofywanych polskich klasyków (Mickiewicz, 
Sienkiewicz) to działanie na szkodę polskiej młodzieży i polskiej kultury. Poznać, 
co piszą i czytają inni, na pewno trzeba, ale dobór lektury winien być przemyśla-
ny pod kątem rzeczywistej wartości, którą ona wniesie, a nie sezonowych tren-
dów. Może warto sięgnąć do pisarzy zapomnianych, niedocenionych?

Pozostaje mieć nadzieję, że troska o zachowanie języka polskiego w jego 
pięknym wydaniu będzie popularyzowana w różnorodnych środowiskach, nie 
tylko w szkole. Niezwykle ważnym miejscem dla krzewienia pięknego języka 
jest rodzina, gdzie po raz pierwszy człowiek styka się z językiem, a za jego po-
średnictwem uczy się słuchać innych i wyrażać własne myśli. Sięgajmy też po 
piękną literaturę polską, dzielmy się wrażeniami po lekturze i zachęcajmy innych 
do czytania i zgłębiania polskiej kultury słowem malowanej.    

Ograniczam się do tych refleksji w przekonaniu, że przedstawiłam wystarcza-
jący materiał do rozpoczęcia dyskusji na ten temat.

Agnieszka Wasilewska, mgr,
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
TWP Warszawa.





Język ojczysty  
– trochę zachwaszczony, trochę czysty…

Zabierając głos jako pracownik naukowy i dydaktyk w stałym kontakcie ze 
studentami, szczerze zatroskany o czystość języka ojczystego, włączam się chęt-
nie w dyskusję na ten temat, bowiem różnorodny kształt mowy ludzkiej jest od-
zwierciedleniem określonej kultury i wyodrębnionej mentalności licznych grup 
społecznych i etnicznych. Dlaczego ważna jest dbałość o czystość i piękno języka 
polskiego wśród Polaków?

Tu konieczna jest nie tylko komunikatywność wypowiedzi, czyli wzajemne 
rozumienie się osób posługujących się językiem ojczystym, ale bardziej istot-
na jest poprawność, przestrzeganie kanonów obowiązujących, bo – podobnie jak  
w zasadach konwenansu towarzyskiego – odchylenie od przyjętej normy jest po-
wszechnie traktowane jako przejaw prostactwa. Przyjrzyjmy się tej tezie nieco 
bliżej i zastanówmy się, czy jest w pełni uzasadniona.

Myśl ludzka wyrażana jest poprzez język mówiony, pisany i zewnętrzne za-
chowania umowne, atakuje rozliczne korelaty kultury (sztuka etc.). Jest więc 
składnikiem szeroko pojętej kultury, całego otoczenia tworzonego przez człowie-
ka, w odróżnieniu od środowiska naturalnego, które współcześnie coraz rzadziej 
występuje (przeważa przetworzona przyroda).

Język mówiony może być skażony w różny sposób – np. nie uwzględniający 
wszystkich zasad gramatyki lub posiadający cechy niezawinione przez mówiące-
go, np. seplenienie.

Język pisany może być skażony brakiem poprawnej ortografii lub m.in. wpro-
wadzaniem wyrazów obcych bez spolszczenia mimo formalnego nakazu wersji 
spolszczonej (np. video zamiast poprawnego wideo itp.).

Zewnętrzne zachowania umowne powinny być stosowane i przystawalne do 
„nastroju języka” (np. pozdrowienie „dzień dobry”, połączone ze skinieniem gło-
wy).

Język polski nie jest zjawiskiem jednorodnym. Obejmuje język potoczny 
zróżnicowany ze względu na dialekty (u nas przyjmuje się występowanie pięciu 
głównych dialektów: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski i kaszubski) 
oraz nowe dialekty mieszane na ziemiach odzyskanych, w obrębie dialektów licz-
ne gwary, ponadto coś, co nazywamy tzw. kolokwializmem czy żargonem (np. 
żargon przestępczy, młodzieżowy i in.). Obok tych nie kanonizowanych zjawisk 
występuje język literacki, usystematyzowany i pełen reguł obligatoryjnych. Jest 
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to obszar językowy, powstający zasadniczo w wyniku twórczości literackiej (pro-
zy i poezji) oraz piśmiennictwa naukowego (języki specjalistyczne, przeniknięte 
silnie słownictwem obcojęzycznym, nieraz już w wersji spolszczonej). I tu zaczy-
nają się wątpliwości.

Otóż – czy miał rację profesor Witold Doroszewski twierdząc, że jeśli zde-
cydowana większość społeczeństwa przyjmuje jakąkolwiek formę językową za 
własną, to wówczas – niezależnie od stopnia zgodności z oficjalnymi zasadami 
gramatyki i ustalonego słownictwa – należy to respektować i zaakceptować. Jest 
to zasadnicza kwestia – czy należy stosować wszystkie obowiązujące reguły gra-
matyki i pisownię używanych wyrazów, które zostały ustalone przez nadrzędne 
czynniki instytucjonalne? Warto przypomnieć z dawnych lat PRL-u, że wprowa-
dzona wówczas wersja „India” (państwo) wywołała publiczny bunt ze strony Ste-
fana Kisielewskiego („Kisiel”, m.in. felietonista „Tygodnika Powszechnego”), 
który uznał, iż będzie zawsze używał poprzedniej wersji, tj. „Indie”. Niżej podpi-
sany również zaliczał się do kręgu owych buntowników. Gdy obecnie zajrzymy 
do „Wielkiego słownika ortograficznego PWN” w opracowaniu profesora Edwar-
da Polańskiego, zauważymy, że obie wersje są dozwolone.

A więc czy: demokracja lingwistyczna czy też autorytaryzm lingwistyczny? 
Co wolno nowego tworzyć w granicach twórczości literackiej, artystycznej i na-
ukowej na obszarze językowym? Pozostawiam te kwestię jako otwartą.

Stawiam kolejne pytanie. Czy najważniejsze jest dbanie o tzw. formalną czy-
stość językową, czy ważniejsza jest troska o tzw. wzbogacanie języka? W tym 
momencie rozszerzamy ramy dyskusji. Sięgnijmy do źródeł języka ojczystego: 
staropolszczyzna, dialekty i gwary, zapożyczenia z języków obcych, wciąż po-
wstające neologizmy, mniej lub bardziej udane próby ustalenia wersji spolszczo-
nej w zakresie umiarkowanego puryzmu i in. W okresie ostatnich dwóch wieków 
pojawiały się i znikały takie wyrazy. jak np. „piększydło” (ornament), „widzia-
dło” (teatr) itd.; niekiedy weszły w obieg językowy jako forma oboczna (uniwer-
sytet – wszechnica) i in. 

Chciałbym ponadto włączyć do dyskusji takie pojęcia: „antywulgaryzmy” 
i „język plagiatowy”, zepchnięte na zupełny margines.

Przypomnę udany neologizm (z kategorii „antywulgaryzmów”), jaki wymy-
śliła jedna z córeczek Melchiora Wańkowicza („Ziele na kraterze”). Jest to wyraz: 
„siądźka” (od: „siedzieć”). Jak wiemy, wyraz ten oznacza miejsce, o którym pisał 
Kornel Makuszyński: miejsce, w którym plecy tracą swą szlachetną nazwę. Taki 
wyraz może być użyty nawet w obecności zacnych i dostojnych matron.

A co to jest „język plagiatowy”? Jest tu sporo zamieszania i nieporozumień. 
Jestem oczywiście zdecydowanym przeciwnikiem plagiatu, to znaczy po-

dania jakiegoś cytatu, omówienia wybranego zjawiska, koncepcji itp. w formie  

Jerzy Damrosz
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sugerującej, że jest to własność autorska piszącego ów tekst. Konieczne są więc 
analizy materiałów przedstawianych publicznie pod kątem zapożyczeń z obcych 
tekstów lub wypowiedzi ustnych i innych osób.

Sprawa jest zresztą w istocie rzeczy, i to w wielu przypadkach, niezbyt przej-
rzysta i trzeba wziąć pod uwagę różne aspekty i wątpliwości. Trzeba przede 
wszystkim uniknąć ujęć nazbyt biurokratycznych i schematycznych.

Najpierw należy uzgodnić samo pojęcie „plagiat”:
– Przywłaszczenie cudzego pomysłu twórczego, wydanie cudzego utworu pod 

własnym nazwiskiem lub dosłowne zapożyczenie z cudzego dzieła publikowane 
jako oryginalne i własne; także taki przywłaszczony pomysł, wydany utwór lub 
zapożyczenie (w: „Wielki słownik wyrazów obcych PWN”, pod red. Mirosława 
Bańki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 980).

A zatem „plagiator”: osoba, która popełniła plagiat. 
Dodajmy, że choć pojęcie plagiatu jest ogólnie zakodowane w świadomości 

społecznej i określone w przepisach prawnych, to coraz trudniej w dobie Internetu 
i niejednoznacznie interpretowanego prawa autorskiego bronić własności autor-
skiej, zwalczać bezprawne zapożyczenia oryginalnych myśli, zdań, twórczości 
muzycznej i plastycznej etc.

Dzieje się tak dlatego, że:
Tzw. wiedza zbiorowa (masowo rozpowszechniana) jest coraz częściej anoni-

mowa (por. Internet, w tym m.in. Wikipedię, zawierającą wiedzę różnej jakości), 
świadomie lub bezwiednie pozbawianą oznak indywidualności, wywodzącej się 
z praw własności autorskiej.

Coraz częściej też pojawiają się obecnie obiegowe „stwierdzenia oczywi-
ste”; jeśli napiszę w jakimś tekście: ziemia kręci się dookoła słońca, a w książce 
pana XY pt. „Zarys astronomii” zauważymy, że autor zaczyna swoją narrację od 
identycznego zdania (tj. ziemia kręci się dookoła słońca), to czy ja popełniłem 
plagiat w stosunku do tamtego autora, a może nawet wobec samego Mikołaja  
Kopernika?

Narastają szybko zasoby wiedzy ogólnoludzkiej i zarazem coraz bardziej 
tracimy rozeznanie w tym, co tworzą poszczególne kraje, regiony, środowiska, 
w rozlicznych językach; to jest także podział na „wiedzę uniwersalną” (więcej tu 
„oczywistości”) i na „wiedzę specjalistyczną” (bardziej zaznaczającą osiągnięcia 
poszczególnych badaczy).

Na zasadzie prawa konwergencji powstają równocześnie te same lub bardzo 
zbliżone koncepcje, pomysły, odkrycia itp. w różnych społecznościach na kuli 
ziemskiej (szczególnie w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych).

Przyjrzyjmy się ponadto takim wyrazom, jak: „parafraza” i „peryfraza”.
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– „parafraza”: szersze rozwinięcie jakiegoś tekstu z ewentualnymi modyfika-
cjami, zwłaszcza swobodna przeróbka utworu literackiego rozwijająca i modyfi-
kująca treść pierwowzoru, a drugie znaczenie: muz. Utwór instrumentalny o cha-
rakterze improwizacyjno-wirtuozowskim, w formie swobodnej fantazji na tematy 
z innych utworów muzycznych (op. cit., s. 938-939).

– „peryfraza”: figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu słowa oznacza-
jącego dany przedmiot, czynność, cechę, osobę itp. przez jego opis lub metaforę; 
omówienie (op. cit., s. 967-968).

Pojęcia te „rozsadzają” treść pojęcia „plagiat”, tworzą możliwość „przeróbek” 
wszelkiego rodzaju tzw. zapożyczeń, które wszakże nie są bezimienne. 

Jak wobec tych różnych zastrzeżeń rozpatrywać istotę egzaminu końcowego, 
na który składa się egzamin ustny (odpowiedzi na pytania promotora, recenzenta 
i ew. przewodniczącego komisji) i egzamin pisemny (praca dyplomowa)?

Przecież na egzaminie ustnym egzaminowany student nie podaje co chwila 
odsyłacza źródłowego, skąd bierze wiedzę o danym wątku tematycznym i zaso-
bach pojęciowych. A w stosunku do pracy dyplomowej można wprowadzać bar-
dziej rygorystyczną korektę tekstu, gdy przewidziane jest opublikowanie całości 
lub części owej pracy.

Tak więc istnieją „plagiaty świadome”, czyli zacieranie śladów zapożyczeń 
o wyraźnych cechach autorstwa obcego (szczególnie cytatów bez podania źró-
dła) i „plagiaty nieświadome”, czyli czerpanie wiedzy z zasobów „uniwersalnych 
i bezimiennych” (tj. powszechnie stosowana wiedza internetowa). Autorskie 
książki i artykuły przestają być stopniowo podstawowym źródłem wiedzy stu-
dentów.

 
Tyle słów, jak mniemam wystarczy – obok narracji Agnieszki Wasilewskiej, 

by rozniecić dyskusję na istotnie ważne kwestie związane z kulturą języka pol-
skiego.

Jerzy Damrosz, prof. dr hab., 
kierownik Katedry Etnokulturologii i Edukacji Regionalnej, 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jerzy Damrosz
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Bydgoszcz – miasto wielu kultur  
i narodowości na tle regionalnym

Bydgoszcz – miasto z prawie 700-letnią historią, lokowane w 1346 roku 
na prawie niemieckim, jest niewątpliwie miastem wielu kultur i narodowości, 
zwłaszcza jeśli będziemy rozpatrywać tę kwestię w kontekście historycznym. 
Jako miasto pogranicza Bydgoszcz była na ogół tolerancyjna i otwarta na obec-
ność i kulturę różnych narodowości, z kolei ze względu na uwarunkowania 
dziejowe była i jest miejscem przenikania się kultur, prądów i idei. Skutkiem 
długotrwałych zaborów było utrwalenie wielonarodowego oblicza Bydgoszczy, 
w którym przewagę uzyskali Polacy i Niemcy. W poszczególnych okresach zróż-
nicowaniu ulegał status społeczny i położenie prawne przedstawicieli obydwu 
tych narodowości. Niemniej, czy to w XIX, czy w XX wieku czynnikom ofi-
cjalnie rządzącym miastem przyświecał ten sam cel: dobro i pomyślny rozwój 
miasta. Pominąwszy destrukcyjne dla kultury i społeczeństwa polskiego efekty 
działań polityki germanizacyjnej, głównie w II połowie XIX wieku, należy mieć 
świadomość znacznego wpływu Niemców na rozwój Bydgoszczy, nie tylko pod 
względem urbanistycznym, architektonicznym, ale i kulturowym. 

Współczesna Bydgoszcz jest raczej jednolita pod względem narodowym. Jest 
jednak mozaiką ludzi o różnych odcieniach kulturowych. Jednym z efektów ta-
kiego stanu jest fakt, iż miasto jest otwarte i nie utrudnia asymilacji osób pocho-
dzących z innych regionów. Generalnie bydgoszczanie od samego początku byli 
otwarci na przybyszów i kupców, ale także na prądy artystyczne wzbogacające 
miejscowe motywy. Godne uwagi jest także to, iż miasto oddziaływało na mniej-
sze organizmy miejskie i wiejskie stanowiąc swoistego rodzaju centrum kultury. 

Współczesna wielokulturowość miasta oparta jest w dużej mierze na histo-
rii, dorobku kulturowym poprzednich pokoleń, żywych tradycjach. Wielokul-
turowość Bydgoszczy rozumiana jest jako wkład przedstawicieli wielu kultur 
i narodowości w historię i dziedzictwo miasta. Zakładamy także, iż istnieje jako 
stan świadomości współczesnych bydgoszczan, przynajmniej znacznej części 
z nich.

Od samego początku, tj. lokacji, Bydgoszcz miała charakter niemiecki, acz-
kolwiek nie wszyscy pierwsi jej mieszkańcy byli Niemcami, część wywodziła się 
z miejscowej ludności zamieszkującej osadę przedkolacyjną. Żywioł polski był 
jednak w zdecydowanej mniejszości. Po wojnie polsko-krzyżackiej zakończonej 
I pokojem toruńskim w 1411 roku, następowało stopniowe znikanie z grona elit 
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miejskich niemiecko brzmiących nazwisk. Nie oznacza to jednak opuszczenia 
miasta przez tę ludność, a jedynie fakt, iż w miarę upływu czasu znajdowali się 
oni w mniejszości w stosunku do ludności polskiej. Ludność pochodzenia nie-
mieckiego była zawsze obecna w Bydgoszczy, zmieniały się tylko proporcje po-
między stanem liczebnym Polaków a Niemców. Potwierdzają to m.in. niemiec-
kie nazwiska występujące w kolejnych okresach historycznych. W XVII wieku 
odsetek Niemców wśród ogółu mieszkańców miasta wynosił około 10%, przy 
czym należy pamiętać, że nie była to grupa zamknięta, wprost przeciwnie, szybko 
polonizująca się. W konsekwencji, w przypadku rodzin mieszkających w Byd-
goszczy od kilku pokoleń, można mówić właściwie o jej niemieckich korzeniach, 
niż o pielęgnowaniu niemieckiej kultury i utrzymywaniu poczucia odrębności na-
rodowej. Znaczny przyrost ludności niemieckiej był widoczny w II połowie XVII 
wieku, kiedy to miastu zależało na pozyskiwaniu nowych osadników. Ponowny 
z napływ Niemców nastąpił w II połowie XVIII wieku, co z kolei związane było 
ustabilizowaniem się sytuacji gospodarczej miasta. Osiedlali się oni w podbyd-
goskich wsiach przenikając następnie do miasta, gdzie zasilali szeregi rzemieśl-
ników i pracowników mennicy. Już w 1679 roku niemieccy katolicy uzyskali 
kościół św. Idziego oraz prawo utrzymywania nauczyciela języka niemieckiego 
w miejscowej szkole parafialnej. Jednocześnie w tym czasie można zaobserwo-
wać proces asymilacji przejawiający się przystosowywaniem nazwisk do brzmie-
nia polskiego. 

W XVI i XVII wieku wyłania się wyraźny obraz wieloetnicznej społeczno-
ści Bydgoszczy. Obok Polaków i Niemców pojawili się Szkoci, Czesi, Włosi. 
Przedstawiciele tych grup trudnili się głównie handlem. Spotykamy ich także we 
władzach samorządowych. Od XVI wieku w podbydgoskich wsiach zaczęli po-
jawiać się Holendrzy zwani Olendrami, niektórzy z nich osiedlali się w murach 
miejskich, na obrzeżach miasta. 

Do XVI stulecia społeczność Bydgoszczy była katolicka, ale wraz z rozwojem 
protestantyzmu, pojawiły się różnice wyznaniowe, aczkolwiek miasto początko-
wo nie było raczej podatne na nowinki religijne. Z czasem jednak innowierców 
przybywało, zaś mieszczanom owe odmienności wyznaniowe nie robiły różnicy 
i tak np. katoliccy bydgoszczanie posyłali dzieci do protestanckich gimnazjów 
w Gdańsku, czy Elblągu. Już w połowie XVIII wieku mieszczanie w Bydgoszczy 
stanowili swoistą mozaikę wyznaniową, co najlepiej dawało się zaobserwować 
podczas jarmarków, gdzie spotykali się katolicy, luteranie i przedstawiciele wy-
znania mojżeszowego. 

