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I. Słowo wstępne

Książka ta stanowi pokłosie obrad IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultu-
ry, który odbywał się w Kielcach i w wybranych ośrodkach Kielecczyzny w dniach 
24 – 26 września 2010 roku, pod znamiennym hasłem „Od dziedzictwa ku przyszło-
ści”. W ten sposób organizatorzy Kongresu nawiązywali do źródeł polskiego regiona-
lizmu, wskazując na Ziemię Świętokrzyską.

To historyczna kraina leżąca „w widłach Wisły i Pilicy”, posiadająca setki widocz-
nych pomników historii, świadectw krajobrazowych oraz wspaniałego dziedzictwa 
przyrody i kultury. Ziemia Świętego Krzyża, z ponadtysiącletnią tradycją, to region 
o najstarszych tradycjach przemysłowych w Polsce, o niezwykłym bogactwie form 
geologicznych, z najstarszym pasmem górskim – Górami Świętokrzyskimi. W pobli-
żu Bartka, najsłynniejszego dębu w Polsce, odkryto w ostatnim czasie ślady tetrapoda, 
najstarszego w świecie czworonoga, o czym pisano w jednym z numerów Nature. Zie-
mia Świętokrzyska to region predysponowany do pełnienia ról znaczących, wyjątko-
wych i niecodziennych. To ziemia, którą przed laty wielki jej syn, jeden z największych 
pisarzy polskich XX wieku, Stefan Żeromski nazwał „sercem Polski”.

W tej sytuacji działacze regionalni Kielecczyzny jako rzecz naturalną potraktowali 
propozycję organizacji na naszym terenie kolejnego Kongresu Regionalnych Towarzystw 
Kultury. Stało się to 15 stycznia 2010 roku, w wyniku decyzji podjętej na posiedzeniu 
Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Warszawie. Wcześniej, w sierpniu 
2009 roku na naradzie regionalistów w Niepokalanowie z propozycją organizacji Kon-
gresu w Kielcach wystąpiła Anna Makowska-Cieleń, członek Rady Krajowej RSR z Go-
rzowa Wielkopolskiego, organizator VII Kongresu Regionalistów Polskich. Organizacji 
Kongresu podjęło się Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, wiodące stowarzyszenie 
w województwie świętokrzyskim. Został utworzony 19-osobowy Komitet Organizacyj-
ny (jego skład poniżej), który w okresie od stycznia do września spotykał się wielokrotnie 
(8 i 25 stycznia, 3 i 25 marca, 5 maja, 9 czerwca, 2 i 25 sierpnia, 8 i 22 września); 25 mar-
ca zaszczycili swoją obecnością członkowie Prezydium Rady Krajowej z jej przewodni-
czącym Anatolem Janem Omelaniukiem i Tadeuszem Krokosem; 3 marca w posiedzeniu 
Komitetu wziął udział Janusz Ostrowski, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Krajowej 
Ruchu, zaś 2 sierpnia Jerzy Chrzanowski, sekretarz Rady Krajowej Ruchu II kadencji. Na 
kolejnych posiedzeniach wypracowywano założenia programowe i organizacyjne Kon-
gresu oraz radzono nad jego finansowaniem.

Na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego w czerwcu dokonano zatwierdzenia 
współorganizatorów Kongresu, darczyńców oraz patronów medialnych. Współorgani-
zatorami Kongresu zostali: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowi-
cza w Kielcach – wniosła ona olbrzymią pomoc merytoryczną, organizacyjną i edytor-
ską, a także poprzez dyrekcję placówki nastąpiło współfinansowanie imprezy; Urząd 
Marszałkowski z podległym mu organizacyjnie Wojewódzkim Domem Kultury im. 
Józefa Piłsudskiego. Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych uczestniczyła 
niejako z urzędu i niestety z małym zaangażowaniem w sprawy organizacji Kongresu 
ze strony przedstawicieli wybranej 29 maja nowej Rady Krajowej Ruchu. 
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Na posiedzeniu czerwcowym ponadto zatwierdzono logo Kongresu, wybrano projekt 
plakatu i afisza oraz medal Stefana Żeromskiego, którego wykonanie powierzono znane-
mu kieleckiemu artyście Sławomirowi Mickowi. Zatwierdzono tematykę, miejsce obrad 
i liczbę zespołów problemowych oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za ich przeprowa-
dzenie (we wrześniu została dokonana jedynie jedna niewielka zmiana). Równocześnie na 
tym zebraniu zatwierdzono sposób kwalifikacji uczestników Kongresu. W związku z roz-
działem obrad Kongresu od wyboru nowych władz Ruchu (po raz pierwszy wprowadzo-
nym na wniosek ustępującego prezesa Rady Krajowej, Anatola Jana Omelaniuka), postano-
wiono Kongres Kielecki uczynić bardziej Kongresem Regionalistów niż towarzystw regio-
nalnych zrzeszonych w Ruchu. Jest ich, jak wiadomo, około trzystu, co stanowi niewielki 
procent wszystkich stowarzyszeń. W tej sytuacji uznano za celowe wysłanie zaproszeń do 
udziału w Kongresie zarówno do towarzystw regionalnych będących członkami Ruchu jak 
i do tych, które funkcjonują poza nim, a także do osób działających na rzecz swoich małych 
ojczyzn nie należących do żadnych organizacji. Na kolejnym posiedzeniu Komitetu w dniu 
2 sierpnia 2010 roku z udziałem prof. Andrzeja Tyszki i Jerzego Chrzanowskiego dokona-
no ostatecznego zatwierdzenia programu Kongresu, zaprezentowano afisz, plakat Kongre-
sowy i prototyp medalu Stefana Żeromskiego. Przedstawiono kosztorys Kongresu oraz za-
prezentowano stan przygotowań do realizacji programu zespołów problemowych. Po tym 
zebraniu opublikowano komunikat o stanie przygotowań do Kongresu, w którym przedsta-
wiono program merytoryczny Kongresu oraz stan jego finansowania. W komunikacie Kon-
gresowym zaapelowano do członków Rady Krajowej Ruchu o większe zaangażowanie się 
w akcję na rzecz udziału w Kongresie członków ich towarzystw, a także stowarzyszeń funk-
cjonujących w ich województwach. Na zebraniu w dniu 8 września 2010 r. została przedsta-
wiona lista (190) uczestników, którzy nadesłali karty uczestnictwa w Kongresie oraz doko-
nali ustalonej opłaty gwarantującej nie tylko udział w Kongresie, ale także otrzymanie pa-
miątkowego medalu Stefana Żeromskiego. 

