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WYDARZENIA I OPINE

Bydgoski Kongres Regionalistow

Male Ojczyzny - uczq zyc
w wielkich Ojczyznach
(ks. prof. Janusz Pasierb)
W Polsce fimkcjonuje ponad trzy
tysiace Stowarzyszen Regionalnych. Zrzeszeni 33 w nich ci, ktorzy kpchaji) swoja^ ,,Malq Ojczyzne", wsluchuja sie w rytm jej zycia i serai oraz znajfj duszc ziemi
na ktorej zyja, najczesciej od wie- |
lu pokolen. Ruch regionalistycznv i
to giownie stowarzyszenia milosnikow miast lub ziemi. Ale sq tez
stowarzyszenia o przeroznym
profilu: naukowym, artystycznym, kolekcjonerskim, edukacyjnym i in.
W dniach 11 -13.09.2014 r. ponad j
trzystu regionalistow zjechato do
Bydgoszczy na swoj Jubileuszowy
X Kongres Stowarzyszen Regionalnych. Niezwykle goscinna Bydgoszcz chlubi sie najstarszym na ziemiach polskich (182 lata) Towarzystwem Mitosnikow Miasta Bydgoszczy. Stowa ,,chlubi sie", a moze nawet ,,szczyci sie" nie sa^ tylko grzecznosdow3 metafor^. Bo oto w dniu ',
inauguracji Kongresu czesc spacerowego nabrzeza rzeki Brdy w centrum miasta otrzymata w bardzo
uroczystej oprawie (udziat wtodarzy
Miasta i gosci X Kongresu) imie: |
,,Towarzystwa Mitosnikow Miasta
Bydgoszczy".
Stowarzyszenie Kulturalne ,,Krajo- I
brazy" w Legnicy na X Kongresie reprezentowane byto przez Artura
Dychowicza i Wojdecha Szydtowskiego. W przemowieniu inauguruj^cym X Kongres dr Tadeusz Samborski powiedziat m.in.: ,,Drodzy ]
Regionalisci! Zarowno ci zrzeszeni |
w Ruchu Stowarzyszen RP jak tez
bed^cy, poza naszym ruchem, ale
wiernie stuz^cy idei regionalizmu ]
polskiego: jestesde ,,solq ziem", ktore reprezentujecie i z ktorych czerpiecie soki swojego zycia i uczucia.
Jestescie ,,solq ziem", ktorym stuzycie swoim zaangazowaniem, swojq
pomystowosci^, swoj$ sktonnosciq
do czynienia dobra wokot siebie,
w najblizszym otoczeniu, w swojej