Wprawdzie brak jest śladów obecności ludności żydowskiej w pierwszym 
okresie funkcjonowania miasta i nie wiadomo, kiedy zaczęli się osiedlać w Byd-
goszczy, niemniej na pewno byli obecni w niej pod koniec XV wieku lub na 
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przełomie XV i XVI wieku. Rozwój gminy żydowskiej wstrzymywał przywilej 
królewski zakazujący osiedlania się Żydom w mieście i na przedmieściach, acz-
kolwiek przepis ten nie był restrykcyjnie przestrzegany. Od połowy XVIII wieku 
stopniowo przybywało Żydów w mieście. W szczytowym okresie osadnictwa, tj. 
w 1871 roku, było ich około 2 tysięcy. Następnie ich liczba malała, zwłaszcza po 
powrocie Bydgoszczy do Macierzy (ok. 600 osób), by ponownie osiągnąć liczbę 
około 2 tysięcy. Wówczas też szeregi bydgoskiej gminy zasilała ludność pocho-
dząca z głębi ziem polskich, co wywołało zmiany w tradycyjnie, konserwatywnie 
i pragmatycznie nastawionej miejscowej gminie żydowskiej. W okresie między-
wojennym Żydzi byli drugą co do wielkości (po niemieckiej) mniejszością za-
mieszkującą Bydgoszcz. Była to grupa skonsolidowana, dobrze zorganizowana 
politycznie i zawodowo, niemniej narażona w Bydgoszczy, podobnie jak i w całej 
Wielkopolsce, i na Pomorzu, na antysemickie ataki, aczkolwiek owe wystąpienia 
miały łagodniejszy charakter niż w Polsce centralnej, czy wschodniej. Bydgoska 
żydowska gmina wyznaniowa należała do dość aktywnych. Prowadziła bogatą 
działalność środowiskową, choć tradycyjnie żydowskie organizacje były her-
metycznie zamknięte dla pozostałej ludności miasta. Okres II wojny światowej 
oznaczał ucieczkę lub eksterminację dla tej ludności. Wprawdzie po zakończe-
niu działań wojennych do miasta napływali Żydzi z różnych części Europy, ale 
z czasem zaczęli emigrować. Nie było to zjawisko odosobnione, a prawidłowość 
występująca w całym kraju związana była z polityką ówczesnych władz państwo-
wych. W latach 70. XX wieku w mieście pozostali pojedynczy przedstawiciele 
tej mniejszości. 

Istotne jest to, iż już w 1816 roku założono np. pierwszy żydowski cmentarz, 
a od 1834 roku funkcjonowała synagoga. Ogromną rolę przykładano do szkolnic-
twa i obowiązku pobierania nauki. W efekcie na początku XX wieku Żydzi byli 
najlepiej wykształconymi mieszkańcami miasta, to z kolei ułatwiało im asymila-
cję ze społeczeństwem niemieckim i przyjmowanie niemieckiego modelu kultu-
rowego. Wnosili jednak nowe elementy do bydgoskiego krajobrazu kulturowego, 
czego przykładem jest niewątpliwie jeden z symboli Bydgoszczy – posąg Łucz-
niczki ufundowany w 1910 roku przez Lewina Louisa Aronsohna. Co pozosta-
ło z bydgoskich Żydów? Np. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
przechowuje kolekcje judaików, a cenne zbiory w postaci materiałów Gminy Wy-
znaniowej posiada bydgoskie Archiwum Państwowe. 

Tymczasem wiek XIX to czasy, kiedy Bydgoszcz stawała się stopniowo nowo-
czesnym miastem. To także czas, kiedy miasto znajdowało się pod panowaniem 
pruskim i zdecydowany prym, praktycznie pod każdym względem, wiodła lud-
ność niemiecka, której liczebność szybko wzrastała, nie bez znaczących działań 
ze strony czynników rządowych. Warto pamiętać, iż w ostatnich dwóch stuleciach 
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przynajmniej trzykrotnie Bydgoszcz przeżywała wymianę ludności na większą 
skalę. Masowy napływ, głównie urzędników i funkcjonariuszy, nastąpił m.in. na 
przełomie lat 40. i 50. XIX wieku. W 1816 roku Niemcy – ewangelicy stanowili 
55% ogółu ludności cywilnej miasta, w 1852 roku już 68%. Jednocześnie trwał 
intensywny proces zniemczania administracji i całego życia publicznego w mie-
ście. Polacy zajmowali jedynie podrzędne stanowiska. W II połowie XIX i na 
początku XX wieku Niemcy stanowili większość w administracji, szkolnictwie 
i poszczególnych sektorach gospodarki. Zabiegi germanizacyjne podejmowane 
przez władze pruskie przyniosły wymierne rezultaty i sprawiły, że w połowie XIX 
wieku Bydgoszcz była jednym z głównych ośrodków niemczyzny w Wielkim 
Księstwie Poznańskim. 

Po ratyfikacji traktatu wersalskiego przez Niemcy, w styczniu 1920 roku Byd-
goszcz powróciła do Macierzy. Wówczas też nastąpiła wymiana ludności: tysiące 
Niemców opuściło miasto, a na ich miejsce napłynęli nowi mieszkańcy – Pola-
cy, pochodzący głównie z terenów byłej dzielnicy pruskiej oraz centralnej Pol-
ski, a także reemigranci, przede wszystkim z Westfalii i Stanów Zjednoczonych. 
W konsekwencji w bardzo krótkim czasie zmieniła się struktura narodowościowa 
miasta. Na przełomie 1919/1920 r. Niemcy stanowili około 80% mieszkańców 
Bydgoszczy, w 1922 r. jeszcze 17,1% mieszkańców, w 1925 r. 8%, ale w 1939 r. 
było ich jedynie 6,4%. Mimo zmniejszającego się regularnie stanu liczebnego, 
bydgoscy Niemcy posiadali ugruntowaną, wysoką pozycję, o której przesądzała 
nie tyle ich liczebność, co stan posiadania, zaś miasto to stanowiło jeden z głów-
nych ośrodków życia politycznego i kulturalnego Niemców w Polsce. Mieli oni 
własne związki zawodowe, organizacje gospodarcze i szkolnictwo. Mniejszość 
niemiecka prowadziła aktywne życie społeczne. Do ważniejszych instytucji dzia-
łających na tym gruncie należy zaliczyć: Deutsche Schulverein, Deutsche Gesel-
lschaft für Kunst und Wissen, Deutsche Verband für Jugendpflege, czy Deutsche 
Bühne-Bromberg, których celem było szerzenie i pielęgnowanie niemieckiej kul-
tury. Rozwijał się amatorski ruch śpiewaczy. Okres II wojny światowej, to kolejny 
etap napływu ludności niemieckiej. Równolegle z eksterminacją ludności polskiej 
przez okupanta, następował proces osiedlania Niemców na zajętych terenach, przy 
czym do Bydgoszczy przybywali głównie obywatele Rzeszy i byłego Wolnego 
Miasta Gdańska. Mniejszy wpływ na strukturę ludności miasta miał napływ Niem-
ców bałtyckich oraz z Besarabii i Wołynia. Po zakończeniu działań wojennych 
większość Niemców wyjechała lub została wywieziona z Bydgoszczy w ciągu 
1945 roku. Z niemal 40 tysięcy społeczności niemieckiej w Bydgoszczy pozostało 
około 3 tysięcy Niemców, przy czym stan ten ulegał zmianie w kolejnych latach. 
Ostatecznie proces ich wysiedlania z miasta zakończył się w 1950 roku. 

Katarzyna Grysińska-Jarmuła



243Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości na tle regionalnym 

Niemiecka tożsamość bliżej nieokreślonej liczbowo grupy mieszkańców 
przetrwała do 1989 r., kiedy to podjęli oni starania o zarejestrowanie związku 
skupiającego Niemców. Bydgoski Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego 
z siedzibą w Bydgoszczy jako filia Związku Ludności Pochodzenia Niemieckie-
go z siedzibą Gdańsku, został założony 12 grudnia 1989 roku. Oddział bydgoski 
liczył wówczas 80 osób. W dniu 7 marca 1996 roku wspomniany związek zmienił 
nazwę na Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy. 

Naturalnie Polacy, Niemcy i Żydzi nie byli jedynymi mieszkańcami Byd-
goszczy w okresie II RP. Miasto było zamieszkiwane także przez: Ukraińców, 
Rosjan, Białorusinów oraz pojedynczych Czechów, Francuzów i obywateli Wol-
nego Miasta Gdańska. Ci ostatni, stanowiący minimalny odsetek mieszkańców, 
nie odgrywali większej roli w życiu społeczno-kulturalnym miasta. Narodowo-
ści wschodnie także nie stanowiły dużej grupy, było ich w sumie około 400-500, 
do tego dochodziło około 200-300 obcokrajowców. Istotne jest to, iż większość 
bydgoszczan nie rozróżniała np. Rosjan od Ukraińców, Białorusinów. Wszyst-
kich uważano po prostu za Rosjan. Przedstawiciele mniejszości wschodnich eg-
zystowali w mieście nad Brdą już w XIX wieku, w 1875 roku było ich około 800. 
Następna fala pojawiła się w okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu. 
Byli to głównie dawni jeńcy wojenni, reemigranci i emigranci szukający schro-
nienia po rewolucji bolszewickiej. 

Dużą grupę stanowiły osoby wywodzące się ze środowisk wojskowych: byli 
oficerowie tzw. armii białej, którzy nie mieli po co wracać do opanowanej przez 
bolszewików Rosji. Środowisko emigrantów rosyjskich, pomimo niewielkiej li-
czebności, było widoczne w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Było to efek-
tem różnorodności form organizacyjnych integrujących tę społeczność. Relacje 
pomiędzy ludnością polską a rosyjsko-ukraińską kolonią układały się poprawnie. 
Ludność ta chętnie się asymilowała, a władze polskie stwarzały im warunki do 
praktyk religijnych i pielęgnowania własnych tradycji kulturowych. Duże znacze-
nie dla aktywności mniejszości rosyjskiej i tym samym budowy wielokulturowo-
ści, miało założenie Bractwa Prawosławnego oraz Stowarzyszenia Samopomocy 
Uchodźców z Rosji (nie były to jedyne organizacje). Przybywający do Bydgosz-
czy na początku lat 20. XX wieku Ukraińcy początkowo związani byli z funkcjo-
nującą w mieście Szkołą Pilotów i Szkołą Mechaników Centralnych Zakładów 
Lotniczych. Była to grupa mocno zintegrowana i wzajemnie się wspierająca. Od 
1924 roku Ukraińcy posiadali np. własny chór. Wszystkie wspomniane mniejszo-
ści wywierały w znaczny sposób wpływ na wizerunek miasta, niemal na każdej 
płaszczyźnie: politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturalnej. 

W omawianym okresie na uwagę zasługuje niewątpliwie jeszcze jedna 
kwestia – dotycząca już samych Polaków – bydgoszczan. Analizując wyniki  
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przedwojennego spisu powszechnego pod kątem pochodzenia ludności okazuje 
się, iż rodzimi bydgoszczanie to zaledwie 29% polskich mieszkańców miasta, 
zaś 32% stanowili przybysze z Wielkopolski (ponad połowa z nich później wy-
jechała z Bydgoszczy), 13% przybysze z Pomorza. Odsetek osób z Kongresówki 
i Galicji w tym okresie w Bydgoszczy wynosił 8-10%. Dla porównania w Pozna-
niu 6,5%, Toruniu 5%. Ponadto należy pamiętać, iż w pierwszych latach powo-
jennych rdzennych bydgoszczan z wyższym wykształceniem, zwłaszcza lekarzy 
i prawników było niewielu, wydatnie grupę tę zasilili właśnie przybysze z byłej 
Galicji i byłego Królestwa Polskiego. To właśnie oni byli siłą napędową wszel-
kich działań i przyczynili się do przełamania negatywnych sądów i ocen o życiu 
umysłowym i kulturalnym Bydgoszczy. Z kolei spora grupa emigrantów z wy-
kształceniem średnim i wyższym, rekrutująca się z największych miast polskich, 
znajdowała z powodzeniem zatrudnienie w administracji, szkolnictwie i sądow-
nictwie. Imigranci ci mieli swój udział w spolszczeniu miasta, a przywożąc ze 
sobą kapitał, wiedzę, doświadczenie, zwyczaje, przyczynili się do stworzenia 
nowego oblicza miasta i doprowadzili do wykształcenia się w Bydgoszczy w po-
łowie lat 20. XX wieku „koloni intelektualnej pierwszorzędnych sił”. Wprawdzie 
wszyscy byli Polakami, ale Polakami, którzy pochodzili z różnych regionów Pol-
ski, których zwyczaje, mentalność, kultura, kształtowały się w rozmaitych warun-
kach, zarówno politycznych, jak i społecznych. Inna kwestia to taka, iż wnosili 
oni do miasta, którego ludność rekrutowała się głównie ze środowiska wiejskie-
go, kulturę i obyczajowość miejską, a nawet wielkomiejską. Tak duży napływ i to 
znacznie zróżnicowanej ludności, nadawał miastu „specyficzne znamię”. 

Adam Grzymała-Siedlecki wspominał, iż Bydgoszcz stanowiła wówczas 
konglomerat temperamentów, sposobu myślenia, ustosunkowania się do życia, 
a nawet dialektów polskich. Obok polszczyzny zniekształconej amerykańską an-
gielszczyzną funkcjonowała zgermanizowana mowa ludności przybyłej z Nad-
renii. Usłyszeć można było gwarę pomorską i śpiewny akcent lwowski oraz 
najróżniejsze „odmiany mowy kresowej”. Owa niespodziewana, niemal stupro-
centowa wszechpolskość etnograficzna i przemieszanie się różnych typów Polaka 
nadawało Bydgoszczy swoistego kolorytu. Podobnie zresztą było w Toruniu oraz 
w Poznaniu, a owo zróżnicowanie kulturowe i mentalnościowe Polaków było 
zjawiskiem ogólnopolskim. W Wielkopolsce, w tym także w Bydgoszczy, zazna-
czyło się to znacznie silniej, co wynikało przede wszystkim z różnic w rozwoju 
cywilizacyjnym ziem byłego zaboru pruskiego. 

Pojawienie się w mieście „innych” Polaków niosło za sobą także zarzewie 
konfliktów, choćby na tle dzielnicowym. Doszło do zderzenia się odmiennych 
układów społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Ujawniły się różnice wy-
kształcenia, wychowania, nawyków, mowy. Nie udało się uniknąć uproszczonych 
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ocen, uprzedzeń i stereotypów. Ów antagonizm dzielnicowy w Bydgoszczy, po-
dobnie jak w całej Wielkopolsce i na Pomorzu, miał obiektywne i subiektywne 
uwarunkowania. Niestety, antagonizmy te niejednokrotnie podsycane były przez 
miejscowe partie polityczne. Na szczęście negatywne skutki imigracji znacznie 
ustępowały pozytywnym i stopniowo kształtowały się procesy integracyjne w po-
wojennym społeczeństwie bydgoskim. Widocznym postępem integracji poszcze-
gólnych grup było pojawienie się mieszanych małżeństw. 

Warto zauważyć, iż pojawienie się innych Polaków przekładało się w pewnym 
sensie na relacje polsko-niemieckie. Otóż wrogi początkowo stosunek Polaków 
do Niemców uległ stopniowo złagodzeniu, bowiem napływ Polaków z innych 
dzielnic z całą pewnością osłabił poczucie obcości wobec miejscowych Niemców, 
którzy zaczęli się wydawać bydgoszczanom bliżsi kulturowo, bardziej „swojscy”, 
niż ich rodacy z innych dzielnic. Zaczęto nawet podkreślać wspólnotę kulturową 
z nimi, przeciwstawiając ją wpływowi polskiej ludności napływowej z innych 
dzielnic na oblicze miasta. 

Niemniej wzajemna koegzystencja ludności polskiej i niemieckiej stanowiła 
ważny problem w życiu społecznym międzywojennej Bydgoszczy. Należy pa-
miętać, iż rolę Niemców w mieście wyznaczała nie ich liczebność, ale przede 
wszystkim pozycja gospodarcza i majątkowa, a także poziom cywilizacyjny, 
prężność organizacyjna i ścisłe związki z państwem niemieckim.

Kolejne migracje pociągające za sobą wymianę ludności – mieszkańców Byd-
goszczy, obserwować można było po II wojnie światowej. Zgodnie w założenia-
mi polityki narodowościowej ówczesnych władz, znikają praktycznie mniejszości 
narodowe, a spośród nowych mieszkańców miasta 2/3 przybyszów pochodziło 
z Pomorza i Wielkopolski.

A współcześnie? Trudno dokładnie ustalić wielkość mniejszości narodowych 
i etnicznych zamieszkujących obecnie Bydgoszcz. Niemniej statystyki mówią 
o dwóch wyraźnych grupach mniejszościowych: niemieckiej (800-2000) oraz 
romskiej (ok. 500). Żadna z tych grup nie żyje w izolacji i nie tworzy getta, acz-
kolwiek Romowie wyodrębniają się poprzez swoistą kulturę. W ostatnim cza-
sie odnotowuje się w Bydgoszczy wzrost migracji zagranicznych, są to przede 
wszystkim imigracje osób obcej narodowości, głównie Ukraińców, Rosjan, 
Białorusinów, Ormian, Mongołów i Wietnamczyków. Pojawiają się grupy osób  
z deklaracją narodowościową amerykańską, niderlandzką, włoską, a ostatnio na-
wet żydowską. 

Obecnie miasto można uznać raczej za gościnne, otwarte i przyjazne, bez 
szowinizmu i manii wywyższania się kosztem prowincji. Począwszy od lat 90. 
XX wieku obserwujemy proces zanikania negatywnych stereotypów w zakresie 
relacji międzynarodowych. Nikogo już nie dziwi obcy język rozbrzmiewający  
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na bydgoskich ulicach, czy w restauracjach, nie zaskakują twarze o egzotycznej 
urodzie. Nie pozostaje to bez związku z faktem, iż Bydgoszcz jest organizatorem 
wielu cyklicznych imprez o charakterze międzynarodowym (sportowych, kultural-
nych), dzięki którym miasto co jakiś czas zalewa fala obcokrajowców, reprezentan-
tów różnych kultur, narodowości i wyznań. Ważną rolę odgrywa międzynarodowy 
charakter instytucji wojskowych ulokowanych w Bydgoszczy – JFTC – Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych. Ponadto bydgoskie ośrodki akademickie prowadzą na 
coraz szerszą skalę studencką wymianę międzynarodową, zaś przy Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego funkcjonuje Alliance Francaise – instytucja, która statutowo 
zajmuje się popularyzacją kultury innego narodu. W ostatnich latach znacznemu 
zwiększeniu uległa liczba prezentacji sztuki i kultury innych narodów. Prym wie-
dzie w tym niemal od samego początku swojego funkcjonowania Filharmonia Po-
morska. Kroku dotrzymuje jej w ostatnim czasie Teatr Polski.