Część organizacyjna
Kongres został przygotowany przez Komitet Organizacyjny w składzie: 

przewodniczący – Maciej A. Zarębski, prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, członek Prezydium Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

wiceprzewodniczący – Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

sekretarz – Jan Jadach, sekretarz Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
członkowie:
Andrzej Chamerski, członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego 

Oddział w Kielcach
Bogdan Dworak, działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, poeta 

i animator kultury
Stanisław Durlej, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział 

w Kielcach, redaktor naczelny „Ludowca Świętokrzyskiego”
Cezary Jastrzębski, pracownik naukowy Instytutu Geografii Uniwersytetu J. Kocha-

nowskiego w Kielcach, regionalista świętokrzyski
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Jerzy Kapuściński, krajoznawca, przewodnik, działacz Oddziału Świętokrzyskiego PTTK
Jadwiga Kasierska-Tecław, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
Łukasz Łaganowski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskie-

go w Kielcach
Jerzy Osiecki, redaktor pisma „Świętokrzyskie”, geograf, regionalista
Danuta Parol, dziennikarz, redaktor „Echa Dnia”
Małgorzata Popiel, członek Prezydium Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
Stanisław Ratusznik, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, fotogra-

fik, główny dokumentalista Kongresu 
Eugeniusz Skoczeń, prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, członek Rady 

Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
Andrzej Stawarz, dr nauk humanistycznych, etnolog, muzealnik, regionalista, zastępca 

redaktora naczelnego naszej „Roty”
Jerzy Tecław, członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
Seweryn A. Wisłocki, działacz Towarzystwa Przyjaciół Gdowa, antropolog kultury
Jadwiga Zielińska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

W. Gombrowicza w Kielcach 
Wszyscy członkowie Komitetu Organizacyjnego pracowali społecznie, nie szczędząc cza-

su, który poświęcali na udział w posiedzeniach oraz wykonując jak najlepiej powierzone im 
zadania. Wszelkie decyzje były wypracowywane zespołowo w toku często wielogodzinnych 
dyskusji oraz były wynikiem jednomyślności lub możliwych kompromisów. Dzięki uprzej-
mości Dyrekcji Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach nie tylko mo-
gliśmy dokonać uroczystego otwarcia Kongresu i przeprowadzić obrady sesji plenarnej w re-
prezentacyjnej Sali Widowiskowej Kieleckiego Centrum Kultury, ale także (bez ponoszenia 
kosztów!) wziąć udział w koncercie Orkiestry Symfonicznej oraz podziwiać kunszt wokalny 
solistki B. Blanco z Wenezueli. Należy podkreślić także nieodpłatne udostępnianie pomiesz-
czeń Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na obrady w drugim dniu Kongresu po po-
łudniu i w trzecim do południa. Wszelkie imprezy odbywające się drugiego dnia Kongresu 
do południa nie pociągnęły za sobą również żadnych wydatków. Miejscowi organizatorzy po-
nadto ofiarowali uczestnikom obrad regionalne upominki książkowe oraz poczęstowali obia-
dem. Dzięki temu zdobyte różnymi sposobami skromne środki finansowe (71 tys. zł) wystar-
czyły na organizację Kongresu, m.in. na pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i wy-
żywienia. We własnym zakresie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zorganizowa-
ła wystawę wydawnictw regionalnych towarzystw biorących udział w Kongresie, a w Woje-
wódzkim Domu Kultury była udostępniona wystawa fotograficzna „W obiektywie Eskula-
pa”, stanowiąca pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Lekarzy zorganizowanego przez Świę-
tokrzyską Izbę Lekarską. W kuluarach sali obrad Wojewódzkiego Domu Kultury drugiego 
dnia Kongresu po południu czynny był kiermasz książkowy autorów świętokrzyskich. 