mafej Ojczyznie. Wy Drodzy utalen- rzaiosd spotecznej i gtebi merytotowani, zaangazowani regionalisci rycznej w podejmowaniu spraw lododajecie blasku i barwy zyciu kalnych Ojczyzn, ale w scistym
w Waszych ,,matych Ojczyznach" zwia.zku z nadrzednym interesem
czyniac je piekniejszym".
narodu i panstwa polskiego. Zresztq
Uczestnicy Kongresu na kanwie catosc prac X Kongresu zarowno
referatow wybitnych polskich uczo- w warstwie naukowych wywodow
nych zajmuj^cych sie problematyka^ referatowych, jak tez bogatej dyskuregionalistyczn^ (ks. Prof. Henryk sji kongresowej byta adekwatna do
Skorowski, prof. Edward Chudzin- wiod^cego tematu obrad: ,,Regioski, prof. Stawomir Partycki, prof. Je- nalizm polski 25 lat po transformarzy Damrosz, prof. Danuta Koniecz- cji jako wazne zrodto odrodzenia
ka-Sliwinska i in.) dyskutowali o ru- narodu i panstwa".
chu regionalistycznym, jego relaW tej tytutowej konstatacji miesci
cjach z samorz^dami, wtadz$ pan- sie przypomnienie 25-iecia odzyskastwow$, uwarunkowaniach funk- nia przez Polske petnej niepodlegtocjonowania, a takze o przysztosci re- sci, ale takze swiadomosc wystepogionalizmu polskiego, o ktorej zde- wania roznorodnych czynnikow
cyduja; ludzie mtodzi. Przycia.gniecie warunkuj^cych dziatalnosc Stowatych ostatnich do Ruchu jest postu- rzyszen regionalnych w Polsce.
tatem wiod^cym i pilnym jesli chce- W tym takze zjawisk negatywnych,
my by regionalisci nie stali sie tylko ktore wpfywaj^ na cate zyde puhistorycznym rozdziatem w rozwoju bliczne, a wiec takze na szlachetny
rodzaj spotecznikostwa jaki prezenspoteczeristwa obywatelskiego.
Nawi^zuj^c do 25-lecia transfor- tuja^ regionalisci, zarowno ci zrzemacji ustrojowej Tadeusz Samborski szeni w naszym Ruchu, jak tez dziastwierdzit, iz zmjana charakteru na- tajgcymi poza jego ramami. Jesli
szego panstwa i stworzenie po dzis oceniaj^c wieloletni dorobek
1989 r. warunkow dla egzekwowa- RSR i pragn^c sformutowac dla nienia przez obywateli petni naleznych go program przysztosci nie powieim praw znakomicie utatwia kulty- my prawdy o determinacjach naszej
wowanie i rozwoju wtasnych regio- aktywnosci, to taka dyskusja bytaby
nalnych kultur. Ta konstatacja piek- jatowa, a wnioski fatszywe.
Nie da sie bowiem ukryc, ze zbyt
nie wspotgra ze zrealizowanym postulatem nieskrepowanej idei samo- czesto spotykamy sif z przejawami
rz^du terytorialnego. Te dwie prze- pogubienia narodowego, rozchwiastanki powoduj^, ze regionalisci nia moralnego, beztadu organizautozsamiaj^c sie z ideq samorza.d- cyjnego, inercji i utraty wiary w sens
nosci i panstwa obywatelskiego nie pracy pro publico-bono. Jesli do tesq juz tylko straznikami ,,skansenu, | go pojawiajs sie przypadki aroganrezerwatu i tradycji", ale sa. takze cji elit politycznych, a bywa, ze takkreatorami nowoczesnosci w roz- ze przedstawicieli niektorych segnych dziedzinach zycia swojej Ojczy- mentow wtadzy roznych szczebli, to
zny. Badacze problematyki a wsrod nietrudno zrozumiec, ze obraz realnich ks. Prof. H. Skorowski z UKSW nego swiata, w ktorym maj$ urzeprzypisujq regionalizmowi ,,dyna- czywistniac piekne ideaty ruchu remizm zycia spotecznego" i jesli na- gionalistycznego nie wydaje sie wywet ta teza ma zastosowanie tylko t^cznie optymistyczny.
do czesci towarzystw regionalnych
W tematycznym obszarze relacji
to i tak jest to przestanka wielce samorza.dow z ruchem regionalioptymistyczna, wszak cos co jest stycznym wyraziscie akcentowano
dynamiczne ma na ogot tendencje pozytywn^ wyj^tkowosc Samorz^wzrostow^.
du Wojewodztwa Mazowieckiego
X Kongres, ktory byt ewidentnym w traktowaniu Stowarzyszen oraz
przejawem sprawnosci organizacyj- ich reprezentacji krajowej. Oceny tanej Ruchu Stowarzyszen, jego doj- kie obecne byty w przemowieniach