Pochodną skomplikowanych stosunków narodowościowych w Bydgoszczy 
było duże zróżnicowanie struktury wyznaniowej. W 1921 roku mniejszości wy-
znaniowe stanowiły 1/3 ogółu ludności, z czasem liczba ta uległa zmniejszeniu. 
Ówczesny podział ludności miasta wg kryterium narodowościowego niemal 
wiernie odpowiadał jej przynależności do grup wyznaniowych, nie było to jednak 
lustrzane odbicie. Podział narodowy odpowiadał mniej więcej wyznaniowemu 
w przypadku ludności żydowskiej (judaizm) oraz rosyjskiej i ukraińskiej (prawo-
sławie i grekokatolicyzm), nie dopowiadał natomiast rzeczywistości stereotyp Po-
lak-katolik, Niemiec-ewangelik, choć w Bydgoszczy był on bardziej zbliżony niż 
w Polsce centralnej. Warto podkreślić, iż ¼ bydgoskich Niemców była wyznania 
rzymsko-katolickiego, zaś wśród ogółu protestantów Polacy stanowili około 8%. 
Naturalnie zupełnie inaczej wyglądało to w XIX wieku, kiedy była zdecydowana 
przewaga ludności narodowości niemieckiej. Wówczas też istniał tylko jeden ko-
ściół rzymskokatolicki (Fara) skupiający wyznawców obydwu narodowości: pol-
skiej i niemieckiej. Dopiero w 1913 roku konsekrowano kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oddany do użytku Niemcom – katolikom. Wprawdzie po 1920 
roku zmniejszyła się liczba protestantów na korzyść katolików, niemniej władze 
nie przejmowały zborów ewangelicko-unijnych i liczba ich w tym czasie pozosta-
ła niezmienna (8). Podobnie przedstawiała się kwestia cmentarzy. Jednocześnie 
od 1922 roku funkcjonowała polska parafia ewangelicka.

Reasumując: Miasto nad Brdą jest znamiennym przykładem międzyzaboro-
wej integracji kulturowej. Równolegle z nią postępował w Bydgoszczy proces 
demokratyzacji kultury narodowej. 

Upowszechnianie wiedzy o Bydgoszczy jako mieście wielu kultur i narodo-
wości (wybrane przykłady):

Katarzyna Grysińska-Jarmuła
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• Wielki Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy – organizatorzy TMMB, Pałac Mło-
dzieży, „Dziennik Wieczorny”

• Program – Bydgoszcz – moja mała ojczyzna (dr Ewa Puls)
• Teleturniej „Piękne adresy” 
• Konferencja – Bydgoszcz: Miasto wielu kultur i narodowości – organizator 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW (K. Grysińska, A. Ko-
towski, W. Jastrzębski), Urząd Miasta Bydgoszczy

• Międzywojenna Bydgoszcz miastem wielu kultur – program realizowany 
w Muzeum Okręgowym (2012-2015).
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Specyfika regionalna  
województwa kujawsko-pomorskiego

Województwa i powiaty, jakie w wyniku reformy administracyjnej kraju po-
wołano do życia z dniem 1 stycznia 1999 roku, w niewielkim stopniu nawiązują 
do podziałów terytorialnych z czasów staropolskich, respektując na zasadzie przy-
padku granice ukształtowanych przed wiekami krain historyczno-geograficznych. 
Sprawa nie jest błaha, albowiem podziały administracyjne wywierają przemoż-
ny wpływ na kształtowanie się i funkcjonowanie wspólnot lokalnych, określa-
jąc przestrzenne ramy rozwoju ich tradycji historycznej i kulturowej tożsamości. 
Wszelkie zmiany na tym polu modyfikują społeczne więzi, co sprzyja ekspansji 
jednych grup regionalnych kosztem drugich. Spośród szesnastu nowych woje-
wództw zaledwie pięć mieści się całkowicie w obrębie jednego dużego regionu, 
wykraczającego zresztą poza granice danej jednostki administracyjnej. Mowa tu 
o województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim i świę-
tokrzyskim. Dziesięć kolejnych składa się z większych lub mniejszych części 
dwóch lub trzech regionów, powiększonych zwykle o skrawki krain sąsiednich. 

Osobliwie prezentuje się na tym tle województwo kujawsko-pomorskie, utwo-
rzone z wielu regionów i pomniejszych subregionów. Co więcej, żaden z nich 
nie dominuje wyraźnie nad innymi, wszystkie zaś przekraczają swymi granicami 
terytorium tej jednostki, wchodząc również w skład województw ościennych: po-
morskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego lub warmińsko-mazurskiego. Ofi-
cjalna nazwa ujawnia jedynie fragment rzeczywistego oblicza województwa. Jest 
ono bowiem nie tylko kujawskie i pomorskie, ale także wielkopolskie, dobrzyń-
skie, chełmińskie, a nawet mazowieckie i powiślańskie, gdyż w skład Mazowsza 
wchodzi 6 wiosek w gminie Skrwilno w powiecie rypińskim, natomiast do Po-
wiśla Gdańskiego (zwanego też Malborskim) przynależy 7 wsi w gminach Łasin 
oraz Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim.

We wczesnym średniowieczu mozaika regionalna nie miała tylu barw, co 
obecnie. W XI stuleciu ziemie naszego województwa rozdzielone były między 
trzy rozległe krainy: Pomorze, Wielkopolskę i Mazowsze. Graniczyły one ze sobą 
na Wiśle, Noteci oraz ujściowym odcinku rzeki Brdy. Zmiany rozpoczęły się na 
początku XII wieku za sprawą pomorskich podbojów księcia Bolesława Krzy-
woustego. Otóż w roku 1113 książę ten opanował pomorskie księstwo nakiel-
skie, wcielając zachodnią jego część do Wielkopolski, wschodnią zaś (z grodami 
w Strzelcach Dolnych i fordońskim Wyszogrodzie) − do Mazowsza.
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Wskutek akcji Krzywoustego granice Pomorza Wschodniego, zwanego ina-
czej Gdańskim, przesunięte zostały ku północy, w pobliże Świecia, Tucholi, 
Chojnic i Człuchowa. Okrojone władztwo wschodniopomorskie, podbite całko-
wicie do 1116 roku, zachowało pod zwierzchnictwem Piastów własnych książąt 
dzielnicowych. W latach 1308−1309 opanowali je Krzyżacy, powiększając tym 
sposobem na ponad 150 lat obszar stworzonego przez nich kościelnego państwa 
pruskiego. Zakonny zarząd Pomorza opierał się na okręgach komturskich i wój-
towskich, przy czym południowe obrzeża tej krainy podlegały władzy komturów 
z Człuchowa, Tucholi i Świecia oraz wójta z Nowego. W roku 1466, po zakoń-
czeniu trzynastoletniej wojny z zakonem krzyżackim, Pomorze Wschodnie po-
wróciło do Polski. Stanowiło ono odtąd województwo pomorskie (o powierzchni 
12907 km2), ze stolicą w Skarszewach. Dzieliło się na 8 powiatów sądowych, 
jakie pod przewodem królewskich starostów zastąpiły jednostki administracyjne 
z czasów krzyżackich. Podkreślić należy, że Pomorze Wschodnie wespół z Pomo-
rzem Zachodnim i niemieckim Pomorzem Przednim tworzy ogromną krainę po-
morską, sięgającą od dolnej Wisły na wschodzie po okolice Stralsundu i bałtycką 
wyspę Rugię na zachodzie. 

Wielkopolska zdobycz na Pomorzanach z roku 1113 leżała w międzyrzeczu 
Noteci, Gwdy, Debrzynki, Kamionki, Brdy oraz grupy jezior byszewsko-ko-
ronowskich, połączonych strugą Płytwicą. Z racji skrajnego położenia wzglę-
dem ziem w sąsiedztwie Gniezna i Poznania nowo pozyskane terytorium ry-
chło otrzymało nazwę „Krajna”. Zasięg Krajny pokrywał się zrazu z kasztelanią 
nakielską, a od XIV stulecia z powiatem nakielskim (3137 km2). Powiat ów 
przez ponad czterysta lat przynależał do województwa kaliskiego, po czym  
w 1768 roku włączono go do nowo utworzonego województwa gnieźnieńskie-
go. Oprócz Nakła rozwinęły się tam takie ośrodki miejskie, jak Mrocza, Więc-
bork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, 
Krajenka i Złotów.

W skład kaliskiego i następnie gnieźnieńskiego województwa wchodził też 
dawny powiat kcyński. W granicach tego powiatu pozostawał w czasach staro-
polskich drugi z wielkopolskich subregionów województwa kujawsko-pomor-
skiego, zwany Pałukami (2552 km2). Nazwa „Pałuki”, notowana od XIV wieku, 
lecz z pewnością znacznie starsza, pochodzi albo od podmokłych łąk w dolinach 
nadrzecznych i nadjeziornych, albo od łukowatego kształtu licznych w tamtych 
stronach pagórków. Określa ona zatem charakterystyczne cechy krajobrazu ziem 
między Notecią a górnym i środkowym biegiem rzeki Wełny, w rejonie Barcina, 
Żnina, Łabiszyna, Szubina, Kcyni, Gołańczy, Szamocina, Margonina, Chodzieży 
i Wągrowca.

Lech Łbik
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W obrębie obu wymienionych województw leżał również staropolski powiat 
gnieźnieński, który obejmował okolice Mogilna, Janowca Wielkopolskiego, Ro-
gowa i Gąsawy. Razem z Pałukami i Krajną okolice te wyznaczają od XIV stule-
cia północną rubież historycznej ziemi kaliskiej, będącej terytorialnym spadko-
biercą dzielnicowego księstwa kaliskiego. 

Pozostałe regiony naszego województwa wyodrębniły się w ciągu XII i XIII 
stulecia z rozległej dzielnicy mazowieckiej.

Jako pierwsze, choć niejako na raty, usamodzielniły się prastare Kujawy (6202 
km2). Zdaniem językoznawców nazwa tej krainy wywodzi się bądź to od wydm 
wśród lasów, bądź od kucia żelaza w archaicznych kuźnicach i hutach. Podczas 
swego krótkotrwałego związku z Wielkopolską (1191−1202 r.) stanowiły one przez 
kilka lat odrębną dzielnicę książęcą, w jakiej panował Bolesław, syn Mieszka Sta-
rego. Gdy wróciły do Mazowsza, tradycja ich samodzielności była już na tyle sil-
na, że w roku 1231 mazowiecki książę Konrad wyznaczył im osobnego władcę  
w osobie swego syna Kazimierza. Stał się on protoplastą kujawskiej linii Piastów, 
wsławionej wydaniem przyszłych królów Polski: Władysława Łokietka i Kazimie-
rza Wielkiego. Po śmierci Kazimierza Konradowica (w 1267 r.) jednolite księstwo 
kujawskie uległo podziałowi na kilka mniejszych księstw, rozdzielonych między 
jego synów i wnuków. Taka była geneza księstwa inowrocławskiego, brzesko-ku-
jawskiego, bydgosko-wyszogrodzkiego i gniewkowskiego, włączonych po kolei 
do roku 1364 w obręb zjednoczonego przez Łokietka Królestwa Polskiego.

Z powodu okresowego związku z Kujawami przyległych ziem, dobrzyńskiej 
i łęczyckiej, granice tej krainy ustabilizowały się ostatecznie u schyłku XIV 
wieku. Sięgały one do Wisły, Noteci i strugi Płytwicy, obejmując od północy, 
wschodu, południa i zachodu okolice Koronowa, Bydgoszczy, dawnego miasta 
Podgórza (stanowiącego od 1938 r. kujawską dzielnicę chełmińskiego Torunia), 
Ciechocinka, Włocławka, Kowala, Lubienia Kujawskiego, Chodcza, Przedcza, 
Sompolna, Skulska, Gębic, Strzelna, Pakości oraz Inowrocławia. W końcu XIV 
stulecia nastąpił też trwały podział ziemi kujawskiej na dwa niewielkie woje-
wództwa: inowrocławskie z dwoma powiatami (inowrocławskim i bydgoskim) 
oraz brzesko-kujawskie z pięcioma (brzeskim, kowalskim, przedeckim, radzie-
jowskim i kruszwickim). Herb Kujaw, używany od drugiej połowy XIII wieku, 
przedstawiający pół orła i pół lwa, spełnia obecnie – po przekształceniach – rolę 
godła województwa kujawsko-pomorskiego.

Terytorium ziemi dobrzyńskiej (2952 km2), której historyczną stolicą był ostat-
ni kasztelański gród w Dobrzyniu nad Wisłą, kształtowało się w ciągu XIII-XIV 
stulecia w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy, Skrwy i Brynicy. W tamtych wiekach 
przebiegał również proces administracyjnej emancypacji tej krainy spod władzy 
sąsiednich władców i wojewodów. I tak w 1236 roku podzielono ją po połowie 
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między księstwa kujawskie i mazowieckie, a 12 lat później włączono w całości do 
dzielnicy kujawskiej. Wszelako po śmierci kujawskiego księcia Kazimierza Kon-
radowica powstało osobne księstwo dobrzyńskie, istniejące z przerwami do roku 
1392. Odtąd ziemię dobrzyńską dzierżyli tytułem pieniężnego zastawu Krzyża-
cy, którzy w roku 1405 zwrócili ją za wykupem królowi Władysławowi Jagielle. 
W terytorialnej strukturze przedrozbiorowej Rzeczpospolitej ziemia ta osiągnęła 
wszelkie znamiona samodzielnego województwa, choć w dobrzyńskiej hierarchii 
ziemskiej brakowało urzędu wojewody. Dzieliła się na trzy powiaty: dobrzyński, 
lipnowski i rypiński.

Za sprawą księcia Konrada z dzielnicy mazowieckiej wyalienowały się nie 
tylko Kujawy, ale również ziemia chełmińska, zarządzana przez książęcych kasz-
telanów z piastowskiego grodu Chełmno (imponujące relikty tej warowni znajdu-
ją się we wsi Kałdus, w odległości 3 km na południowy zachód od dzisiejszego 
Chełmna). Otóż w latach 1228−1235 ziemię tę otrzymał na własność sprowa-
dzony z Palestyny zakon krzyżacki, który z jej terytorium rozpoczął zwycięski 
podbój pogańskich plemion pruskich. Nadana zakonowi kraina obejmowała pier-
wotnie obszar między Wisłą, Drwęcą i Osą, atoli w następstwie krzyżackiej akcji 
zbrojnej, już w połowie XIII wieku włączono do niej sąsiednią ziemię lubawską, 
położoną na lewym brzegu górnego biegu Drwęcy, w dorzeczu rzeki Wel (okolice 
Lubawy i Lidzbarka Welskiego). Nieco później do ziemi chełmińskiej przyłą-
czono południowo-zachodni skraj pruskiej Pomezanii (tożsamej z późniejszym 
Powiślem) w rejonie Łasina i Grudziądza. Kolejne nabytki terytorialne pocho-
dziły z pierwszej ćwierci XIV stulecia. Ziemię chełmińską powiększono wtedy 
o kolejną część Pomezanii, usytuowaną w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego 
(1325 r.), tudzież małą ziemię michałowską, położoną naprzeciwko Brodnicy, na 
dobrzyńskim, lewym brzegu Drwęcy, w widłach rzek Rypienicy, Pissy i Brynicy 
(1303−1317 r.). Tak ukształtowany obszar ziemi chełmińskiej (4654 km2) admi-
nistrowany był przez rozliczne komturstwa i wójtostwa, z siedzibami w Toruniu, 
Starogrodzie koło Chełmna, Grudziądzu, Rogóźnie koło Łasina, Pokrzywnie koło 
Grudziądza, Radzyniu Chełmińskim, Lipienku koło Wąbrzeźna, Papowie Bisku-
pim koło Chełmży, Kowalewie Pomorskim, Golubiu, Brodnicy oraz Bratianie 
koło Nowego Miasta Lubawskiego.

W roku 1466, po zniesieniu rządów krzyżackich, utworzono tam polskie woje-
wództwo chełmińskie, przy czym faktyczna stolica rzeczonego województwa znaj-
dowała się w Kowalewie. Stanowiło ono zrazu jeden powiat chełmiński, z jakiego 
około 1560 roku wydzielono osobny powiat michałowski, ze stolicą w Brodnicy, 
obejmujący wschodnią część ziemi chełmińskiej po krańce ziemi lubawskiej.

Co istotne, terytoria wydarte z Prus zakonnych, zamknięte granicami bisku-
piej Warmii oraz trzech województw: chełmińskiego, pomorskiego, malborskiego 

Lech Łbik
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(z Powiślem), współtworzyły w czasach staropolskich specyficzną prowincję, 
opatrzoną nazwą Prus Królewskich. Aż do 1569 roku prowincja ta cieszyła się 
szeroką autonomią, miała własny sejm krajowy, system monetarny i skarbowy, 
jak również królewskie gwarancje, dotyczące miejscowego pochodzenia urzęd-
ników państwowych. Co więcej, pomimo różnic politycznych mieszkańcy Prus 
Królewskich i Krzyżackich, a od 1525 roku Książęcych, określali się powszech-
nie mianem Prusaków. Dopiero w XIX i XX stuleciu polscy działacze narodowi 
oraz polska propaganda państwowa upowszechnili na powrót wczesnośrednio-
wieczne nazwy „Pomorze” i „Pomorzanie”.

Regionalna spuścizna dawnych wieków uległa dużej dezintegracji nie tylko 
w dobie rozbiorów Polski (w zależności od regionu od 1772 lub 1793 do 1918 lub 
1920 r.), zawieszonych na krótko w czasach Księstwa Warszawskiego (1807−1815 
r.), ale również w następstwie okupacji niemieckiej z lat 1939–1945, tudzież pol-
skich reform administracyjnych po obu wojnach światowych, przeprowadzonych 
w 1919, 1938, 1945, 1946, 1950, 1975 i 1999 roku. Powoływane wtedy do życia 
jednostki administracyjne różnego szczebla, zaborcze oraz rodzime (prowincje, 
dystrykty, powiaty, departamenty, okręgi regencyjne, gubernie, okręgi III Rzeszy 
Niemieckiej, województwa), w niewielkim stopniu nawiązywały do podziałów 
terytorialnych z doby staropolskiej.