Obrady kongresowych zespołów problemowych odbyły się przy wydatnej pomocy 
przedstawicieli regionalnych władz samorządowych oraz lokalnych instytucji kultury:
• w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  im. W. Gombrowicza w Kielcach i w Wo-

jewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego – dyrekcji tych placówek
• w Ciekotach – wójta gminy Masłów i dyrekcji SP w Mąchocicach Scholasterii
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• w Nowej Słupi – wójta gminy oraz w klasztorze na Św. Krzyżu i Domu Wyciecz-
kowym na Św. Katarzynie – gospodarzy tych obieków 

• w Chmielniku – burmistrza i dyrekcji GOK-u
• w Chrobrzu – dyrekcji Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Poni-

dzia w Pałacu Wielopolskich
• w Jędrzejowie – starosty Jędrzejowskiego i dyrekcji Muzeum Przypkowskich
• w Oblęgorku – wójta gminy Strawczyn i dyrekcji Muzeum Henryka Sienkiewicza 
• w Podlesiach i na Górze Zborów – starosty Zawierciańskiego, Towarzystwa Miło-

śników Ziemi Zawierciańskiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Podlesicach.
W imieniu organizatorów Kongresu chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować.
Dziękuję także władzom Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za udostępnienie 

własnej bazy noclegowej dla uczestników Kongresu po kosztach ulgowych.
Dziękuję również darczyńcom Kongresu (Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie, 

Starostwu Powiatowemu w Kielcach, Starostwu Powiatowemu w Pińczowie, Wodocią-
gom Kieleckim, Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach, Urzędowi Gminy 
w Stawczynie, Urzędowi Gminy w Zagnańsku, Cementowni Lafarge w Małogoszczu), 
za przekazane środki finansowe, które pokryły 15% wszystkich wydatków Kongresu.

Część merytoryczna
W Kongresie wzięło udział 239 osób, w tym członkowie towarzystw regionalnych, 

regionaliści nie zrzeszeni oraz grupa działaczy samorządowych (ich lista na dalszych 
stronach książki). Przybyłych do Sali Widowiskowej Kieleckiego Centrum Kultury 
w Kielcach Gości oraz uczestników Kongresu w dniu jego rozpoczęcia, 24 września 
2010 r., powitał Maciej A. Zarębski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

O otwarcie Kongresu poprosił Marszałka Województwa świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa, sprawującego nad imprezą patronat honorowy. Następnie wygłoszone zosta-
ły referaty plenarne, po których uczestnicy Kongresu obejrzeli program multimedialny 
Jerzego Kapuścińskiego poświęcony urokowi Ziemi Świętokrzyskiej. 

W Prezydium obrad w pierwszym dniu Kongresu zasiadali, obok patrona Kongresu, 
Marszałka Adama Jarubasa, autorzy referatów plenarnych: Janusz Ostrowski, Edmund 
Kaczmarek i Maciej A. Zarębski. Pomimo zaproszenia nie przybył na obrady Kongresu 
Anatol Jan Omelaniuk, honorowy Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu SR. W drugim 
dniu Kongresu (25 września 2010) do południa jego uczestnicy brali udział w obradach 10 
zespołów problemowych. Po południu obradowano w sali kinowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach, gdzie moderatorzy zespołów problemowych przekazali sprawozdania 
z obrad oraz rozpoczęto dyskusję plenarną. Wieczorem w części artystycznej uczestnicy 
Kongresu obejrzeli występy amatorskich zespołów estradowych działających przy kielec-
kim WDK oraz dokonali degustacji potraw regionalnych. Trzeci dzień Kongresu (26 wrze-
śnia 2010 r. – niedziela) rozpoczęto Mszą świętą odprawioną w kieleckiej Bazylice Kate-
dralnej przez ks. wikariusza Artura Krążka przy koncelebrze księży regionalistów – ks. Le-
ona Dyczewskiego, prof. KUL-u oraz ks. prałata Andrzeja Biernackiego, twórcy amator-
skiego zespołu muzycznego „Gorzkowianie”. Następnie regionaliści uczestniczyli w obra-
dach plenarnych, które miały miejsce w sali kinowej kieleckiego WDK. 
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Prezydium obrad trzeciego dnia w Wojewódzkim Domu Kultury Kongresu stanowi-
li moderatorzy zespołów problemowych oraz przedstawiciele władz Ruchu RSK: Bożena 
Konikowska – sekretarz Rady Krajowej, Stanisław Słopień – wiceprzewodniczący Rady 
Krajowej oraz Janusz Ostrowski – przewodniczący Rady Krajowej Ruchu (niestety opuścił 
on obrady przed upływem drugiego dnia Kongresu). W dyskusji plenarnej, trwającej łącz-
nie 5 godzin, głos zabrało blisko dwudziestu pięciu mówców, w tym dziesięciu moderato-
rów zespołów problemowych. Obok dyskutantów głos zabrał także przewodniczący Ko-
misji Wnioskowej, kol. Jan Jadach, który zaprezentował wyniki pracy swojej Komisji. Na 
zakończenie obrad tego dnia, uroczystego zamknięcia Kongresu dokonał przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Maciej A. Zarębski. Po gorącym posiłku pełni wrażeń uczestni-
cy Kongresu rozjechali się wracając (przy sprzyjającej aurze – zresztą przez cały czas trwa-
nia Kongresu) do swoich domów. W czasie obrad w zespołach problemowych dyskutowa-
ło blisko stu uczestników Kongresu. W tej książce zawarte są zarówno głosy w dyskusjach 
plenarnych jak i w zespołach. Umieszczono w niej także autoryzowane teksty wystąpień 
plenarnych w dniu otwarcia Kongresu, a także referaty wygłoszone podczas obrad zespo-
łów problemowych oraz materiały nadesłane a także dwa teksty związane z tematyką Kon-
gresu. Podczas obrad Kongresu pracowała Komisja Wnioskowa w składzie: ks. prof. Leon 
Dyczewski, Lucyna Kukomska, prof. Piotr Petrykowski, prof. Andrzej Tyszka i Jan Jadach 
(przewodniczący). Przedmiotem jej pracy było opracowanie Rezolucji Kongresowej oraz 
wniosków wcześniej zgłoszonych na zespołach problemowych i podczas obrad plenarnych. 
Komisja ustaliła, że wszystkie inne, dodatkowe materiały przekazane Komisji w trakcie 
Kongresu, dotyczące rezolucji i wniosków zostaną zebrane przez przewodniczącego Ko-
misji, który je prześle drogą mailową pozostałym członkom Komisji do akceptacji. Powyż-
sze ustalenia Komisji przedstawione uczestnikom Kongresu zostały skwitowane oklaska-
mi, co uznano za ich akceptację. Po Kongresie rezolucja i wnioski, po ich redakcji, zostały 
umieszczone 10 października 2010 roku na witrynie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych. 
Ostatecznie treść Rezolucji i wniosków Kongresowych zaakceptowała Komisja Wniosko-
wa na zebraniu w Podkowie Leśnej w dniu 6 listopada 2010 roku z udziałem przewodni-
czących zespołów problemowych. (Zebranie było poświęcone przygotowaniu materiałów 
kongresowych do druku).