lidera Ruchu dr. Tadeusza Samborskiego i innych przedstawicieli regionalizmu mazowieckiego (np.
przedstawiciela srodowiska Kurpiow - Mieczystawa Olendra). Bo
oczywistym jest, ze w segmencie
partnerskim najwazniejsze s^ samorz^dy lokalne roznych szczebli. $3
przeciez takie gminy i miasteczka,
w ktorych tamtejsze wtadze nie wyobrazaj^ sobie funkcjonowania
w pewnych obszarach bez miejscowego stowarzyszenia regionainego.
$3 tez takie powiaty, w ktorych
regionalisci mogq z sukcesem realizowac swoje ideaty. Podobnie jest
na szczeblu samorz^dow wojewodzkich, gdzie bywa i tak, jak to
sie dzieje w Wojewodztwie Mazowieckim, gdzie Departament Kultury, Promocji i Turystyki wspiera
wszechstronnie regionalistow (Sylwia Urban i Karolina Qrzegrzotka)
stanowi^c dla wielu ich przedsiewziec niezawodne zaplecze logistyczne. Rowniez instytucje kultury
(np. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego kierowane przez dr.
Janusza Gmitruka i Muzeum Niepodlegtosci pod dyrekcjq dr. Tadeusza Skoczka), dla ktorych Urz^d
Marszatkowski jest organem zatozycielskim, 53 bardzo waznym partnerem towarzystw regionalnych i stuz$ catemu krajowi.
Jako wyjgtkowo waznego sojusznika pragniemy widziec szkoty
wszystkich szczebli i typow. Tarn
jest zlokalizowany ogromny mtodziehczy zapat tworczy i nalezy tylko stworzyc stosowne warunki, by
potencjat ten zostat uruchomiony
z pozytkiem dla procesu edukacyjno-wychowawczego, jak tez i dla
ruchu regionalistycznego. Siegaj^c
do zrodet regionalizmu, warto przypomniec, ze w latach II Rzeczypospolitej wsp6ttworc3 programu regionalizmu byt Zwia^ek Nauczycielstwa Polskiego Szkot Powszechnych
a tysiqce nauczycieli tychze szkot byto autentycznymi regionalistami.
Wybitnymi znawczyniami problematyki regionalizmu w kontekscie
szkot polskich sa. Panie: prof. Danuta Konieczka-Sliwirlska z Uniwersytetu Poznahskiego, prof. Izabefa Lewandowska z Uniwersytetu Warmihsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz dr Ewa Puls z Instytutu Historii
i Stosunkow Miedzynarodowych
UKW w Bydgoszczy.
Regionalizm to skuteczna szkota
patriotyzmu. Nie jest przypadkiem,
iz w wydawanym przez Klub Przyjaciot Wieliczki Biuletynie znalaztem
wiersz ks. J6zefa Hotuja, pod ktorego przestaniem podpisuj^ sie swoja.
dziatalnosci^ i zyciem tysi^ce regionalistow polskich:
Oto fragment: ,,Kocham m$ Polske, bo kochac musze,/Bo serce
mam, polsk^ dusze/ Bo z piersi matki dziecieciem matym/ Do tej Ojczyzny mitosc wyssatem". Dziataj^cy
w latach II Rzeczypospolitej ofiarny
i zaangazowany regionalista wojt
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Machowa, Senator RP, stosunek do
swojej ,,matej Ojczyzny" wyrazit nastepuj^cy stowy: ,,Najmilsza Ojczyzno moja/ Zmituj sie nade nina./
Gdy ja bede w grobie/ I ludzie
0 mnie zapomnay Ty nie zapominaj".
Taki napis na swoim grobie polecit umiescic regionalista, ktory uwierzyt, ze przynajmniej mityczna ,,Mata Ojczyzna" o nim nie zapomni, bo
przeciez pamiec ludzka jest ulotna
1 zawodna, a ludzka wdziecznosc
raczej utopijna. Z ciepta. aprobatq
Kongresu spotkaf sie tez postulat
rozwoju kontaktow i wspotpracy
z organizacjami kresowymi w Polsce, oraz z organizacjami Polakow
na Ukrainie, Biatorusi i Litwie. Wielu
Kresowian wypedzonych ze swoich
siedzib na Podolu, Ziemi Lwowskiej,
Wotyniu, Wilehszczyznie kultywuj^
pewne formy umitowania swoich
stron ojczystych w nowych warunkach Dolnego Sl^ska, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Gdahska i, innych regionow Polski.
W ostatnim czasie wiele organizacji
kresowych - np. lokalne oddziaty
Towarzystwa Mitosnikow Lwowa
i Kresow Potudniowo-Wschodnich
oraz Towarzystwa Mitosnikow Ziemi
Wilenskiej deklarujq chec zrzeszania
sie w Ruchu Regionalistycznym.
Oczywistym jest, iz zostana^ przez
RSR RP przyjeci z otwarrymi ram/onami. Np. Wojciech Szydtowski
swqj^ spotecznikowsk^ pasje rozwijat wczesniej w legnickim Oddziale
Towarzystwa Mitosnikow Lwowa
i Kresow Potudniowo-Wschodnich.
Problematyka
Polakow
na
Wschodzie bedzie czesciej niz dot^d
obecna w pracach nowowybranej
Rady Krajowej. W trakcie pobytu regionalistow z catego kraju w Bydgoszczy odbyto sie takze IV Walne
Zgromadzenie delegatow Ruchu
Stowarzyszen Regionalnych RP, ktore wybrato wtadze ogolnopolskie:
Rade Krajow^ Ruchu Stowarzyszen
Regionalnych RP oraz Komisje Rewizyjn^ i S^d Kolezehski. Przewodnicz^cym Rady Krajowej zostat dr Tadeusz Samborski, a jego zastepcami
Bozena Konikowska z Warszawy
i Jerzy Derenda z Bydgoszczy.
W sktad Rady Krajowej weszli regionalisci reprezentuja.cy wszystkiewojewodztwa i najwieksze regiony naszego kraju.
Zdaniem nowowybranego Przewodnicz^cego Rady Krajowej RSR
RP dr. Tadeusza Samborskiego:
,,wszystkim polskim regionalistom
nalezy sie wdziecznosc srodowisk
lokalnych, w ktorych dziataja. oraz
szacunek i uznanie ze strony wtadz
wszystkich szczebli i szeroko rozumianej opinii publicznej, bowiem
z pojeciem regionalista immanentnie t$czy si? bezinteresowna i ofiarna dziatalnosc spoteczna najwyzszej
probyjakosci".

Sylwia Urban
Nazdjfciu: dr Tadeusz Samborski i
prof. Izabela Lewandowska