I tak do 1945 roku stosunkowo dobrze wiodło się pod tym względem ziemiom 
byłych Prus zakonnych i Królewskich, czyli Pomorzu Wschodniemu oraz ziemi 
chełmińskiej (łącznie z lubawską). Pod zaborem pruskim ujmowały je bowiem 
ramy prowincji Prusy Zachodnie, później zaś granice międzywojennego woje-
wództwa pomorskiego i okupacyjnego okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Utwo-
rzone po II wojnie światowej województwo bydgoskie (do 1950 r. oficjalnie 
nazywane pomorskim) przejęło z Pomorza zaledwie trzy powiaty: świecki, tu-
cholski i chojnicki. Zawierało też okrojoną ziemię chełmińską, albowiem w latach 
1945−1950 wyłączono z niego okolice Nowego Miasta Lubawskiego oraz prawie 
całą ziemię lubawską, z jakiej przy województwie kujawsko-pomorskim pozostała 
zaledwie gmina Brzezie i część gminy Bartniczka w powiecie brodnickim (resz-
ta w województwie warmińsko-mazurskim). Pomorska enklawa obecnego woje-
wództwa jest jeszcze mniejsza, gdyż ogranicza się do dwóch powiatów: świeckie-
go i tucholskiego, a także kilku wsi na północnym krańcu powiatu sępoleńskiego.

Krajnę rozdzielono w 1807 roku granicą pruskiej prowincji Prusy Zachodnie 
z bydgoskim departamentem Księstwa Warszawskiego. Odtąd ziemia krajeńska 
nigdy już nie należała do jednej jednostki administracyjnej. Pałuki podzielono po 
raz pierwszy w 1938 roku wskutek przenosin powiatu szubińskiego z wojewódz-
twa poznańskiego do pomorskiego. Scalił je na powrót okupacyjny Kraj Warty, 
podzieliły ponownie powojenne województwa bydgoskie, poznańskie i pilskie. 
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Z tego powodu w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się relatywnie 
niewielka połać północno-wschodniej Wielkopolski, z Kamieniem Krajeńskim, 
Sępólnem Krajeńskim, Więcborkiem, Mroczą, Nakłem nad Notecią, Kcynią, Szu-
binem, Łabiszynem, Barcinem, Żninem, Janowcem Wielkopolskim i Mogilnem 
(pozostała część historycznej ziemi kaliskiej, z zachodnimi Pałukami i Krajną, 
wchodzi w skład województwa wielkopolskiego).

Dużo szczęścia miała ziemia dobrzyńska, przechodząca w lwiej części z jed-
nego państwa do drugiego (z Królestwa Pruskiego do Księstwa Warszawskiego, 
potem carskiej Rosji) czy z jednej jednostki terytorialnej do drugiej (z prowincji 
Prusy Południowe do Prus Nowowschodnich, z departamentu płockiego do wo-
jewództwa płockiego, następnie guberni płockiej, województwa warszawskiego, 
pomorskiego, hitlerowskiego okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, w końcu zaś do 
województwa bydgoskiego, włocławskiego i kujawsko-pomorskiego; wschodnie 
obrzeże ziemi dobrzyńskiej leży w województwie mazowieckim).

Najgorszy los spotkał niewątpliwie Kujawy, które na mocy postanowień Kon-
gresu Wiedeńskiego przepołowiono w 1815 roku kordonem granicy prusko-ro-
syjskiej. Podzielono je w ten sposób na tak zwane Kujawy Pruskie i Kongresowe, 
pozostawiając po stronie niemieckiej Koronowo, Bydgoszcz, Solec Kujawski, 
podtoruński Podgórz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwicę i Strzelno. Jak się 
niebawem okazało, była to nie tylko granica międzypaństwowa, ale także granica 
biedy i względnego dobrobytu, cywilizacyjnych zdobyczy i zacofania, a ukształ-
towany wtedy podział przetrwał pod niejednym względem do naszych czasów. 
Podział ów trwał w najlepsze do 1938 roku oraz w latach 1975−1998, kiedy obie 
części Kujaw należały do różnych województw: najpierw do poznańskiego, war-
szawskiego i łódzkiego, później do bydgoskiego, włocławskiego i konińskiego. 
Połączone na powrót Kujawy dominują w regionalnej mozaice województwa 
kujawsko-pomorskiego, aczkolwiek jego terytorium nie obejmuje wschodnich 
i południowych rubieży tej krainy (włączonych kolejno do województw mazo-
wieckiego i wielkopolskiego), ze Skulskiem, Sompolnem i Przedczem.

Za rozdrobnieniem regionalnym kryje się bogate dziedzictwo kulturowe, wy-
pracowane przez pokolenia żyjących na terenie naszego województwa Polaków, 
Niemców, Żydów, bałtyckich Prusów, Szkotów, Holendrów, Rosjan czy Wło-
chów, ludzi wielu języków, religii, tradycji i obyczajów. Wywarło to wpływ na 
widoczne dotąd lokalne różnice w zakresie mowy potocznej, folkloru, pamięci 
historycznej, wzorców zachowań, upodobań i nawyków kulinarnych, stopnia in-
tegracji lub nieufności społecznej. Wielowiekowe i wielowątkowe dzieje obrazu-
ją ponadto dzieła architektury i sztuki, które są nie tylko wytworem historii, ale 
także jej nośnikiem (sztandarowym przykładem zabytki romańskie na Kujawach 

Lech Łbik
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i w Wielkopolsce oraz gotyckie zabytki z czasów krzyżackich w ziemi chełmiń-
skiej i na Pomorzu Wschodnim).

Opisana sytuacja osłabia spójność województwa kujawsko-pomorskiego. Ła-
twiej ją osiągnąć w pozostałych województwach. O jakości życia i kultury decy-
duje wszak twórczo pojmowana dialektyka różnic i przeciwieństw. Z tego punktu 
widzenia Kujawsko-Pomorskie jawi się jako obszar niezwykle atrakcyjny, o cie-
kawej historii, interesującym dorobku kulturowym, ze zróżnicowanym pejzażem, 
określonym przez wysokiej klasy pomniki architektury oraz strefy o wybitnych 
walorach przyrodniczo-rekreacyjnych (Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, Do-
lina Dolnej Wisły, pojezierza: Brodnickie, Chełmińskie, Krajeńskie, Gnieźnień-
skie, Kujawskie, Dobrzyńskie).

Racjonalna polityka regionalna powinna respektować istniejące odmienności, 
wystrzegając się jak ognia odgórnych działań unifikacyjnych, zmierzających do 
niwelacji lokalnych zwyczajów i tradycji. Te bowiem należy kultywować, tam 
zaś, gdzie z różnych względów zamarły, powoli wskrzeszać, przykładem czego 
mozolna rekonstrukcja tożsamości kujawskiej w okolicach Bydgoszczy i Koro-
nowa, zatraconej na rzecz świadomości wielkopolskiej, a następnie pomorskiej 
w ciągu XIX i XX wieku. Społeczną jedność i solidarność w skali województwa 
budować należy w oparciu o wzajemny szacunek, tolerancję czy dobrze pojęty in-
teres własny, oparty na przekonaniu o wielorakich pożytkach płynących z przyna-
leżności do wspólnej jednostki administracyjnej. Trzeba to mieć na uwadze i trze-
ba o tym mówić. Wiadomo przecież nie od dziś, że przyszła, zjednoczona Europa, 
będzie nie tyle związkiem państw, co wspólnotą sfederowanych regionów1.

1 Lech Łbik, Jedność w wielości. Mozaika regionalna województwa kujawsko-pomorskiego, 
„Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 15, 2010, s. 9–14; tenże, 
Kujawsko-Pomorskie. Województwo o wielu obliczach, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspekty-
wy, Toruń 2014 (w druku). W obu pracach zestawiona bogata literatura przedmiotu.

Lech Łbik, mgr, Pracownia Dokumentacji, 
Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
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Mapa
Regiony i subregiony historyczno-geograficzne w województwie kujawsko-

-pomorskim według stanu z XIV wieku. Oprac. Lech Łbik, wyk. Anna Marcin-
kowska.

Lech Łbik



Edukacja regionalna w Bydgoszczy

Organizatorkami panelu są: dr Ewa Puls1 – dydaktyk historii i Jolanta Gład-
kowska2 – doradca metodyczny nauczycieli historii. Panel poświęcony jest 
przykładom dobrych praktyk dotyczących szkolnej i pozaszkolnej edukacji re-
gionalnej. Naszym zdaniem, to one stanowią fundament budowania lokalnej (re-
gionalnej) tożsamości dzieci i młodzieży.

Na przykładzie Bydgoszczy pokażemy, że wspólne przedsięwzięcia przygo-
towane przez twórczych i zaangażowanych nauczycieli historii i/lub języka pol-
skiego ze stowarzyszeniami, placówkami wychowania pozaszkolnego i instytu-
cjami kultury, to przyszłość szkolnej edukacji regionalnej. Z przeprowadzonej 
w pierwszym półroczu 2014 r. diagnozy szkolnej edukacji regionalnej3 jedno-
znacznie wynika, że tym, co wyróżnia ją na tle województwa i kraju, są: szkolne 
koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (TMMB) i wspierający ich 
działalność projekt „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”, będący efektem badań 
dr Ewy Puls, prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Rulki, na 
przełomie XX i XXI wieku4.

Historia szkolnych kół TMMB sięga 1961 roku. W ramach obchodów 650-le-
cia Bydgoszczy, 23 listopada 1995 r., po dwudziestoletniej przerwie, zostały one 
uroczyście reaktywowane. Większość z nich uczestniczy w projekcie „Bydgoszcz 
– moja mała Ojczyzna”. Jest on wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym 
TMMB i Pałacu Młodzieży, na który składają się: Powiatowy Artystyczno-Lite-
racko-Historyczny Konkurs „Młody Przyjaciel Bydgoszczy”5 objęty honorowym 
patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, warsztaty 

1 Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej IHSM Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka publikacji z zakresu szeroko pojętej edukacji regio-
nalnej, przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej TMMB. Od 1984 r. nauczyciel w Pałacu Mło-
dzieży; realizatorka autorskich projektów nagradzanych Bydgoskim Grantem Oświatowym. 

2 Nauczycielka historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2, od 1995 r. opiekunka 
Szkolnego Koła TMMB, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy.

3 patrz artykuł w tym tomie E. Puls, Edukacja regionalna dzieci i młodzieży na tle wojewódz-
twa.

4 E. Puls „Wielki Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy” jako sposób kształtowania lokalnej świado-
mości historycznej, Akademia Bydgoska 2004, mps. t. 1-3.

5 Konkurs jest organizowany przez TMMB od czterdziestu lat (od 2009 r. pod obecną nazwą). 
W jego ramach uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zdobywają brązowe, srebrne 
i złote odznaki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”.
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„Poznajemy Bydgoszcz”, gra terenowa „Bydgoszcz – gród Kazimierza Wielkie-
go”, Pozalekcyjne Studium Historyczne dla młodych przewodników po Byd-
goszczy, zajęcia dla klasy autorskiej z Gimnazjum nr 38 oraz oparte o metodykę 
harcerską warsztaty adresowane do uczniów ubiegających się o brązowe, srebrne 
i złote odznaki Młodego Przyjaciela Bydgoszczy. 

Szkolne koła TMMB i projekt „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”, czyli swo-
iste wizytówki bydgoskiej edukacji regionalnej były głównym przedmiotem kon-
gresowego panelu (11.09.2014 r.: godz. 14.30-16.00) w sali widowiskowej Pałacu 
Młodzieży przy ulicy Jagiellońskiej 276. 

W programie: 
Sesja posterowa przedstawiająca dorobek wybranych szkolnych kół TMMB 

przez pryzmat niekonwencjonalnych działań pozalekcyjnych.
Prezentacja projektu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna”, jako wieloletniego 

i ciągle udoskonalanego, we współpracy ze: stowarzyszeniami (TMMB), placów-
kami kulturalno-oświatowymi (Pałac Młodzieży), uczelniami (UKW) i instytu-
cjami kultury ze szkołami.

Dyskusja panelowa.

6 Wybór miejsca nie jest przypadkowy. W sali widowiskowej odbywa się coroczne 
święto młodych bydgoskich regionalistów, czyli wręczenie złotych i srebrnych od-
znak „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. 

Ewa Puls

Jolanta Gładkowska, mgr, 
doradca metodyczny 
z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli 
w Bydgoszczy.

Ewa Puls, ad., dr, 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. 



Edukacja regionalna dorosłych i młodzieży
– upowszechnianie i kultywowanie tradycji.

Konferencje naukowe

Z bogatych tradycji Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wyrastają 
też sympozja i konferencje naukowe. 

Należą do nich ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone ochronie ar-
chitektury miast, których plonem są publikacje: „Architektura Miast I. Siedziby 
teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii – historia i architektura” (2008), „Architek-
tura Miast II. Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budow-
nictwo mieszkaniowe” (2010), „Architektura Miast III. Architektura malowana, 
architektura rzeczywista. Miasto z epoki Leona Wyczółkowskiego z udziałem 
wybitnych przedstawicieli nauki polskiej”. 

28 maja 2012 roku w ramach Roku Leona Wyczółkowskiego TMMB zorgani-
zowało ogólnopolską Konferencję Popularnonaukową „Wyczółkowski inaczej”. 
Prof. dr hab. Dariusz Markowski (Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki No-
woczesnej UMK) mówił „O technologii i warsztacie malarskim Leona Wyczół-
kowskiego”, mgr Beata Staszewska (doktorantka Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK) „O technice pastelu na płótnie w dziełach Leona Wy-
czółkowskiego”, dr Jolanta Czuczko (Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK) 
„O Polowaniu na papiery (bogactwo rodzajów podłoży papierowych w warsztacie 
twórczym Leona Wyczółkowskiego”, prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny (Prywat-
na Kliniki Okulistyczna-Oftalmika w Bydgoszczy) „O uszkodzeniu słonecznym 
dna oka u Leona Wyczółkowskiego”, mgr Ewa Sekuła-Tauer (Muzeum Okręgowe 
im. L. Wyczółkowskiego) „O Wyczółkowskim prywatnie”, dr Marek Romaniuk 
(Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) „O Leonie Wyczółkowskim w świetle 
bydgoskich archiwaliów”, dr Ewa Puls (UKW w Bydgoszczy) „O Leonie Wyczół-
kowskim w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży”, mgr Jerzy Derenda (TMMB) 
„O Leonie Wyczółkowskim we wspomnieniach potomnych i w mediach”.

Towarzystwo jest też współorganizatorem międzynarodowych konferencji 
naukowych (profesorowie z USA, Kanady, Europy i Polski) „Mosty-Tradycja-
-Nowoczesność” w Bydgoszczy (2008, 2010, 2012, 2014). 

 W 2008 roku Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zorganizowa-
ło w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza konferencję „Od Księstwa po Metropo-
lię” poświęconą aspiracjom metropolitalnym Bydgoszczy. Szersza debata na ten  
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temat odbyła się też w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy. 

Konferencje te stanowią niesłychanie ważną płaszczyznę dialogu na temat 
szczególnych wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz problematyki nurtującej 
społeczeństwo. Podkreślają siłę regionalnych ośrodków. Swego rodzaju nowością 
są konferencje naukowe poświęcone np. nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym 
i technologicznym w budowie mostów współorganizowane przez TMMB, pod-
kreślające walory kultury i sztuki miasta.

 
Wszechnica Bydgoska 
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy (w latach 1832–1939 Towarzy-

stwo Upiększania Bydgoszczy i jej Najbliższej Okolicy oraz Towarzystwo Mi-
łośników Bydgoszczy i jego Okolicy) od najdawniejszych czasów kultywowało 
tradycje swego miasta.

Już w 1834 roku kilku członków Towarzystwa z własnej inicjatywy zainicjo-
wało odczyty poświęcone miastu. Dzieła tego podjęli się radca oświatowy Runge, 
radca budownictwa miejskiego Peterson, asesor do spraw medycyny Bohm i na-
uczyciel miejskiej szkoły Schefler. 

Tradycje odczytowe rozwiązanego w 1898 roku Towarzystwa Upiększania 
Bydgoszczy i jej najbliższej Okolicy kontynuowało ze szczególnym natężeniem 
w latach 1923–1939 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ba, w tym 
celu organizowało dla mieszkańców Bydgoszczy „nadzwyczajne zebrania propa-
gandowe”. I tak, 11 marca 1925 roku dyrektor Muzeum Miejskiego ks. Jan Klein 
wygłosił prelekcję „O polskich przedrozbiorowych zabytkach Bydgoszczy”, a ar-
chiwariusz Zygmunt Malewski, inicjator znakomitego periodyku „Przegląd Byd-
goski”, opowiedział o „Polskich tradycjach Bydgoszczy w związku z potrzebami 
czasów dzisiejszych”. 23 kwietnia 1923 roku ks. Jan Klein mówił o Mennicy 
Bydgoskiej. 

Zainteresowanie rosło, 8 października 1925 roku „Gazeta Bydgoska” podała: 
Na sezon jesienno-zimowy projektuje Towarzystwo szereg odczytów o Bydgoszczy 
i w tej sprawie wejdzie w kontakt z miejscowym Oddziałem Towarzystwa Krajo-
znawczego oraz z Towarzystwem naukowym w Toruniu.

Były nawet serie odczytów, np. w 50 rocznicę śmierci urodzonego w Byd-
goszczy malarza Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, 2 grudnia 1925 roku 
dyrektor Muzeum Miejskiego, dr Tadeusz Dobrowolski, wygłosił ilustrowaną 
przezroczami prelekcję „Epoka Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego w ma-
larstwie polskim”, 4 grudnia Zygmunt Malewski wystąpił z prelekcją: „M.A. 
Piotrowski zapomniany artysta malarz z Bydgoszczy”, 6 grudnia dr Teodor  

Jerzy Derenda
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Brandowski, kustosz Biblioteki Miejskiej, przedstawił refleksje na temat „Wanda 
jako motyw malarski i poetycki”. 24 marca 1927 roku Zygmunt Malewski wygło-
sił odczyt „Bydgoszcz i Kraków w polskiej kulturze umysłowej i artystycznej”. 

Te doświadczenia, po latach powstałe w 1946 roku Towarzystwo Miłośników 
Miasta Bydgoszczy, przekuło we Wszechnicę Bydgoską. Odczyty Wszechnicy 
Bydgoskiej organizowane są przez Sekcję Odczytowo-Historyczną TMMB kie-
rowaną przez dr. Marka Romaniuka, prezesa oddziału bydgoskiego Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, wiceprezesa TMMB. Są to spotkania poświęcone 
historii Bydgoszczy, nie znajdującej należytego miejsca w systemie formalne-
go kształcenia, w którym albo brakuje, albo jedynie marginalnie upowszechnia 
się wiedzę o mieście i regionie. Prelekcje te choć w części lukę tę starają się 
wypełnić.