***
IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach różnił się od wcześniej 

zorganizowanych pod kilkoma względami. Po pierwsze został oddzielony od zebrania 
delegatów towarzystw regionalnych, wybierających nowe władze Ruchu Regionalne-
go. W odczuciu sporej grupy regionalistów mogło się to przyczynić (ale na szczęście, 
nie przyczyniło) do zmniejszenia jego atrakcyjności. Po drugie został przeprowadzony 
głównie siłami organizatorów miejscowych i dlatego ma szansę przejść do historii jako 
Kongres Kielecki. Po trzecie, z uwagi na udział w nim dużej grupy regionalistów nie 
zrzeszonych, może być uważany bardziej za Kongres Regionalistów niż Kongres To-
warzystw Regionalnych. Z kolei nieobecność na nim (pomimo wystosowanych zapro-
szeń) władz ministerialnych oraz jego demokratyczny przebieg, swobodna, prawie ro-
dzinna atmosfera obrad, spowodowały, iż przez wielu jego uczestników został nazwa-
ny Kongresem Kultury Niezależnej. 
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Na koniec, z satysfakcją chcę podkreślić, iż w opinii jego uczestników opublikowa-
nych także na łamach tego Almanachu, był Kongresem nad wyraz udanym. Z pewno-
ścią był to rezultat ciężkiej pracy Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz udzielonej 
pomocy finansowej ze strony Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz silne-
go organizacyjnego wsparcia władz samorządowych, instytucji kultury kilku podmio-
tów administracyjnych naszego województwa i działaczy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Zawierciańskiej. 

Za to wszystko składam serdeczne podziękowanie – Patronowi Kongresu, współor-
ganizatorom, darczyńcom Kongresu, pracownikom instytucji i ośrodków kultury Kie-
lecczyzny zaangażowanym w przygotowanie Kongresu i czuwającym nad jego prze-
biegiem oraz patronom medialnym imprezy. Wśród nich są: TVP Kielce, Radio Kiel-
ce, redakcje „Echa Dnia”, „Gońca Świętokrzyskiego”, kwartalnika „Świętokrzyskie”. 
Na koniec uwaga ogólna. Z pewnością Czytelnik dostrzeże znaczącą obecność w książ-
ce tematyki świętokrzyskiej. Jest to jednak związane z niedostatecznym zaintereso-
waniem problematyką Kongresu ze strony Rady Krajowej (co niejako automatycznie 
przekładało się na poszczególne regiony, z których wywodzili się członkowie Rady) 
– m.in. Kongres nie poprzedziły jak poprzednio sejmiki przedkongresowe. Ramowy 
program Kongresu był znany co najmniej od stycznia 2010 i był przez cały czas spra-
wą otwartą. Jak żaden dotąd, od początku do końca – poprzez witrynę Ruchu Stowa-
rzyszeń Regionalnych RP – odbywał się przy otwartej kurtynie. A swoją drogą – regio-
nalizm jest jeden i to co ma miejsce w Świętokrzyskiem w jakimś stopniu jest charak-
terystyczne dla tendencji regionalistycznych w ogóle. A zresztą to Stanisław Słopień, 
wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu SR powiedział: Świętokrzyscy regionaliści 
są najaktywniejsi w kraju i niech ta opinia pozostanie.

Po tej uwadze zapraszam do lektury publikacji, która powstała, co chcę jako jej 
wydawca podkreślić, w rekordowym czasie. Kongres miał miejsce w końcu września 
2010 roku, a książkę oddano do druku 20 grudnia 2010 roku.

Maciej Andrzej Zarębski
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II. Przemówienia powitalne

Maciej Andrzej Zarębski
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy przedstawiciele regionalnych towarzystw 
kultury przybyli z całej Polski, a także z zagranicy, drodzy regionaliści niezrzeszeni. 
Czcigodni Goście, których, pozwólcie, że teraz powitam w imieniu organizatorów IX 
Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury.

Witam bardzo serdecznie:
– J.M. ks. Prof. Henryka Skorowskiego, rektora Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Warszawie, przyjaciela regionalistów, opiekuna Instytutu Regionalizmu Pol-
skiego,

– Stanisława Bartosa, prezesa Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, pi-
sarza i publicystę,

– Jacka Kowalczyka, dyrektora Wydziału Kultury w Świętokrzyskim Urzędzie Mar-
szałkowskim,

– Pawła Pierścińskiego, nestora polskich fotografików, twórcę Kieleckiej Szkoły 
Krajobrazu,

– ks. Andrzeja Biernackiego, twórcę zespołu „Gorzkowianie”,
– dr. Januarego Lewandowskiego – prezesa Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej,
– działaczy samorządowych ziemi świętokrzyskiej.

Witam nauczycieli i uczniów szkół kieleckich oraz przedstawicieli mediów. Ale 
nade wszystko witam Was, kochani regionaliści, przybyli z różnych ziem kraju nad 
Wisłą, a także z USA i Litwy. Witam Was, oraczy kultury regionalnej, niezłomnych pa-
sjonatów swych małych ojczyzn, bez których nie mogłaby, o czym często się zapomi-
na, funkcjonować ta duża Ojczyzna, nasza ukochana Polska. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować instytucjom kultury oraz osobom publicznym, które nie mogąc osobiście 
uczestniczyć w obradach Kongresu pamiętały jednak nadsyłając na adres organizato-
rów życzenia owocnych obrad.

Dziękuję więc:
– posłowi świętokrzyskiemu Andrzejowi Pałysowi,
– Adamowi Pleśnarowi – honorowemu przewodniczącemu Śląskiego Związku Espe-

ranckiego oraz 
– władzom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: prezesowi Za-

rządu Głównego PTTK, Lechowi Drożdżyńskiemu i sekretarzowi generalnemu 
ZG PTTK Andrzejowi Gordonowi.

Nasz Kongres, IX już Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, został zwoła-
ny z potrzeby chwili, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszych małych oj-
czyzn w ojczyźnie krajów europejskich. Z całą mocą chcę powiedzieć, iż ten Kongres 
mógł się odbyć dzięki pomocy władz samorządowych naszego województwa. Dlatego, 
pozwólcie, że o jego otwarcie, a zarazem parę słów, poproszę Patrona Kongresu i go-
spodarza Ziemi Świętokrzyskiej, marszałka województwa Adama Jarubasa, równocze-
śnie serdecznie Go witając w swoim i Państwa imieniu. 
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Adam Jarubas
Marszałek województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo. Witam wszystkich bardzo serdecz-
nie na ziemi świętokrzyskiej w Kielcach. Witam i dzięku-
ję za to, że chcieliście wybrać stolicę naszego regionu na 
miejsce obrad Kongresu środowiska regionalistów. Idea 
pielęgnowania tradycji regionalnych, dostrzegania tego 
co w tych lokalnych społecznościach jest najpiękniejsze, 
idea utrwalania tożsamości małoojczyźnianej przyświeca 
także nam, włodarzom regionu świętokrzyskiego, regio-
nu o bardzo bogatej tradycji. Cieszę się, że w tym regionie 
prężnie rozwijał się w przeszłości i rozwija współcześnie 
ruch regionalny. Dziękuję prezesowi Zarębskiemu, który 

zwrócił się z tą ideą, aby wspólnie podjąć się miłego obowiązku zorganizowania Kon-
gresu, warsztatów tematycznych, podczas których będzie okazja do wymiany doświad-
czeń w działaniach na rzecz służby małym ojczyznom. Państwo dostrzegacie w tych 
lokalnych środowiskach unikalne wartości. Często właśnie w małych środowiskach, 
w środowiskach niedocenianych tkwi to co najcenniejsze w kulturze, nie tylko regio-
nalnej. Ja osobiście jestem wielkim pasjonatem, miłośnikiem kultury ludowej. Jeżdżąc 
często po województwie, spotykając się w małych miejscowościach z przedstawiciela-
mi tych lokalnych społeczności, także podczas zebrań wiejskich czy prób zespołów lu-
dowych, dostrzegam, że wiejskie wcale nie znaczy gorsze. Często jest synonimem cze-
goś co prawdziwe i polskie. 

Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie dziękuję za to, że zechcieliście przyje-
chać do Kielc. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszych obrad Kongresu, a także w ko-
lejnych jego dniach, będziecie mieli wiele okazji do wymiany swych bogatych do-
świadczeń, bo w rzeczywistości każdy z was jest swoistym mecenasem kultury. Dzię-
kuję raz jeszcze, że zechcieliście wybrać Kielce na miejsce swoich obrad; miasto to jest 
stolicą regionu o dynamicznym rozwoju, regionu coraz bardziej i lepiej się promujące-
go, także dzięki wartościom kulturowym. Promujemy się często poprzez tradycje ludo-
we, tradycje Świętego Krzyża, rozumianego szerzej – przez tradycję Gór Świętokrzy-
skich z nieodłącznym elementem Baby Jagi i to w wydaniu znacznie sympatyczniej-
szym niż tradycyjnej staruchy na miotle straszącej dzieci. Obecnie jest to często atrak-
cyjna, młoda dziewczyna, zwana nawet cieplutko Panną Jadzią i bardzo serdecznie wi-
tana. Dziękuję za to co Państwo robicie na co dzień.