Prelegentami są zazwyczaj pracownicy bydgoskich uczelni, eksperci w swo-
ich dziedzinach, którzy gwarantują poziom naukowy spotkań. Prelekcje są ad-
resowane do ogółu mieszkańców. Cieszą się zainteresowaniem młodzieży bio-
rącej udział w zajęcia kół zainteresowań, ale także, a może przede wszystkim, 
przedstawicieli starszego pokolenia, dla których spotkania są rodzajem powrotu 
do lat młodości i służą aktywizacji intelektualnej i społecznej. Aktywny udział 
w spotkaniach stwarza okazję do zapoznania się z zagadnieniami najczęściej nie-
dostępnymi w publikacjach i innych formach publicznego przekazu. Prelekcje 
mają bowiem oryginalną treść i są okazją do zaprezentowania rezultatów pracy 
badawczej prelegentów. Zapoznanie się z historią miasta i regionu traktowane 
jest jako podwalina do budowy lokalnej świadomości historycznej i tożsamości 
regionalnej.    

Dla przykładu, w 2013 roku były to następujące odczyty: 28 marca – Elżbie-
ty Dygaszewicz pt.  „Z dziejów Kanału Bydgoskiego”, 25 kwietnia – dr. Marka 
Romaniuka pt.  „Bydgoska wieża Bismarcka”, 23 maja – Barbary Chojnackiej pt. 
„M.A. Piotrowski  – 200-lecie urodzin”, 26 września – Bolesława Rassalskiego 
„Z szuflady bydgoskiego wiarusa”, 24 października – Gizeli Chmielewskiej „Ro-
dziny kresowe w Bydgoszczy 1920-1939”, 28 listopada – Daniela Rudnickiego 
„Cmentarz na Jarach (1933-2013)”. Odczyty odbywają się w wybranych salach 
miasta, głównie sali im. Wojciecha Łochowskiego, sali sesyjnej Rady Miasta 
i salce konferencyjnej TMMB.

O organizacji odczytów w ramach Wszechnicy Bydgoskiej mówił dr Marek 
Romaniuk.
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Fenomen wycieczek 
„Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”
Z dawnej tradycji bydgoskiej wyrosły też organizowane obecnie przez Towa-

rzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wycieczki „Bydgoszcz za zamkniętymi 
drzwiami”. „Dziennik Bydgoski” z 24 kwietnia 1925 roku zamieścił informację 
„Wycieczki z przewodnikami”. Czytamy w niej m.in. W najbliższym czasie To-
warzystwo zapoczątkuje szereg wycieczek po mieście i okolicy z prelekcjami na 
powietrzu. Szczęść im Boże w dalszej pracy.

21 maja 1925 roku „Gazeta Bydgoska” w informacji zatytułowanej „Z Towa-
rzystwa Miłośników m. Bydgoszczy” zapowiedziała: W tych dniach Towarzy-
stwo urządzi wycieczkę dla zwiedzania Fary i kościoła Jezuickiego przy czym 
objaśnień udzielać będą zaproszeni ad hoc specjaliści. W ślad za tym 23 maja 
1925 roku „Dziennik Bydgoski” informował o uchwale Towarzystwa Urządzić 
w najbliższych dniach wycieczkę po mieście, a mianowicie do Fary i kościoła 
Jezuitów celem rozbudzenia zainteresowania i zamiłowania do starych pamiątek 
rodzinnego miasta i zachęcić do wzięcia udziału w tych wycieczkach młodzież 
szkolną. 29 maja 1925 roku „Gazeta Bydgoska” podała: Towarzystwo Miłośników 
m. Bydgoszczy urządza w środę dnia 3 czerwca br. o godz. 5 po południu pierwszą 
wycieczkę do Fary i kościoła oo. Jezuitów. Stosownych objaśnień udzielać będą 
przy tej sposobności p. inż. Ulatowski (dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu 
Artystycznego) – o Farze i prof. Z. Malewski – o malarzu Piotrowskim. 

W 2004 roku TMMB zainicjowało dla wielu bydgoszczan oraz gości z kraju 
i ze świata cieszące się ogromnym zainteresowaniem wycieczki w cyklu „Byd-
goszcz za zamkniętymi drzwiami” łączące profesjonalne zwiedzanie obiektów 
normalnie niedostępnych lub pilnie strzeżonych – pod okiem historyków, arche-
ologów, naukowców, ekspertów branżowych i innych.

 Są to wielotematyczne bloki umożliwiające zwiedzanie w godzinach od 8.00 
do 19.00 kilku obiektów. Organizowane zwykle w soboty, rozpalają wyobraźnię, 
bowiem łączone są z animacjami i rekonstrukcjami historycznymi, np. atak wo-
jów Bolesława Krzywoustego na Wyszogród, czy desant hitlerowski na fabrykę 
uzbrojenia „Muna” na Osowej Górze. Ponieważ zwiedzane obiekty znajdują się 
w różnych punktach miasta, uczestnicy wycieczek rozwożeni są także autokara-
mi. Ze względu na zainteresowanie obowiązują zapisy do grup liczących średnio 
po 30-35 osób. Jest to ogrom pracy polegający na wyznaczeniu tras, uzgodnieniu 
zwiedzania obiektów z ich właścicielami, zaproszeniu przewodników – specja-
listów, zorganizowaniu filmów i rekonstrukcji historycznych lub pokazów, zała-
twieniu transportu i zgody na jego przejazdy w miejsca zamknięte dla ruchu oraz 
zapisy na listy uzgadniane ze strażą przemysłową różnych obiektów. To wszystko 
wymaga okołotygodniowej pracy, aby wycieczka doszła do skutku. 

Jerzy Derenda
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A oto, dla przykładu, część propozycji wycieczkowych z roku 2007:
• Podczas kolejnej odsłony w 2007 roku zwiedzano skarbiec katedry, pre-

zentowano zakamarki byłej kaszarni na Wyspie Młyńskiej, jaz farny, salę 
sesyjną bydgoskiego ratusza z portretami wybitnych bydgoszczan, skarby 
Biblioteki Bernardynów w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, perełkę bydgoskiej architektury – Klaryski i wchodzono na wie-
żę Poczty Głównej. Uczestnicy byli zachwyceni. Mówili jednak z dużym 
niepokojem o niszczejących Klaryskach. 

• Druga odsłona to wyprawa tropem bydgoskich fortyfikacji (w tym niedo-
stępnej studni pokazującej głębokość fortyfikacji) – pod okiem archeolo-
ga Roberta Grochowskiego, poznanie skarbów wystawy fonografii przy 
ul. Gdańskiej 12 zawierającej unikatowe w skali Europu i świata eksponaty, 
jak: fonografy, gramofony, patefony oraz nośniki dźwięku zgromadzone 
przez bydgoszczanina Adama Mańczaka, wizyta w kościele pw. śś. Piotra 
i Pawła na pl. Wolności, ze słynnymi organami Wilhelma Sauera (rodzi 
się inicjatywa wspierana przez TMMB, by organy uszkodzone podczas 
wojny doprowadzić do dawnej świetności), poznawanie od kulis gmachu 
Filharmonii Pomorskiej i na koniec Bazyliki Mniejszej – jednej czterech 
największych świątyń w Polsce (z refleksją, gdyby ojcom ze zgromadzenia 
udało się kiedyś udostępnić taras widokowy świątyni (na razie po schodach, 
z czasem windą?) byłaby to jedna z największych atrakcji turystycznych 
miasta.

• W sobotę 19 maja ruszyła trzecia wyprawa. Tym razem było to zwiedzanie 
bydgoskich fortyfikacji pod kierunkiem Elżbiety Dygaszewicz, kościoła 
Ojców Jezuitów połączone z koncertem organowym oraz wejściem na wie-
żę świątyni (76 metrów wysokości) z komentarzem dr Darii Bręczewskiej-
-Kuleszy, kościoła pobernardyńskiego z niedawno odkrytą kryptą, roko-
kową amboną i neogotyckimi konfesjonałami – z informacją dr Agnieszki 
Wysockiej i na koniec wyprawa na Wieżę Ciśnień, po 172 schodach, na wy-
sokość ponad 44 metrów.

• Prawdziwym hitem była jednak zorganizowana 16 czerwca 2007 roku, 
krótko przed wakacjami, wyprawa do NGL Betrieb, czyli Wytwórni Ni-
trogliceryny w byłej poniemieckiej fabryce amunicji Dynamit-Aktien Ges-
selschaft vorm Alfred Nobel 7 Co. znajdującej się na terenie „Zachemu”. 
Połączyliśmy ją z animacją historyczną przygotowaną pod kierunkiem ar-
cheologa Roberta Grochowskiego. Na planie pojawili się więc żołnierze 
Wehrmachtu, stare motocykle, volkswagen z czasów II wojny światowej 
i żołnierze radzieccy z pepeszami. Statyści, studenci UKW, zagrali swoje 
role wręcz znakomicie. Ba, przybył nawet słynny konstruktor von Braun. 
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Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Właściwie już 
w drugim dniu zapisów zabrakło miejsc. Chęć zwiedzenia unikatowego nie 
tylko w Polsce, ale również w Europie, zakładu zbrojeniowego z pierwszej 
połowy XX wieku z kilometrami podziemnych tuneli łączących w kilku 
poziomach poszczególne budynki wyraziło wiele osób z całej Polski. Te 
zakłady były miejscem katorżniczej pracy tysięcy pracowników przymuso-
wych i jeńców z całego świata, którzy tu zostali zamęczeni. Otworzyliśmy 
oczy na jeden z najciekawszych kompleksów turystycznych. Nic dziwnego, 
że urządzono tam dział muzealny z odrębnym wejściem, nie przez strefę 
„Zachemu”. I w takim kierunku zmierzał potem Wydział Kultury UM oraz 
Miejski Konserwator Zabytków.

• także ruszyliśmy w teren. 8 września 2007 roku byliśmy na dworcu PKP 
Bydgoszcz Główna zwiedzając jego unikatowy gmach pamiętający 1851 
rok. Przy okazji, korzystając z uprzejmości Bydgoskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Kolei Miłośników i jego prezesa Filipa Sieradzkiego, obejrze-
liśmy zbiory Izby Tradycji Bydgoskich Kolei Żelaznych w gmachu przy 
III peronie. Następnie J. Derenda pokazał mało znane zakątki dworca: jed-
ną z trzech zachowanych w Polsce parowozowni wachlarzowych pamię-
tających czasy zaboru pruskiego, stare lokomotywy oraz sędziwy wagon 
mieszkalny z 1933 roku.

• 17 listopada i 1 grudnia 2007 roku zwiedzaliśmy Wojskowe Zakłady Lotni-
cze nr 2 przy ul. Szubińskiej. Zakłady kontynuujące nadzwyczaj szczytne 
tradycje wojskowe, zwłaszcza lotnicze. Ogromne zainteresowanie zwie-
dzających wzbudziły nieomal sterylnie czyste hale remontowe współcze-
snych samolotów myśliwskich i innych.

Z roku 2008:
• 15 grudnia byliśmy w Porcie Lotniczym im. I.J. Paderewskiego przy al. Jana 

Pawła II. Była to okazja do przypomnienia tradycji lotniczych przewozów 
pasażerskich sięgających 1929 roku. Zwiedziliśmy miejsca bagażowni, od-
praw pasażerskich, obserwowaliśmy odloty i lądowania samolotów, a na-
stępnie wszyscy udali się zabytkowym „ogórkiem” na objazd terenu lotni-
ska. Pomocy w organizacji wycieczki udzieliło Bydgoskie Stowarzyszenie 
Miłośników Lotnictwa „EPBY Spoting Team”.

• Po zimowej przerwie, 14 czerwca 2008 roku, zwiedzaliśmy szczątki bydgo-
skich fortyfikacji. Uczestnicy wycieczki obejrzeli interesujący film Roberta 
Grochowskiego o Zamku Bydgoskim, jego narodzinach i upadku, asysto-
wali przy odsłanianiu trzech tablic oznaczających fragmenty fortyfikacji, 
następnie oglądali ciekawe widowisko: animację historyczną zdobywania 
bydgoskiego zamku przez rycerzy króla Polski Władysława Jagiełły w 1409 

Jerzy Derenda
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roku. Swój kunszt zaprezentowały grupy rekonstrukcji historycznej: Kom-
pania Piesza Grodu Bydgoskiego „Biały Orzeł” oraz Kompania Janusza 
Brzozogłowego. Wszystko przy akompaniamencie strzałów z hakownic, 
donośnym komentarzu wygłaszanym przez aktora Teatru Polskiego Jerzego 
Pożarowskiego.

 * 28 czerwca 2008 roku byliśmy w poniemieckiej fabryce uzbrojenia DAG 
Fabryk Bromberg. Uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć kolejny 
fragment unikatowego zakładu zbrojeniowego z pierwszej połowy XX 
wieku znajdujący się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego. Był 
to Wydział Produkcji Prochu POL-BETRIEB, tzw. krąg walcarek, przy ul. 
Emilianowskiej. Atrakcją były potężnie obwałowane budynki magazyno-
we ze specjalnymi łukowymi wjazdami, a także Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Ariergarda” z Gdańska (SS-mani), która na koniec zadziwiła 
nas paradnym pokazem musztry niemieckiej oraz Bydgoska Grupa Rekon-
strukcji Historycznej (jeńcy angielscy).

* 12 lipca 2008 roku poznawaliśmy uroki Kanału Bydgoskiego. Późnym 
popołudniem podróżowaliśmy tramwajem wodnym „Bydgoszcz” przepra-
wiając się przez Śluzę Miejską. W programie wycieczki był też spacer nad 
fragmentem Kanału Bydgoskiego od IV śluzy do Muzeum Kanału Bydgo-
skiego założonego przez Sebastiana Malinowskiego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym przy ul. Nowogrodzkiej 3. Można tam było zobaczyć m.in. 
tzw. hamburkę, czyli łódź z lat trzydziestych minionego stulecia, mundur 
szypra, kotwicę ze starych barek i inne.

 * 2 sierpnia pokazywaliśmy zainteresowanym Leśny Park Kultury i Wypo-
czynku w Myślęcinku, największy park tego typu w Polsce. Pracownicy 
Parku pokazali nam wszystkie atrakcje. Jechaliśmy parkową kolejką, zwie-
dzaliśmy ZOO, Ośrodek Rekreacji Konnej, Ogród Botaniczny, Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Piliśmy wodę ze źródełka-pomnika przyrody oraz 
jedliśmy pieczone kiełbaski przy ognisku. Uczestnikami wycieczki byli 
również wychowankowie z Domu Dziecka w Trzemiętowie.

* 30 sierpnia 2008 roku, w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej, 
zwiedzaliśmy Pomorskie Muzeum Wojskowe, broń i wyposażenie polskiej 
armii z tego okresu. Stamtąd uczestnicy wycieczki udali się autokarem na 
umocnienia Przedmościa Bydgoskiego (Kruszyn, Osowiec), potężne, nie-
zdobyte przez Niemców schrony broniące dostępu do Bydgoszczy. Ani-
macja przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 62 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej z dyrektorem PMW Arkadiuszem Kalińskim przy-
bliżyła wszystkim pierwsze dni wojny.
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* 27 września 2008 roku ruszyliśmy śladem teatralnych tradycji Bydgoszczy. 
Zwiedzaliśmy plac Teatralny i miejsce, gdzie ongiś znajdował się wyburzo-
ny w 1946 roku piękny gmach Teatru Miejskiego. Odbył się też pokaz filmu 
Roberta Grochowskiego poświęcony tradycjom teatralnym tego miejsca, 
zwłaszcza nieistniejącemu Teatrowi Miejskiemu. Ewa Adamus-Szymbor-
ska oprowadzała po Teatrze Polskim, Bogna Derkowska-Kostkowska po 
okolicy Teatru Kameralnego, Robert Chojnicki przybliżał nowoczesny, cał-
kowicie skomputeryzowany, gmach Opery Nova w Bydgoszczy.

 * 18 października 2008 roku naszym celem był Fordon z okolicą. Tam po-
kazaliśmy pozostałości średniowiecznego grodziska Wyszogród przypomi-
nając moment zdobycia go przez wojów księcia Polski Bolesława Krzy-
woustego w 1113 roku. W animacji uczestniczyła Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Bractwo Wojowników „Kruki” z Bydgoszczy i Inowrocławia 
pokazując potyczki pod grodem. Uczestnicy wycieczki zwiedzili też miej-
sce martyrologii Bydgoszczy, w tym słynną Dolinę Śmierci, gdzie w paź-
dzierniku i listopadzie 1939 roku Niemcu rozstrzelali 1.200 bydgoszczan. 
Obejrzeliśmy most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego oraz okolicz-
nościowy film pokazujący dzieje tej konstrukcji. Wreszcie zatrzymaliśmy 
się przed remontowanym klasycystycznym gmachem synagogi w Fordonie, 
pamiętającej czasy 1827 roku.

Cykl wycieczek w 2009 roku zainaugurowaliśmy w maju. 
• Uczestnicy pierwszej eskapady po mieście zapoznawali się z walorami im-

ponującego gmachu Sądu Wojewódzkiego przy ul. Wały Jagiellońskie 2. 
Oglądali panoramę starówki z wieży widokowej. O wszystkim opowiadała 
historyk sztuki Bogna Derkowska-Kostkowska. W Bibliotece Bernardynów 
można było popatrzeć na unikatowe zbiory rękopisów i książek, o tajemni-
cach Starego Rynku opowiadała dr Agnieszka Wysocka, a o przepięknym 
wyposażeniu cerkwi prawosławnej przy Nowym Rynku 5 – Jerzy Derenda. 

• 27 czerwca 2009 roku odbyły się dwie kolejne wycieczki połączone ze 
zwiedzaniem miejsc nieistniejących świątyń w Bydgoszczy (prowadziła 
Elżbieta Dygaszewicz), bydgoskiego „Watykanu”, czyli kościoła pw. Świę-
tej Trójcy, z wejściem na wieżę wypełnioną zegarem i dzwonami (Woj-
ciech Sobolewski, Jerzy Derenda), podziwianiem panoramy miasta z wieży 
gmachu dawnej Szkoły Rzemiosł Artystycznych przy ul. Świętej Trójcy 11, 
oglądanie terenu wykopalisk na cmentarzysku klasztoru Karmelitów – na 
placu Teatralnym (Anna Siwiak), a na koniec: zwiedzanie do niedawna ści-
śle tajnych schronów obrony cywilnej na osiedlu Leśnym.

• 11 lipca – powtórka wycieczki. Tym razem jednak doszedł nowy punkt: 

Jerzy Derenda
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zwiedzanie unikatowego Muzeum Oświaty w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4. Jest to placówka, która posiada 
m.in. największą w Polsce kolekcję świadectw szkolnych.