Na koniec wyrażam nadzieję, że czas spędzony na naszej świętokrzyskiej ziemi bę-
dzie miły i zostanie w waszej pamięci na długo, czego serdecznie życzę.

Regionalizm tu się narodził i tu powinien się odrodzić. Bo tu jest bogata tradycja, 
kultura i ludzie oddani sercem swoim „małym ojczyznom”.

IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury uważam za otwarty. 
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III. Referaty plenarne

Janusz Ostrowski
Podstawowe kierunki działalności towarzystw regionalnych

Regionalistom i samorządowcom świętokrzyskim na-
leżą się słowa uznania za gościnność i zorganizowanie 
IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury na Zie-
mi Kieleckiej. Odwołujemy się do następujących słów 
wypowiedzianych kiedyś przez syna tej ziemi Stefana 
Żeromskiego: „Ciebie jedną kocham, cudowna rodzin-
na ziemio. Bądź błogosławiona, stworzona dla nas, abyś 
wspierała dusz naszych słabość, abyś powiększała uczuć 
małość, piękna, dobra, umiłowana…” Dziś chcemy rów-
nież, aby regionalizm służył pokonywaniu słabości pol-
skich dusz i umysłów oraz krzewieniu miłości do ziemi 
ojczystej. Zgodnie z ukształtowaną przez poprzedników naszą wielowiekową trady-
cją i tożsamością. 

Uznajemy, iż nasz regionalizm jako ruch społeczny zapoczątkowany został powoła-
niem do życia warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1800 roku. Jego praca na-
ukowa służyła polskim interesom narodowym, sprawie zachowania polskości i rozwo-
jowi społeczno-gospodarczemu społeczeństwa, które walczyło o swoje istnienie w wa-
runkach niewoli. Towarzystwo zastępowało więc państwo w „pielęgnowaniu cnoty i na-
uki, których brak jest źródłem nieszczęśliwych czasów”. Jego ustawa programowa sta-
nowiła, że ma upowszechniać środki oświecenia przez wykład nauk i umiejętności, roz-
wijać działalność wydawniczą i „utrzymywać język polski w swej czystości”. Postulat 
to bardzo aktualny teraz, gdy na naszych ulicach i w mediach pełno jest obcojęzycz-
nych naleciałości. Tymczasem z języka polskiego jakby wyparowało pojęcie zdrady na-
rodowej i pojawiają się twierdzenia, że „polskość to nienormalność”, że „Polska to dziki 
kraj”. Dziś też należy wzmóc działania na rzecz ochrony języka polskiego. Musimy upo-
wszechniać zwyczaj jednoznacznego określania rozumienia pojęć wieloznacznych przy 
posługiwaniu się nimi w różnych wypowiedziach, bo inaczej można mówić to samo, lecz 
nie o tym samym lub wręcz nie wiadomo o czym. Dotyczy to na przykład dowolnie i nie-
jednoznacznie używanych takich pojęć, jak „kultura”, „demokracja” czy „polityka”. Czę-
sto brak jest jasności, gdy mówi się o kulturze wysokiej czy prymitywnej, o stosunku róż-
nych mniejszości do naszej większości, lub o tym, kto może a kto nie powinien wtrącać 
się do polityki. Przyjmijmy zatem, że kultura jest to sposób bycia oparty na erudycji, ety-
ce i estetyce, demokracja to jednak winny być rządy większości, a polityka to obowiązu-
jące wszystkich roztropne działanie dla wspólnego dobra. 

Funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk pełnił najdłużej ksiądz Stanisław 
Staszic, człowiek niezwykle uzdolniony, energiczny, odważny, przywiązujący dużą 
wagę do wychowania młodzieży, łączący naukę z praktyką, filantrop. Założył To-
warzystwo Hrubieszowskie „ku doskonaleniu rolnictwa i przemysłu oraz wspólne-
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go ratowania się nawzajem”, które uznaje się za narodziny polskiej spółdzielczości. 
Współtworzył Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach. Był fundatorem „Domu 
Towarzystwa”, będącego teraz siedzibą Polskiej Akademii Nauk na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. W swoim dziele Przestrogi dla Polski stwierdził, że 
„z samych panów zguba Polaków”, obwiniając magnatów za upadek Rzeczypospo-
litej. Postać Stanisława Staszica jest dziś wspaniałym przykładem do naśladowania, 
by: „być narodowi użytecznym”. 