• 8 sierpnia ruszyliśmy na kolejną wycieczkę. Tym razem do zabytkowego 
hotelu „Pod Orłem” Przedsiębiorstwa Hotelowego Majewicz Sp. z o.o. przy 
ul. Gdańskiej, gdzie bywali znamienici goście, m.in. Marszałek Józef Pił-
sudski, Artur Rubinstein, marszałek Edward Śmigły-Rydz i wielu innych. 
Oglądaliśmy też wspaniały gmach byłej Królewskiej Dyrekcji dla Kolei 
Wschodniej przy ul. Dworcowej 63, unikatowe zabytki architektury prze-
mysłowej służące zaopatrzeniu miasta w wodę, to jest Wieżę Ciśnień przy 
ul. Filareckiej oraz stację pomp przy ul. Gdańskiej 242.

• 13 sierpnia gościliśmy, w 90 rocznicę powstania Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego, na terenie I Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkie-
go przy ul. Powstańców Warszawy 2. Była to okazja do obejrzenia uroczy-
stego apelu i defilady z udziałem m.in. „skorpionów 3” (uczestniczących 
w misjach wojskowych za granicą), zapoznania się z dziejami I Brygady 
Logistycznej, zwiedzenia koszar, ba, nawet udziału w żołnierskim pikniku 
z grochówką.

• 1 września, w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, zwiedzaliśmy 
umocnienia polowe tzw. Bydgoskiego Przedmościa, w tym skansen for-
tyfikacji polowej w Kruszynie, gdzie grupa rekonstrukcji historycznej 
z Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy pod kierunkiem dyr. 
Arkadiusza Kalińskiego, pozorowała niemiecki atak i polską obronę umoc-
nienia. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też film „Przedmoście Bydgoskie 
1939 r.” Roberta Grochowskiego.

• 26 września udaliśmy się na wycieczkę po Brdzie i Kanale Bydgoskim. 
Popłynęliśmy statkiem „Słonecznik” napędzanym energią słoneczną. Wy-
cieczka zaczynała się na Rybim Rynku, a kończyła na 3 śluzie na nowym 
Kanale Bydgoskim, gdzie przed laty nakręcano sceny do kultowego serialu 
„Czterej pancerni i pies”. Następnie w Pomorskim Muzeum Wojskowym 
zwiedzaliśmy wystawę, m.in. czołg T-34, obejrzeliśmy film o „Czterech 
pancernych”. Była okazja do poznania tajników tresury policyjnych psów, 
z których wywodził się Szarik. 

• 10 października znów ruszyliśmy na wodne szlaki, śladami „Czterech pan-
cernych i psa”. Wtedy to padła propozycja, aby w Bydgoszczy postawić 
pomniczek psa, który „wygrał II wojnę światową”, czyli Szarika. Reno-
ma tych wycieczek sprawiła, że goście z kraju i zagranicy zwracają się do 
TMMB z prośbą o wycieczki po Bydgoszczy. 
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• I tak we wrześniu 2008 roku oprowadzaliśmy po mieście dziennikarzy 
z Frankfurtu, w 2009 roku – delegację niemiecką współpracującą z parafią 
pw. Świętej Rodziny, drogowców i mostowców z kraju, chirurgów uczest-
niczących w ogólnopolskim sympozjum w Bydgoszczy oraz młodzież ko-
lonijną z Wybrzeża i Śląska. 

O kuchni organizacyjnej tego rodzaju wycieczek na podstawie zwiedzania DAG-
-Fabrik Bromberg opowiadał Robert Grochowski, prezentując m.in. filmy i zdjęcia.

Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami. Zanim powstało Exploseum
W czerwcu 2007 roku, w ramach organizowanego przez Towarzystwo Miło-

śników Miasta Bydgoszczy cyklu ,,Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”, na te-
renie ówczesnych Zakładów Chemicznych ,,Zachem SA” odbyło się widowisko 
historyczne ,,NGL-BETRIEB. PODZIEMNA ZBROJOWNIA III RZESZY”. Wi-
dowisko niezwykłe, przynajmniej z kilku  ważkich powodów. Po pierwsze – od-
było się w zamkniętej części zakładu, do której wstępu, bez specjalnej przepustki, 
nie mieli nawet pracownicy ,,Zachemu”. Przygotowanie tu imprezy historycznej 
wymagało pokonania wielu trudności organizacyjnych, technicznych i formal-
noprawnych. Po drugie – widowisko odbyło się na terenie dawnej strefy produk-
cyjnej NGL-Betrieb, wchodzącej w skład niemieckich zakładów zbrojeniowych 
DAG-Fabrik Bromberg. 

W czasie II wojny światowej produkowano tu niezwykle silny materiał wy-
buchowy – nitroglicerynę. Kompleks został opuszczony w styczniu 1945 roku; 
w ciągu kilku następnych miesięcy wszystkie znajdujące się tu urządzenia oraz 
infrastruktura zostały zdemontowane i wywiezione do Związku Radzieckiego. 
W strefie NGL nie wznowiono już produkcji, a budynki zachowały swoją pier-
wotną formę nieskażoną przebudowami. Czas stanął tu w 1945 roku – na ścianach 
można było zobaczyć oryginalne niemieckie napisy technologiczne, inskrypcje 
angielskich jeńców wojennych, tudzież liczne malunki pozostawione przez ra-
dzieckich ,,zdobywców”.  Po trzecie wreszcie, było to jedno z pierwszych, zreali-
zowanych w Bydgoszczy widowisk historycznych, z udziałem grup rekonstrukcji 
historycznej, zabytkowych pojazdów oraz multimediów. 

Widowisko ,,NGL-BETRIEB. PODZIEMNA ZBROJOWNIA III RZESZY” 
miało miejsce 6 czerwca 2007 roku. Organizatorami było Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Stowarzyszenie 
Miłośników Zabytków ,,Bunkier” oraz pracownicy naukowi i studenci Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego. Celem widowiska było promocja strefy NGL-BE-
TRIEB, poprzez ukazanie bydgoszczanom jego olbrzymiego, szczelnie dotąd 
skrywanego potencjału turystycznego.

Punkt zbiórki turystów znajdował się przy bramie wjazdowej ,,Zachemu”, 
przy ul. Wojska Polskiego 65, skąd przewożeni byli zabytkowym autobusem na 

Jerzy Derenda
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teren strefy. Tu, po krótkim marszu, zwiedzający wraz przewodnikami zostali 
przejęci przez patrol żołnierzy ,,Wehrmachtu” (studenci germanistyki UKW). 
Pod ich eskortą grupa dotarła do budynku przygotowania produkcji (nr 1133), 
gdzie żołnierze złożyli raport swojemu dowódcy. Chwilę później zdumiona grupa 
była świadkiem inspekcji zakładu, przeprowadzonej przez Wernera von Brauna – 
twórcy niemieckiej broni rakietowej. 

Po zwiedzeniu obiektu, turyści, w dalszym ciągu konwojowani przez ,,nie-
mieckich” żołnierzy, udali się do budynku nitratora (nr 1137). W jego potężnych, 
blisko trzymetrowej grubości ścianach, odbywał się niezwykle niebezpieczny 
proces nitracji. 

Dalej, podziemnym tunelem, nastąpił przemarsz w kierunku budynku denitra-
cji (nr 1115). Po kilkudziesięciu metrach grupa została zaskoczona przez alarm 
przeciwlotniczy – zawyły syreny, a z oddali dał się słyszeć narastający z każdą 
chwilą warkot nadlatujących samolotów. 

Po dojściu do celu przewodnicy omówili konstrukcję obiektu oraz zachodzący 
tu proces denitracji, tj. oczyszczania kwasów odpadkowych. Stąd, tym samym 
podziemnym tunelem, schodząc w międzyczasie po drabince poręczowej, turyści 
przeszli do niewielkiego budynku końcowego oczyszczania. 

Po zwiedzeniu obiektu, tunel poprowadził do najbardziej niezwykłego budyn-
ku na strefie NGL. Był to budynek stabilizacji (nr 1141), który z racji swojej spe-
cyficznej konstrukcji nazywany był przez Niemców ,,gwiazdą”. Dalej, podziem-
nym tunelem, turyści przeszli do obiektu żelatynizacji (nr 1153). Z racji ogromu 
konstrukcji, dla potrzeb widowiska udostępniono jedynie 1/3 budynku. 

Po zejściu na parter budynku, odkrytym taśmociągiem zwiedzający udali się 
w kierunku magazynu. Tu, niespodziewanie, zza węgła wyszli dwaj radzieccy żoł-
nierze uzbrojeni w pepesze. Całą grupę przejęli teraz Rosjanie, po czym poprowa-
dzili ją w kierunku pomieszczeń magazynowych, gdzie znajdowało się obozowisko 
radzieckich sołdatów. Warunki frontowe:  pod ścianą rozrzucona słoma, obok puste 
skrzynki, beczki, narzędzia. Na jednej ze skrzynek leżały karty, słonina i kilka bute-
lek bimbru. Inne, puste już butelki spoczywały w kącie pomieszczenia. Na ścianach 
wisiały radzieckie plakaty propagandowe oraz portrety Stalina. Pod oknem stało 
radio, z którego przez cały czas płynęły radzieckie pieśni wojskowe. 

W pomieszczeniach magazynowych na szczególną uwagę zasługiwały znaj-
dujące się na ścianach liczne napisy rosyjskie i angielskie, o zróżnicowanej for-
mie i treści. Po pamiątkowych zdjęciach z żołnierzami, turyści przeszli na pobli-
ską drogę, gdzie już czekał autobus. 

W trakcie całodniowej imprezy, przez teren NGL-Betrieb oprowadzono 
5 grup, liczących po około 30 osób. Monumentalne budynki oraz stworzona 
przez nas historyczna otoczka wywarły na zwiedzających niewątpliwie ogromne  
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wrażenie. Dało się to odczuć w rozmowach oraz licznych komentarzach w In-
ternecie. Słowem – sukces. Dwa miesiące później, dostrzegając olbrzymi poten-
cjał turystyczny strefy NGL-Betrieb, Urząd Miasta Bydgoszczy przekazał cały 
kompleks w zarząd Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego w Byd-
goszczy. Po pozyskaniu środków unijnych, rozpoczęły się tu prace adaptacyjne 
w ramach projektu Exploseum. Otwarcie skansenu architektury przemysłowej 
i podziemnej trasy turystycznej na terenie strefy NGL nastąpiło w lipcu 2011 
roku. W chwili obecnej jest to jedna z największych atrakcji turystycznych na-
szego regionu. 

Patrząc z perspektywy czasu nie waham się powiedzieć, że zrealizowane przez 
nas w 2007 roku widowisko historyczne ocaliło od zniszczenia całą strefę NGL-
-Betrieb. Gdyby nie  spektakularny sukces imprezy, podzieliłoby ono smutny los 
setek już wyburzonych budynków dawnych zakładów DAG. 

Marek Romaniuk, dr, 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 
prezes Oddziału Bydgoskiego 
Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Robert Grochowski, mgr, archeolog.

Daria Bręczewska-Kulesza, dr, 
Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Epoque.

Jerzy Derenda



Muzealny potencjał wiedzy o regionie.  
Tezy do dyskusji panelowej

Dlaczego muzea są tak ważnymi instytucjami w polityce regionalnej, eduka-
cji, kulturze; dlaczego społeczności lokalne tworzą takie muzea, co mogą w nich 
pozyskiwać, dlaczego winny o nie dbać?

Zatem na początek stawiam pytania, jakby problem funkcjonowania muzeów 
nie był wcale taki oczywisty. Poniekąd w kulturze współczesnej, charakteryzują-
cej się powszechnością, ale i spłaszczeniem aksjologicznym, z jej nastawieniem 
na powierzchowność i coraz szybsze tempo konsumpcji, takie pytania mogą się 
pojawić. Nawet więcej – coraz częściej się pojawiają. Przeto konieczny jest na-
mysł nad potrzebą istnienia muzeum, w naszym szczególnym przypadku, mu-
zeum w społecznościach lokalnych, regionalnych. Lub inaczej, w duchu współ-
czesnej pragmatyczności – jaką korzyść (jeśli w ogóle) społeczność wynieść 
może z wizyty w muzeum, z samego faktu jego istnienia. 

Muzeum jest instytucją specyficzną i miejscem szczególnym. Organizuje wy-
stawy, udostępnia posiadane przedmioty (zabytki, artefakty, dzieła), gromadzi 
różnorodną dokumentację, organizuje wydarzenia kulturalne i artystyczne, a tak-
że popularnonaukowe, popularyzuje wiedzę, prowadzi szeroko zakrojoną działal-
ność edukacyjną, wedle określonych programów i dla różnych grup odbiorców. 
Owszem, wiele z tych funkcji spełnia także szereg różnych instytucji i stowarzy-
szeń. Podstawą jednak odrębności muzeum jest zbiór materialnych i niematerial-
nych świadectw cywilizacji człowieka i przyrody, gromadzony wedle przyjętego 
planu, naukowo opracowany przy pomocy zawodowego personelu i udostępnia-
ny regularnie. Przedmioty te są przy tym, poza nielicznymi wyjątkami, indywidu-
alne i niepowtarzalne. Cechą istotną jest też to, że wyjęte zostały z pierwotnego 
kontekstu funkcjonalnego i znaczeniowego.

Muzeum jest także miejscem pamięci. Ponieważ gromadzi przedmioty, będą-
ce same w sobie nośnikami pamięci indywidualnej i zbiorowej, Muzeum jest także 
i przede wszystkim miejscem miejsc, zróżnicowanych, odrębnych i niepowtarzalnych.

Niektóre muzea gromadzą wyłącznie dzieła sztuki i artefakty o znaczeniu uni-
wersalnym. Jednak znakomita ich większość posiada – przynajmniej w części 
– zbiory odnoszące się do konkretnego regionu i zamieszkujących go społeczno-
ści, obecnie i w przeszłości; zaś wiele placówek muzealnych gromadzi kolekcje 
odnoszące się wyłącznie lub prawie wyłącznie do owego szczególnego i wyjąt-
kowego miejsca, regionu.
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Cechą szczególną muzeów regionalnych, przynajmniej większości z nich, jest 
ich wielodziałowość. Zwykle muzea takie posiadają zbiory archeologiczne, sze-
roko rozumiane historyczne (od dokumentów, przez pamiątki znaczących wyda-
rzeń aż po przedmioty codziennego użytku), etnograficzne, zwłaszcza dotyczące 
materialnej oraz duchowej kultury ludowej i popularnej, dalej zbiory artystyczne; 
do tego dochodzić mogą kolekcje szczególne, jak militariów czy numizmatyczne 
lub kartograficzne, o ile jest ich stosunkowo dużo i zostały wydzielone ze zbio-
rów historycznych. Czasem przedmioty te tworzą zwarte zespoły, czasem są to 
muzealia pojedyncze – wymagające zatem uważnego komentarza. Zawsze jed-
nak stanowią nośniki pamięci – indywidualnej i zbiorowej, pamięci historycznej 
i regionalnej, pamięci tworzącej podstawę procesów identyfikacyjnych, kształ-
tujących i pielęgnujących samoidentyfikację społeczności, tożsamość grup i po-
szczególnych członków lokalnego społeczeństwa.

Muzea regionalne są oparciem dla badań – zarówno prowadzonych na miej-
scu, jak i przez badaczy zewnętrznych, przede wszystkim przez udzielanie infor-
macji, przeprowadzanie kwerend, pomoc organizacyjną. Szczególną role odgry-
wają odczyty, sesje naukowe i popularyzatorskie, wydawnictwa. Często muzea są 
jedynymi na danym terenie, w regionie, instytucjami o potencjale umożliwiają-
cym taką naukową i popularnonaukową działalność. 

Muzea stanowią niezbywalne miejsce edukacji – indywidualnej i zorganizo-
wanej. Najważniejsze z nich to edukacja historyczna i edukacja regionalna oraz 
edukacja kulturalna i artystyczna.

Niezbędną jest – to postulat kierowany do samych muzealników, ale także 
przedstawicieli edukacji, instytucji kultury, a przede wszystkim samorządowców 
– zapewnienie dalszego istnienia oraz stworzenie i/lub polepszenie podstaw ma-
terialnych i organizacyjnych działania muzeów i ich współpracy z innymi pla-
cówkami regionalnymi; docelowym efektem winna być organizacja sieci regio-
nalnej, którą roboczo określić można: pamięć, edukacja, tożsamość.

Michał F. Woźniak

Michał F. Woźniak, dr, 
dyrektor Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.



Ochrona terenów zielonych  
i nadrzecznego krajobrazu kulturowego  

na przykładzie Bydgoszczy

Spoglądając na kompozycję przestrzenną współczesnej Bydgoszczy zauwa-
żymy, że powiązanie infrastruktury miejskiej z rzeką Brdą oraz Kanałem Bydgo-
skim odzwierciedla ukształtowanie miasta, które niczym wrzeciono rozwinęło się 
w osi wschód-zachód wyznaczonej przez koryto rzeki. 

Wody Brdy, niegdyś swobodnie meandrującej, wpisały się trwale w historię 
kasztelańskiego grodu, a następnie wybudowanego na jego miejscu z woli kró-
la Kazimierza III Wielkiego, starościńskiego, warownego zamku (1337–1346) 
i Bydgoszczy, której lokacja, na tak zwanym surowym korzeniu, nastąpiła w 1346 
roku, na prawym, południowym brzegu rzeki. Zamek wznoszący się na wyspie 
otoczonej wodami głównego koryta Brdy oraz jej zasypanej odnogi został wysa-
dzony w powietrze w 1656 roku, a jego ruiny ostatecznie rozebrano pod koniec 
XIX stulecia. Średniowieczne miasto, powstałe na prawie magdeburskim, oto-
czone przedmieściami, korzystając z królewskich przywilejów i dobrodziejstwa 
położenia nad rzeką, która stymulowała jego rozwój gospodarczy (żupy solne, 
handel zbożem) zachowało pierwotny układ urbanistyczny. Mimo to, od połowy 
XVII wieku Bydgoszcz dosięgnął kryzys, u podstaw którego znalazły się pożary, 
powodzie, epidemie, a także przemarsze wojsk w okresie wojen polsko-szwedz-
kich i załamanie koniunktury w handlu zbożem. Miasto w chwili aneksji przez 
Królestwo Pruskie, w 1772 roku, w efekcie pierwszego rozbioru liczyło około 500 
mieszkańców. Rozpoczął się nowy rozdział w historii Bydgoszczy. Poza uwarun-
kowaniami politycznymi stwarzającymi podstawy do przekształcania się miasta 
w prężny ośrodek administracyjno-handlowo-przemysłowy, a także wojskowy, 
istotną rolę odegrała rzeka Brda oraz Kanał Bydgoski. Tą śródlądową drogę wod-
ną planowano już w czasach Królestwa Polskiego, a dopracowano i zrealizowano 
tuż po I rozbiorze Polski, w latach 1773–1774, za panowania Fryderyka II, wład-
cy Prus. Tym samym Bydgoszcz zyskała budowlę hydrotechniczną („cudowne 
dzieło czasu”) łączącą Brdę z Notecią, która przyczyniła się znacząco do rozwoju 
handlu i przemysłu, w szczególności drzewnego, maszynowego i meblarskiego.