Inicjatywy podobne do Towarzystwa Przyjaciół Nauk rodziły się w Krakowie, Lu-
blinie i Płocku. Organizatorem Towarzystwa Naukowego Płockiego w 1820 roku był 
rektor tamtejszej Szkoły Wojewódzkiej Kajetan Morykoni, a przyświecała mu idea 
pracy naukowej na prowincji. Towarzystwo prowadziło badania prawie do powstania 
listopadowego, by: „zebrać i opisać dokładny obraz województwa płockiego, zgro-
madzić wiadomości wyjaśniające pomniki dziejów narodowych, jakie w wojewódz-
twie i bliskiej jego okolicy znaleźć można, opisać rzeczy godne uwagi mogące słu-
żyć do publicznego użytku…” Działalność tę reaktywował w 1907 roku Aleksander 
Maciesza, który był synem zesłańców syberyjskich, lekarzem, działaczem oświato-
wym prześladowanym przez władze carskie. Przybył do Płocka mając 26 lat i prowa-
dził tam bogatą działalność zawodową, naukową i społeczną. Był prezesem Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego, a potem burmistrzem Płocka. Przyczynił się do powsta-
nia Biblioteki im. Zielińskich oraz Muzeum Mazowsza Płockiego. Dziś rozwój izb 
pamięci oraz muzeów niepublicznych niezbędnych dla ochrony dziedzictwa narodo-
wego wymaga również wsparcia ze strony administracji państwowej i samorządo-
wej, właściwych rozwiązań prawno-organizacyjnych partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Aleksander Maciesza doceniał związek działalności samorządowej i regionali-
zmu. Zainicjował „opisy powiatów i studia nad stosunkami województw, jako jedno-
stek regionalnych”. Został ochotnikiem w wojnie 1920 roku. Towarzystwo Nauko-
we Płockie było ośrodkiem patriotycznym i przeciwdziałało wynarodowieniu Pola-
ków. Funkcjonuje znakomicie do dnia dzisiejszego, mnożąc swoje zasługi „pro pu-
blico bono”. Dziś musimy upowszechniać również świadomość zależności gospodar-
ki od kultury i znaczenia marketingu prowadzonego przez stowarzyszenia regional-
ne oraz animować rozwój tzw. przemysłów kultury. Wykorzystanie dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego pozostało główną szansą naszej gospodarki. Inaczej moż-
na już mówić nie tyle o gospodarce polskiej, co o gospodarce w Polsce należącej do 
zagranicznego kapitału i z obcymi bankami.

Od 1924 roku działała Sekcja Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych przy 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych, która miała za cel: „budzić 
do życia czynnego na polu samorządowej, gospodarczej i umysłowej pracy społeczeń-
stwo prowincjonalne, nawiązać do trwałego dorobku państwowości polskiej poszcze-
gólnych ziem Rzeczypospolitej przez zrzeszenie w terenowej pracy naukowej i spo-
łecznej inteligencji prowincjonalnej, nauczycielstwa wszelkich typów szkół przede 
wszystkim”. Towarzystwo powstało z inicjatywy sandomierskiego nauczyciela Alek-
sandra Patkowskiego, który w 1926 roku został autorem Programu regionalizmu pol-
skiego o podstawowym znaczeniu dla naszego ruchu. Program ten m.in. zakładał, że: 
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„Każda ziemia polska (region) winna mieć swój własny typ gospodarczy, odpowia-
dający warunkom naturalnym, ludnościowym i kulturalnym danego terytorium. Na 
jedność gospodarczą państwa składa się harmonijne współistnienie regionów gospo-
darczych, różnorodnych w typie gospodarczym, a możliwie zbliżonych w poziomie”. 
Uznawał kulturę ludową za fundament i źródło inspiracji kultury narodowej. Dziś nikt 
tego nie podważa, chociaż często nadaje się pejoratywne znaczenie polskiemu dzie-
dzictwu chłopskiemu. Tradycyjnym zadaniem regionalizmu jest konsolidacja szero-
ko rozumianego ruchu ludowego, różnorodnych oddolnych inicjatyw obywatelskich. 
Szczególne miejsce może mieć tu współpraca stowarzyszeń regionalnych i lokalnych 
grup działania w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. W II Rzeczpospo-
litej doceniono znaczenie regionalizmu, wydając w 1927 roku okólnik Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie programów działania Wojewódzkich Komitetów Regional-
nych powoływanych z inicjatywy wojewodów. Dziś w sprawie zrównoważonego roz-
woju naszego kraju więcej się mówi niż faktycznie robi. 

Aleksander Patkowski był też we władzach Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze-
go, którego czasopismo Ziemia w 1926 roku ogłosiło się jednocześnie organem pra-
sowym regionalizmu. We wrześniu 2010 r. odbył się VI Kongres Krajoznawstwa Pol-
skiego, a do jego Komitetu Naukowo-Programowego zaproszony został przewodni-
czący honorowy naszego ruchu Anatol Jan Omelaniuk. Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze przyznało Ruchowi Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospo-
litej Polskiej medal z dyplomem „za mądre kształtowanie tożsamości regionalnej oraz 
wierność tradycjom”. Natomiast Kongres Towarzystw Regionalnych w 1998 roku usta-
nowił Medal im. Aleksandra Patkowskiego.

Jan Paweł II mówił, że: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko po-
siadać”. Jest to nauka przydatna szczególnie w obecnej rzeczywistości, gdy polskie 
państwo poddano procesom globalizacji i ponadnarodowej integracji, dyktaturze par-
tyjnej czy wręcz prywatyzacji na rzecz różnorodnych koterii. Wydawało się, że okres 
komunistycznego zagrożenia dziedzictwa narodowego odszedł bezpowrotnie. Jed-
nak, jak zauważa kościelny kapelan naszego ruchu ks. profesor Henryk Skorowski: 
„Współczesna rzeczywistość polska wydaje się nieść jednak nowe zagrożenia owego 
dziedzictwa. Podstawowym zagrożeniem może być źle pojęta globalizacja i integra-
cja w ramach współczesnego świata, w tym także Europy (…) Drugim istotnym za-
grożeniem dla wartości kultury narodowej, dotyczącym także polskiej rzeczywisto-
ści, jest lansowana przez niektóre ugrupowania polityczne teza, iż trzymanie się na-
rodowej tradycji w dobie współczesnej, rodzi niebezpieczeństwo pojawiania się na-
cjonalizmu”. Według profesora Jerzego Damrosza: „Mit nowoczesności, wspierany 
snobizmem i zapatrzeniem się na „nowy wspaniały świat”, lansowany na Zachodzie 
(przedtem „światło postępu” szło ze Wschodu) nacechowany konsumpcjonizmem, 
kosmopolityzmem, seks-kulturą, kultem przemocy, obojętnością lub niechęcią wo-
bec tradycyjnych autorytetów, jeszcze bardziej deprecjonuje wartości lokalno-regio-
nalne, narodowe i religijne. Jest to proces, który nie może być bagatelizowany, gdyż 
prowadzi do dezintegracji tkanki społecznej, do osłabienia więzi społecznych, do za-
tracania tożsamości lokalno-regionalnej i narodowej”. Jest to wzmacniane tak zwa-
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nej „poprawności politycznej”. W II Rzeczpospolitej minister oświaty i wyznań re-
ligijnych, Stanisław Grabski uważał, że: „Narzucona z góry jednomyślność – to po-
wszechna bezmyślność”. Jej upowszechnianie przypomina po prostu działania podej-
mowane przez okupantów i kolonizatorów. 