Oprócz rzeki od początków istnienia miasta także tereny zielone odgrywały zna-
czącą rolę i wpisywały się w krajobraz Bydgoszczy. W obrębie miasta lokacyjnego 
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były one ograniczone do 
przykościelnego cmentarza 
(teren wokół obecnej ka-
tedry), wyspy św. Barbary 
oraz sąsiadującej z nim od 
zachodu Wyspy Młyńskiej. 
Natomiast w rejonie przed-
mieść znajdowały się ogrody 
mieszczan oraz przyklasz-
torne. Stan taki utrzymywał 
się do końca XVIII stule-
cia. Wspomnienie tamtych 
czasów stanowi najstarszy 

bydgoski park im. Kazimierza Wielkiego przy placu Wolności. Tworzy go część 
dawnego ogrodu powstałego w XVII stuleciu w obrębie zespołu klasztornego 
sióstr klarysek, który po kasacie zgromadzenia stał się ogrodem regencyjnym, 
dostępnym tylko dla urzędników, a następnie w 1900 roku przekształconym 
w publiczny park. Impulsem zapowiadającym zmiany była wspomniana budowa 
Kanału Bydgoskiego oraz stopniowy rozwój miasta, którego intensyfikacja zwią-
zana z industrializacją zaczęła się w połowie XIX wieku. 

Tak więc, kanał odegrał szczególną rolę w procesie kształtowania terenów zie-
lonych, a za ich pośrednictwem wpłynął na rozkwit życia towarzyskiego. Bardzo 
szybko, bo już pod koniec XVIII wieku, przystąpiono do zagospodarowywania 
obszarów nadbrzeżnych, stopniowo nadając im kształt wielkiego zieleńca. Tutaj 
ogromne zasługi położył Conrad Ernst Peterson, który jako inspektor budownic-
twa wodnego, a zarazem inspektor Kanału Bydgoskiego, podjął zamysł założenia 
na terenie Bydgoszczy plant nad kanałem. Planty były gotowe już w 1807 roku, 

z tym, że aż do wybuchu II 
wojny światowej były one 
i ich otoczenie uzupełniane, 
rozbudowywane przez nowe 
nasadzenia drzew i krze-
wów. 

Natomiast tworzenie tere-
nów zielonych i dbałość o nie, 
w życie mieszkańców w spo-
sób znaczący wpisały się wraz 
z utworzeniem w 1832 roku 
Towarzystwa Upiększania Skwer im. Mariana Turwida, fot. Agnieszka Wysocka.

Ogród botaniczny przy ul. J.U. Niemcewicza, 
fot. Agnieszka Wysocka.

Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka
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Bydgoszczy i najbliższych Okolic. Celem nadrzędnym towarzystwa powstałe-
go z inicjatywy prezydenta bydgoskiej regencji Carla von Wissmanna, a zarazem 
pierwszego przewodniczącego, była dbałość o estetyczny wygląd Bydgoszczy, 
a jego statut, opublikowany w 1836 roku, na dziesięciolecia stał się wyznacznikiem 
działań, które sprawiły, że Bydgoszcz zaczęto identyfikować jako miasto zieleni. 

Statut ów między innymi wskazywał na potrzebę zakładania parków, skwe-
rów, kwietników, zadrzewiania ulic oraz troskę o wygląd domów, balkonów czy 
przydomowych ogródków. Wśród zaleceń znalazło się urządzanie nad Kanałem 
Bydgoskim alei spacerowych oraz zakładanie lokali gastronomicznych. 

To prężnie funkcjonujące stowarzyszenie nie tylko mówiło o działaniu, ale 
realizowało statutowe założenia. Dysponowało nawet własnymi szkółkami drze-
wek, które wykorzystywano do obsadzania ulic i parków. Jego wyjątkowym suk-
cesem było utworzenie w 1835 roku Bydgoskiej Szkoły Ogrodniczej kształcącej 
osoby zawodowo przygotowane do prac związanych z zakładaniem i pielęgno-
waniem parków i ogrodów. Mieszkańców do pielęgnowania przydomowej zieleni 
i otaczania się nią, miały zachęcać organizowane przez Towarzystwa Upiększania 
Bydgoszczy konkursy na najładniejsze ogrody i balkony (współcześnie konkursy 
o tej formule przeprowadza TMMB). Conrad v. Wissmann, który przyczynił się 
do powstania rzeczonego Towarzystwa, w roku jego powołania doprowadził też 
do założenia parku na obecnym Wzgórzu im. gen. Henryka Dąbrowskiego, do 
1920 roku noszącego miano od nazwiska swojego pomysłodawcy. Współcześnie 
park, którego atrakcję stanowiły dwa źródlane stawy z wodotryskiem i wodospa-
dem, po okresie zaniedbania poddany został zabiegom porządkowo-pielęgnacyj-
nym, które przywróciły jego pierwotny, krajobrazowy charakter. 

Zamysł wprowadza-
nia nad kanał gastronomii 
zaowocował zakładaniem 
kompleksów restauracyjno-
-ogrodowo-rozrywkowych. 
Pierwszym, który urządzony 
został w 1838 roku z inicja-
tywy Towarzystwa Upięk-
szania Bydgoszczy, był ze-
spół między czwartą a piątą 
śluzą znany pod nazwą „Ślu-
za Kwiatowa”, bowiem sły-
nął z klombów i okazałych 
rabat obsadzonych kompo-
zycjami z wielobarwnych 

Wzgórze im. Henryka Dąbrowskiego, fot. Bogna 
Derkowska-Kostkowska.



276

kwiatów. W następnych latach w bezpośrednim sąsiedztwie kanału założono ko-
lejnych pięć ogrodowych zespołów typu établissements, które bydgoszczanom 
zapewniały możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu na łonie natury. 
Łącznie w Bydgoszczy kompleksów restauracyjno-ogrodowo-rozrywkowych 
było około dwudziestu. Oprócz nich zakładane były parki oraz skwery, systema-
tycznie też wysadzano drzewami ulice, w efekcie na początku lat 20. XX wie-
ku długość zadrzewionych ulic przekraczała 43 kilometry. Wszelkie działania 
w zakresie zazieleniania miasta były ważne, a było ich dużo. Stąd wspomnieć 
można tylko wybrane. I tak, w 1844 roku wytyczono park miejski, dostępny 
wejściem od ulicy Jagiellońskiej z trawnikiem schodzącym ku brzegowi rzeki 
Brdy, który w zubożonym kształcie przetrwał do czasów obecnych (park Włady-
sława Jagiełły). W 1870 roku, zgodnie z myślą ówczesnego prezydenta regencji, 
a zarazem przewodniczącego przywoływanego Towarzystwa, Johana Gottlieba 
Neumanna, w rejonie dzisiejszych ulic: Szubińskiej, Seminaryjnej i Wysokiej 
utworzono park, którego fragmenty zachowały się jako otoczenie wznoszących 
się przy ulicy Seminaryjnej: szpitala dla płucnochorych i siedziby jednego z wy-
działów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Natomiast w 1901 roku, 
w sąsiedztwie podówczas wytyczanych ulic, według projektu dyrektora ogro-
dów miejskich Konrada Neumanna, założono park krajobrazowy (park im. Jana 
Kochanowskiego).

Terenów zielonych powstawało więcej, a zarząd i opieka nad tymi położo-
nymi na gruntach miejskich pozostawała w gestii magistratu, w imieniu którego 
występował dyrektor ogrodów miejskich. Natomiast mieszkańcy Bydgoszczy 
korzystali z dobrodziejstwa wszechobecnej zieleni obejmującej ciągi uliczne, 
skwery, parki i wyjątkowo okazałe planty nad Kanałem Bydgoskim zajmujące 
powierzchnię 38 hektarów. 

Jedno z najpiękniej położonych miast Poznańskiego – to Bydgoszcz. Miastu 
temu w zupełności przysługuje miano miasta – ogrodu; pełno tu ogrodów, plan-
tacyj, zieleni. Plantów, skwerów i zieleńców liczy się ogółem na 90 ha, w tem 65 
plant nad śluzami – tak pisał w 1926 roku Marian Güntzel, dyrektor bydgoskich 
ogrodów miejskich w okresie międzywojennym. W tym czasie dbano o istnieją-
ce parki i skwery, zakładano nowe. W 1923 roku powołano do życia Bydgoskie 
Towarzystwo Ogrodnicze urządzające każdego roku pokazy ogrodnicze, wykła-
dy oraz wycieczki, podczas których zwiedzano parki – między innymi w Lubo-
stroniu, w Tczewie, w Niedźwiedziu. Swoją działalność kontynuowały Ogródki 
Działkowe – „Swoboda” (założone w 1903 roku) przy dzisiejszej ul. Powstańców 
Wielkopolskich oraz „Jedność” (którego początki sięgały 1910 roku) przy obecnej 
ul. J. Sułkowskiego. Przy domach jednorodzinnych i na zapleczach śródmiejskich 
kamienic właściciele pielęgnowali prywatne ogrody.

Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka
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Największą dumą z tego 
czasu pozostaje – Ogród Bo-
taniczny otwarty w sierpniu 
1930 roku. Zaprojektowano 
go u zbiegu ulic J.U. Niem-
cewicza i Powstańców Wiel-
kopolskich, w sąsiedztwie 
willowej dzielnicy Sielanka 
i kompleksu budynków In-
stytutu Rolnego. Magistrat 
Bydgoszczy zlecił projekt 
założenia Marianowi Günt-

zlowi, dyrektorowi Ogrodów 
Miejskich. Drzewa i krzewy 

ozdobne zamawiano między innymi w Instytucie Dendrologicznym w Kórni-
ku. Teren ogrodu podzielono na działy: systematyczny, biologiczny, dział roślin 
użytkowych i dział roślin ozdobnych. W tym ostatnim, blisko wejścia do ogro-
du, w jego pd.-zach. części znajdował się prostokątny placyk, pośrodku którego 
ustawiono na podwyższeniu zegar słoneczny, a w czterech narożach – figurki 
dziewczynek przedstawiające pory roku. W skraju północnym stanęła Zima, 
w południowym Lato, we wschodnim Wiosna, a w zachodnim – Jesień. W części 
południowej placyku na ścianie ogrodzenia umieszczono płaskorzeźbiony plan 
Bydgoszczy. Autorem rzeźbiarskiego wystroju był miejscowy artysta Bronisław 
Kłobucki (1896-1944). W okresie międzywojennym o ogród bardzo dbano. Po 
wojnie zmienił nazwę – stał się Miejskim Ogrodem Botanicznym i nadal otacza-
no go troskliwą opieką, zachowując przedwojenny układ. W latach 1977-1979 
w domku na terenie ogrodu botanicznego mieszkał Stanisław Horno-Popławski 
(1902-1997), który podarował mieszkańcom Bydgoszczy 14 rzeźb. Ustawione 
były przy głównej alejce ogrodu. 

W połowie lat 70. XX wieku podjęto decyzję o przeniesieniu wówczas Ogro-
du Botanicznego IHAR (Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin) do Parku  
Leśnego Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, przekazując zarząd nad ogro-
dem Zieleni Miejskiej. Teren ulegał postępującej dewastacji aż do 1995 roku, 
kiedy ogrodowi botanicznemu nadano status kompleksowego pomnika przyro-
dy, a w 1999 roku przekazano go Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego. Pod 
troskliwym okiem naukowców (ogród jest pracownią botaniki Instytutu Biologii 
Środowiska) odzyskuje swoją dawną świetność. Odtworzono zegar słoneczny, 
wykonano kopie dwóch rzeźb B. Kłobuckiego („Jesieni” i „Zimy” 2008/2009). 
W ogrodzie rośnie obecnie ponad 300 gatunków drzew i krzewów, w tym  

Zegar słoneczny w ogrodzie botanicznym przy  
ul. J.U. Niemcewicza, fot. Agnieszka Wysocka.
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unikatowych i reliktowych. Gatunki obce pochodzą przede wszystkim z Azji 
i Ameryki Północnej. Spotkamy tutaj drzewa i krzewy z terenów śródziemnomor-
skich, w tym z Afryki Północnej. Połowę nasadzeń stanowią rośliny z Europy. Na 
terenie ogrodu rośnie 15 gatunków drzew i krzewów chronionych (m.in.: brzoza 
niska, brzoza karłowata, wawrzynek wilcze łyko, sosna limba, wisienka stepowa, 
kłokoczka południowa). 

Z mniejszych założeń zielonych warto przypomnieć nasadzenia w obrębie 
dwóch bydgoskich dzielnic – Sielanki i Osiedla Leśnego. W przypadku tego pierw-
szego teren zielony zaprojektowano wcześniej, w 1912 roku planując zabudowę, 
w okresie międzywojennym, w 1925 roku, uporządkowano go. Przekompono-
wano główny, leżący w centrum założenia skwer, wykonano żywopłot z morwy 
białej, nasadzono od ulic S. Wyspiańskiego i Sielanka głogi o kulistych koronach, 
wydzielono tarasy, gdzie w zależności od pory roku kwitły kwiaty. Wschodnią 
część zajmował plac zabaw dla dzieci ocieniony przez wierzby. Teren zielony za-
mykający dzielnicę od południowego-zachodu (obecnie skwer ppor. Leszka Bia-
łego) również zagospodarowano, uzupełniając nasadzenia z 1910 roku o dęby, 
klony, kasztanowce i lipy oraz wydzielono plac zabaw. W 1926 roku wzdłuż ulicy 

ks. R. Markwarta zasadzono 
platany – po stronie połu-
dniowej dwa rzędy, po stro-
nie północnej – jeden rząd. 
Na zabudowywanym w la-
tach 30. XX wieku Osiedlu 
Leśnym drzewa można było 
wycinać tylko w porozumie-
niu z Nadleśnictwem Jachci-
ce. Mieszkańcom zalecano 
urządzanie tak zwanych le-
śnych ogrodów z wykorzy-
staniem roślin, takich jak 
mech, roślin naskalnych, 
wrzosów, paproci. W 1936 
roku w związku z plano-
waną Wystawą Pomorską 
uporządkowano planty nad 
Brdą.

Po II wojnie światowej 
zwiększył się obszar tere-
nów zielonych w granicach Kanał Bydgoski, fot. Bogna Derkowska-Kostkowska.

Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka
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miasta. Z wielu przy-
kładów wybierzmy kil-
ka. Zamknięty ulicami: 
Jagiellońską, M. Pio-
trowskiego i ks. R. Mar-
kwarta park im. Wincen-
tego Witosa założony 
został w latach 50. XX 
w. na miejscu ewan-
gelickiej nekropolii 
(cmentarz upamiętnia 
obelisk z 2007 r.). Ozdo-
bą parku jest stary drze-

wostan. Rośnie tu najokazalszy w mieście kasztanowiec o obwodzie 540 cm oraz 
rzadko spotykana katalpa zwyczajna o niezwykle efektownych liściach. W muszli 
koncertowej (1956) wiosną i latem odbywają się okolicznościowe imprezy. 

W 1965 roku Osiedle Leśne wzbogaciło się o park im. Zbigniewa Załuskiego. 
Powstał on na terenie lasu, co wpłynęło na jego oryginalny charakter. Między wiją-
cymi alejkami znajduje się teren zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu.

Ulubionym miejscem, gdzie bydgoszczanie spędzają wolny czas jest Leśny 
Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Od 1972 roku etapami tworzono, 
zaprojektowaną przez inżynierów Aleksandra Pietrzaka i Edwarda Bartmana, 
strefę rekreacyjno-parkową w północnej części miasta. Włączono ją w granice 
Bydgoszczy 5 lat później. Obecnie jest to największy w Polsce park miejski zaj-
mujący 830 ha. Ponad połowa powierzchni parku to las z sosnami, lipami, dęba-
mi, grabami i bukami. Teren przecinają ścieżki dla spacerowiczów, dla biegaczy, 
trasy rowerowe i dla rolkarzy, i deskorolkarzy, czy entuzjastów nordic-walking. 
Zimą czynna jest nartostrada z wyciągiem. Polany zachęcają do odpoczynku  
i do piknikowania. Urozmaicona rzeźba terenu zachęca do przejażdżek konnych 
(na terenie parku mieści się od 1982 r. ośrodek rekreacji konnej). We wschodniej  
części parku znajduje się od 1978 r. Ogród Fauny Polskiej, z wydzielonym mini 
zoo, gdzie najmłodsi mogą z bliska podziwiać zwierzęta. W ogrodzie spotkamy 
m.in. żubry, daniele, rysie, wilki, kruki, orły, sokoły. W dolinie Strugi Myślęciń-
skiej, spiętrzonej w szereg kaskad, w 1983 r. stworzono rozległy 60-hektarowy 
Ogród Botaniczny. Podzielono go na strefy odpowiadające różnym klimatom, 
wydzielono alpinarium. Wytyczono ścieżki dydaktyczne, w tym specjalną trasę 
dla osób niewidomych. Przez park w Myślęcinku przebiegają trasy turystyczne 
m.in. szlak Brdy, szlak turystyczny im. S. Meysnera, tu rozpoczyna się szlak tu-
rystyczny im. Jeremiego Przybory. 

Aleje Ossolińskich, fot. Agnieszka Wysocka.



280

Od kilku lat widoczna jest w mieście większa dbałość o tereny zielone. Spek-
takularnymi dowodami są przeprowadzone prace rewitalizacyjne powiązane z re-
waloryzacją zieleni na Wyspie Młyńskiej (jeden z etapów rewitalizacji realizowa-
ny w latach 2008-2011 w ramach Budowy infrastruktury rekreacyjnej) i wzdłuż 
starego Kanału Brdy (2012-2014). To pierwsze przedsięwzięcie pozwoliło na 
wyeksponowanie urody enklawy zieleni w samym centrum miasta, w sąsiedztwie 
Starego Rynku. Na Wyspie Młyńskiej, wpisanej do Rejestru Zabytków, zadbano 
o zachowanie klonów, lip i wierzb posadzonych pod koniec lat 60. XIX wieku 
na grobli łączącej ul. marsz. F. Focha z młynami Rothera oraz o aleje spacerowe 
(z 1890 roku) ocienione kasztanowcami i lipami. Dodatkowo wyspa wzbogaciła 
się o polanę, na której w ciepłe dni mieszkańcy chętnie odpoczywają oraz o plac 
zabaw dla dzieci w południowej części założenia. Drugie zadanie realizowano 
w ramach projektu unijnego REURIS: „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nad-
rzecznych” w 2012 roku. Istotą projektu REURIS było przeprowadzenie rewi-
talizacji terenów nadrzecznych w granicach miasta. W Bydgoszczy wybrano do 
rewitalizacji fragment parku nad starym Kanałem (wpisanym do Rejestru Zabyt-
ków) od ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej. Unikatowe walory krajo-
brazowe, położenie w centrum miasta, rozległe tereny zielone oraz ciekawa prze-
szłość tego miejsca tworzą wyjątkowy klimat. Po przeprowadzonych pracach nie 
tylko bydgoszczanie, ale również turyści odwiedzają ten do niedawna zaniedbany 
i zapomniany zakątek miasta.

Od 2009 roku przeprowadzane są uzupełnienia nasadzeń w obrębie śródmie-
ścia, ale również wykorzystuje się w oryginalny sposób obumarłe pnie drzew. 
Powstają z nich rzeźby. Można je zobaczyć przy ul. Gdańskiej 30 – „Kobieta 
w gołębiach”, przy al. A. Mickiewicza – „Przebudzenie elfów” (obie realizacje 
z 2006), przy ul. J. Słowackiego – „Zaraz zagramy” (2010). 

Tereny zielone dodające uroku Bydgoszczy, miejsca wytchnienia, stanowią 
też wizytówkę miasta – którą można z dumą „wręczać” przyjeżdżającym go-
ściom. Bydgoszcz jako jedno z nielicznych ośrodków na świecie szczyci się ty-
tułem „Miasta Ogrodu” przyznanym przez komisję stanu Karnataka w Indiach.

Bogna Derkowska-Kostkowska, Agnieszka Wysocka
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Badania nad kulturą muzyczną 
w bydgoskiej Akademii Muzycznej 

– realizacja idei współpracy naukowców, 
instytucji, stowarzyszeń 

i pasjonatów regionalnej kultury

Idea badań regionalnych w dziedzinie muzyki sięga XIX wieku. Ma swoje 
źródła w rudymentarnych pracach etnograficznych XIX wieku (O. Kolberg), do-
strzegających nie tylko kulturowe różnorodności poszczególnych regionów, ale 
i podkreślających charakterystyczne cechy muzyki i kultury muzycznej poszcze-
gólnych miejsc w Polsce. Badania te, na szerszą skalę kontynuowane w okresie 
międzywojennym, w szczególny sposób wiązały się z pracami etnograficznymi, 
rozwijającymi się przede wszystkim we Lwowie i Poznaniu. Z kolei naukowe 
dociekania dotyczące twórczości artystycznej, prowadzone były głównie z per-
spektywy muzykologii historycznej, dokumentującej przede wszystkim ciągłość 
polskiej kultury muzycznej w poszczególnych okresach dziejów Polski. Warto 
podkreślić, że oba te nurty polskiej muzykologii miały ogromne znaczenie dla 
twórczości muzycznej XX wieku, stając się niejednokrotnie inspiracją dla twór-
czości kompozytorów obficie czerpiących zarówno z ludowej, jak i artystycznej 
rodzimej tradycji muzycznej (przykład K. Szymanowskiego, A. Szałowskiego, 
H.M. Góreckiego, W. Kilara i in.). 

Okres bezpośrednio po II wojnie światowej, to czas odbudowywania tożsamo-
ści narodowej wg reguł ideologii socjalistycznej. Odrębności regionalne stały się 
nieporządanym elementem, dezintegrującym centralistyczne tendencje w funk-
cjonowaniu państwa, realizującego określony kierunek „polityki kulturalnej”. 
Jednakże już na początku lat 60. pretekstem do prowadzenia badań regionalnych, 
a przede wszystkim kontynuacji zapoczątkowanych w okresie międzywojennym 
badań źródłowych, stały się obchody 1000-lecia chrztu Polski, oficjalnie nazywa-
ne rocznicą 1000-lecia Państwa Polskiego. Pod hasłem dokumentowania polskiej 
tysiącletniej tradycji, prowadzono intensywne prace nie tylko etnograficzne, ale 
także poszukiwania muzykologiczno-historyczne, szczególnie w archiwach ko-
ścielnych, klasztorach i zakonach. Zadania tego podjęły się instytuty badawcze 
(szczególnie Polska Akademia Nauk) i uczelnie wyższe. W 1968 roku powsta-
ło Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej założone przy Bibliotece Głównej  
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Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, potem o badania w za-
kresie kultury muzycznej Śląska, rozszerzyła działalność Katedra Teorii Muzyki 
(obecnie Katedra teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej) w Wyż-
szej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (ob. Akademii Muzycznej). Podobne pra-
ce, związane z muzycznymi tradycjami Pomorza, podjęli pracownicy ówcze-
snej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie (potem w Gdańsku) skupieni wokół 
Pawła Podejki. Zajęli się dokumentacją muzycznych tradycji regionu. Przede 
wszystkim rozpoczęli, trwające do dzisiaj, prace (obecnie prowadzone pod kie-
runkiem Danuty Szlagowskiej i Danuty Popinigis) mające na celu przywrócenie 
praktyce wykonawczej muzykaliów, zachowanych w archiwach i bibliotekach 
gdańskich. 

W analogicznym okresie (lata 60. XX wieku) region kujawski nie miał oparcia 
w jednostce kształcenia na wyższym szczeblu. Brak wyższej szkoły muzycznej 
i uczelni typu uniwersyteckiego nieco inaczej ukierunkował badania regional-
ne w Bydgoszczy. Ich inicjatorem i koordynatorem stał się dyrektor Filharmonii 
Pomorskiej Andrzej Szwalbe. Jako aktywny działacz „Sejmiku Kultury miasta 
Bydgoszczy” (1957), postulował utworzenie w Bydgoszczy Towarzystwa Na-
ukowego1, w którym upatrywał szanse na udokumentowanie ciągłości tradycji 
muzycznych, które mogłyby przeczyć powszechnej opinii, że istnienie Filhar-
monii w Bydgoszczy było przedsięwzięciem nie posiadającym oparcia w regio-
nalnych tradycjach2. Ten argument wiązał się ze wspomnianą akcją obchodów 
1000-lecia państwowości polskiej. Dyrektor Szwalbe widział w tych działaniach 
cel praktyczny. Chodziło bowiem o to, by odkryte muzykalia mogły stanowić 
materiał muzyczny dla nowopowstałego zespołu muzyki dawnej, jakim była Ca-
pella Bydgostiensis pro Musica Antiqua. Z pomocą Andrzejowi Szwalbemu przy-
szli współpracownicy z różnych ośrodków. Należał do nich przede wszystkim ks. 
Władysław Zientarski (dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie), mu-
zykolog Leon Witkowski (specjalista od badań dziejów ruchu śpiewaczego na Po-
morzu), następnie Adam Sutkowski (z Uniwersytetu Warszawskiego) i badaczka 
gnieźnieńskich muzykaliów – Danuta Idaszak. Następnie zabiegano o włączenie 
w regionalne prace młode pokolenie muzykologów: Teresę de Laveaux, Jadwigę 
Kotarską, Eleonorę Harendarską, Halinę Drabik.

Od 1959 r. badano głównie archiwum archidiecezjalne w Gnieźnie. Odkryto 
przede wszystkim kompozycje wokalno-instrumentalne XVIII i XIX wieku. Były 

1 Zob. Henryk Bednarski, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (1959-1979), BTN, Bydgoszcz 
1979.

2 Henryk Wan[dowski] O rewelacyjnych odkryciach muzycznych na Pomorzu, rozmowa z An-
drzejem Szwalbe, „Spojrzenia”, dodatek do „Gazety Pomorskiej” [dalej: GP], 2-3 IV 1960, 
nr 108.
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to rękopisy utworów M. Zwierzchowskiego, J. Zaydlera, J. Wańskiego, F. Ści-
galskiego, W. Dankowskiego, K. Kurpińskiego, J. Kozłowskiego, J. Elsnera. Do 
najbardziej interesujących odkryć zaliczono wówczas „Requiem” nieznanego 
kompozytora Mateusza Zwierzchowskiego. Prace muzykologiczne bezpośrednio 
przekładały się na opracowania wykonawcze nowo odnalezionych utworów, dla-
tego włączyli się w nie kompozytorzy: Konrad Pałubicki i Florian Dąbrowski3. 

Filharmonia jednocześnie dążyła do poszerzenia kręgu penetracji muzykolo-
gicznych i historycznych. Chodziło o to, by zrewidować potoczny pogląd, że ży-
cie muzyczne na Pomorzu wiąże się jedynie ze śpiewactwem i udowodnić, słabe 
jeszcze tezy, o istnieniu w tym rejonie kapel i zespołów instrumentalnych o więk-
szej obsadzie. Badania prowadzone w Toruniu, Chełmnie, Włocławku, Skępem 
czy Pieraniu, miały potwierdzić bogaty stan posiadania w dziedzinie regional-
nych tradycji muzycznych4.

W 1963 roku A. Szwalbe rozpoczął zabiegi o powołanie do życia pracowni 
historii muzyki polskiej przy jednej z katedr UMK5. Ale owe działania nie przy-
niosły rezultatu. Tymczasem przy Bydgoskim Towarzystwie Naukowym powsta-
ła Pracownia Historyczna przejmująca najważniejsze zadania związane z historią 
i kulturą Bydgoszczy i regionu6. Do 1969 r. wydano 15 zeszytów z serii „Z dzie-
jów muzyki polskiej”, poświęconych ośrodkom życia muzycznego w regionie, 
kompozytorom tu działającym, zabytkom i instrumentarium. 

W lipcu 1977 roku Andrzej Szwalbe po raz kolejny podjął starania, mające 
na celu utworzenie w Bydgoszczy zakładu muzykologii7, tym razem w ramach 
organizacyjnych Filii Wyższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, ale także tych 
planów nie udało się zrealizować. Z kolei w maju 1978 roku rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego zgodził się na otwarcie Stacji Terenowej Instytutu Muzykologii 
w Bydgoszczy. Uroczyście otwarta (20 września 1978) stacja8, miała wyszukiwać 
i gromadzić dokumentację historyczną, dotyczącą muzyki i kultury muzycznej 
regionu, zbierać materiały etnograficzne, rejestrować świadectwa ludowej kul-
tury muzycznej, prowadzić badania naukowe w tym zakresie, pozyskiwać do 
współpracy przedstawicieli zainteresowanych dyscyplin naukowych z innych  

3 Zob. Florian Dąbrowski, Odkryte dzieła muzyczne, „Spojrzenia” nr 90, dodatek do GP, 28-29 
XI 1959.

4 Zob. Andrzej Szwalbe, O rewelacyjnych odkryciach na Pomorzu, „Spojrzenia” nr 108, doda-
tek do GP, 2-3. IV 1960.

5 Listy Andrzeja Szwalbego do Ministra Szkolnictwa Wyższego, 27 VI 1963 roku, Arch. Fil-
harmonii Pomorskiej [dalej: Arch. FP] 28/9, do JM rektora UMK 5 IX 1963, Arch. FP 5/42.

6 Zob. Listy A. Szwalbego do BTN – 18 XII 1960, zbiory prywatne A. Szwalbego [dalej: Arch. 
AS].

7 A. Szalbe do woj. Lehmanna 29 VII 1977, Arch. FP 15/52.
8 Zob. [Dorr] Stacja Naukowo-badawcza Instytutu Muzykologii UW, GP 21 IX 1978 (216) s. 1.
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instytucji działających na terenie regionu. Kierownikiem stacji naukowo-badaw-
czej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego został Andrzej Chod-
kowski. Działalność stacji napotykała jednak na trudności (lokalowe, finansowe 
i organizacyjne) i w zasadzie nigdy nie rozwinęła merytorycznej działalności. 
14 listopada 1988 prof. Anna Czekanowska z UW przedstawiła projekt ostatecz-
nej likwidacji stacji9.

Konsekwentnie realizowane badania regionalne znalazły swą realizację do-
piero w działalności Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw (obecnie 
także Folklorystyki). Pracownia ta jest jednostką Katedry Teorii Muzyki i Kom-
pozycji Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Powołana 
została w 1990 roku z inicjatywy dra Edmunda Hezy. Od 1991 roku prowadzi 
interdyscyplinarne badania naukowe, mające na celu kompleksowe opracowanie 
dziejów muzyki i kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach. Zadania te reali-
zowane są w oparciu o indywidualne projekty badawcze pracowników nauko-
wych Akademii Muzycznej oraz członków Zespołu Badawczego grupującego 
teoretyków muzyki, muzyków, muzykologów i historyków, pracujących zarówno 
w Akademii Muzycznej, jak i współpracujących z Pracownią naukowców z in-
nych uczelni w regionie oraz pasjonatów regionalnych badań muzyczno-histo-
rycznych. W ciągu dwudziestu trzech lat działalności nie tylko zorganizowaliśmy 
23 konferencje naukowe, wydaliśmy 18 publikacji zawierających wyniki naszych 
badań, ale przede wszystkim udało się zaangażować wiele różnych środowisk 
w badania w dziedzinie muzyki i życia muzycznego Kujaw i Pomorza.

Włączyliśmy w prace badawcze historyków z uniwersytetów w Bydgoszczy 
i Toruniu. W naszych konferencjach biorą udział specjaliści zajmujący się histo-
rią mniejszości niemieckiej i żydowskiej, badacze historii staropolskiej i dziejów 
najnowszych, a nawet archeolodzy.

Udało się zaangażować do współpracy pracowników bibliotek naukowych 
w regionie (WiMBP, UMK, UKW). Dzięki temu sięgamy do zbiorów specjal-
nych, muzykaliów, rękopisów i innych źródeł zgormadzonych w pracowniach 
naukowych bibliotek w wielu miejscowościach regionu.

Zyskaliśmy wsparcie dyrektorów i pracowników regionalnych ośrodków kul-
tury. Współdziałamy nie tylko w sferze prezentacji wyników badań, ale także na 
przykład w organizacji wystaw z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki (ob. 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury) w Bydgoszczy, z miejskimi i gminnymi 
ośrodkami kultury, m.in. w Tucholi, Strzelnie, Trzemesznie, Mogilnie.

9 Zob. „Żałujemy wszyscy tzn. my i zapewne Pani Profesor, że nie udało się nam utrzymać tej 
pracowni, zresztą czasy były i są aktualnie nie po temu...”, Andrzej Szwalbe do A. Czeka-
nowskiej, 25 VII 1989, Arch. AS 16. 
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Współpracujemy z nauczycielami szkół w regionie: są to pracownicy szkół 
muzycznych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Włocławku, Chełmnie oraz 
nauczyciele szkolnictwa powszechnego w Tucholi, Trzemesznie, Jeziorach Wiel-
kich in.

Naszymi referentami są bibliotekarze i pracownicy muzeów oraz izb pamię-
ci. W poszukiwaniu muzycznych tradycji regionu integrujemy różne środowiska 
i pokolenia. W pracach badawczych biorą udział zarówno młodzi, jak i bardzo 
doświadczeni naukowcy, zbieracze, aktywiści muzycznej kultury w regionie. 

Włączamy w nasze badania członków zespołów muzycznych (ostatnio także 
folklorystycznych). Przyjeżdżają oni do nas jako referenci, ale także wykonawcy 
koncertów. Tak było w przypadku mandolinistów z Cekcyna, sygnalistów z Tu-
choli, Zespołu „Jezioranie” z Jezior Wielkich.

Wiele tych wymienionych instytucji, stowarzyszeń i osób, współpracuje 
z nami w zbieraniu dokumentacji archiwalnej – fotografii, nagrań, czy zdjęć.

Naszym celem jest opublikowanie wyników badań, efektów akcji zbierania 
archiwaliów i dokumentowania różnych przejawów życia muzycznego w inter-
netowej bazie danych www.archiwummuzyczne.pl. To długoletni projekt, który 
został opracowany specjalnie na potrzeby naszych badań regionalnych. Autorskie 
oprogramowanie umożliwia umieszczanie połączonych ze sobą danych o oso-
bach, stowarzyszeniach muzycznych, instytucjach i zespołach profesjonalnych 
i amatorskich działających na Pomorzu i Kujawach od wieku XVII po czasy 
najnowsze. Uzupełniamy je o wyniki prowadzonych prac badawczych i w ciągu 
kilku lat baza rozrosła się do kilku tysięcy rekordów. W 2002 roku ówczesny kie-
rownik Pracowni dr Anna Nowak, prof. AM, podjęła starania o pozyskanie środ-
ków na opublikowanie wyników tych prac, poprzez umieszczenie bazy w Interne-
cie. Starania te zakończono w 2006 roku, umieszczając pierwszą ogólnodostępną 
wersję Archiwum Muzycznego Pomorza i Kujawach w sieci. W grudniu 2013 
roku Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Folklorystyki, udostępniła w In-
ternecie nową wersję „Archiwum Muzyczne Pomorza i Kujaw”. Pozwoliła ona na 
umieszczanie w niej oprócz informacji słownych także ilustracji, historycznych 
zdjęć, fragmentów archiwalnych nagrań dźwiękowych oraz dokumentacji wideo. 
Trwa opracowywanie pełnego zasobu archiwum i uzupełnianie danych o nowe 
media, możliwe dzięki nowinkom technologicznym, jakie powstały w momencie 
posadowienia bazy w Internecie.

Prowadzimy także działalność popularyzującą, badania nad regionalną kulturą 
muzyczną. Wspólnie z regionalnymi mediami organizujemy akcje społeczne ma-
jące na celu ocalanie śladów pomorskiej i kujawskiej kultury muzycznej. Dzię-
ki temu udało się między innymi przejąć i zachować od zniszczenia archiwalia 
i sztandar jednego z najstarszych i najważniejszych Towarzystw Śpiewaczych 



288

w Bydgoszczy – Chóru „Arion”. Ponadto Pracownia co roku organizuje otwarte 
wystawy, prezentujące materiały fotograficzne, wydawnictwa, instrumenty i inne 
eksponaty kultury materialnej związane z konkretnymi projektami badawczymi 
w poszczególnych latach. Organizowane do tej pory ekspozycje prezentowały 
m.in. rolę orkiestr wojskowych w kulturze muzycznej Bydgoszczy, dzieje ama-
torskiego ruchu muzycznego, regionalny ruch śpiewaczy, historię pomorskiej ra-
diofonii oraz odrodzoną na Pomorzu i Kujawach polską tradycję muzyki myśliw-
skiej, portrety bydgoskich nauczycieli, czy piękne zdjęcia historycznych miejsc 
rozbrzmiewających muzyką w dawnej Bydgoszczy.

Bez zaangażowania różnych środowisk, współpracy, porozumienia i zwyczaj-
nej życzliwości, nie udałoby się rozpowszechnić idei badań regionalnych, które 
często stały się zaczynem do wielu różnych projektów badawczych, społecznych 
inicjatyw, czy wydarzeń budujących kolejne dzieje naszej regionalnej kultury. 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, dr, 
kierownik Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza 
i Kujaw i Folklorystyki Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
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