Karta Regionalizmu Polskiego przyjęta w 1994 roku stwierdza: „Losy historyczne 
sprawiły, że od wieków najwyższą wartością Polaków jest ojczyzna. Wszelkie nasze 
działania powinny jej służyć. Określając zasady regionalizmu polskiego jesteśmy pomni 
tego, że dobrem nadrzędnym dla nas wszystkich jest Polska. Nasz ruch opowiada się za 
zrównoważonym rozwojem kraju i samorządnością regionów”. W deklaracji programo-
wej regionalistów polskich z 2006 roku przyjęliśmy, że: „Dobre sąsiedztwo, współpraca, 
integracja w wymiarze całej wspólnoty europejskiej stały się dzisiaj narodowym progra-
mem i wyzwaniem. Ruch regionalny poczuwa się do obowiązku, aby je podjąć i wypeł-
nić. Ramy działania narzuca nam własny model ideowy i projekt programowy oraz trady-
cja regionalizmu polskiego”. Jednak, jak stwierdza profesor Andrzej Tyszka: „Generalnie 
mamy do czynienia w obecnym stanie rzeczy z ogromną kontrowersją. Ujęcia etatystycz-
ne i działania centralistyczne Państwa, systemowo wsparte wpływem ponadnarodowych 
dyrektyw biurokracji Unii Europejskiej, stają w opozycji wobec tradycji społecznej, ini-
cjatywy obywatelskiej i spontanicznej, oddolnej aktywności Społeczeństwa”. Dodajmy, 
że wszystko to zaprzecza głoszonym jednocześnie hasłom o wolności i demokracji, bu-
dowaniu państwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej. 

Można dziś pytać o zmianę modelu organizacyjnego regionalizmu, ale przedtem 
należy zapytać o rzeczywiste zainteresowanie władz państwowych i samorządowych 
niezależną inicjatywą społeczną, zagospodarowaniem kapitału ludzkiego i obywatel-
skiego zaangażowania. Tymczasem długoletni przewodniczący naszego ruchu Ana-
tol Jan Omelaniuk stwierdził: „Największym sukcesem jest wytworzenie wspólnoty 
ruchu regionalnego, zachowanie jedności, niezależności i samorządności działania”. 
Musimy służyć konsolidacji różnych środowisk i organizacji na rzecz podnoszenia po-
ziomu kultury, integracji społeczeństwa i tworzenia siły niezbędnej do ochrony tożsa-
mości polskiej i niezawisłości. Ważnym jest rozwijanie kontaktów polsko-polonijnych 
jak i partnerskich relacji stowarzyszeń regionalnych z ich zagranicznymi odpowiedni-
kami oraz upowszechnianie wiedzy o kresowych korzeniach kultury polskiej. 

Budowanie polskiego państwa obywatelskiego wymaga zabezpieczenia właści-
wego miejsca regionalizmu w strukturach samorządu terytorialnego oraz stworze-
nia niezbędnych warunków materialnych istnienia i funkcjonowania stowarzyszeń 
regionalnych. Nawet największe zaangażowanie społeczne wolontariatu nie zagwa-
rantuje potrzebnych do jego działalności lokali, środków łączności i komunikacji, 
niezbędnej obsługi prawnej i księgowej. Okazją szczególną do sformułowania od-
nośnych opinii, wniosków i postulatów powinny być przyszłoroczne obchody Euro-
pejskiego Roku Wolontariatu. Nasi liczni poprzednicy ukształtowali tożsamość re-
gionalizmu polskiego, nacechowaną kulturą, patriotyzmem i utylitaryzmem. Dzia-
łalność Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej powinna odpo-
wiadać tak ukształtowanej tożsamości oraz uwzględniać doświadczenia przeszłości 
z myślą o przyszłości.
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Maciej Andrzej Zarębski
Regionalizm sandomiersko-świętokrzyski wczoraj i dziś

Nowoczesny regionalizm na ziemiach polskich rozwi-
nął się w okresie 20-lecia międzywojennego. Jego kolebką 
bez wątpienia stał się za sprawą Aleksandra Patkowskie-
go Sandomierz, stąd rozpatrując początki regionalizmu na 
ziemi kieleckiej należy podkreślić jego sandomierskie ko-
rzenie. Druga ważna cecha to jego patriotyczny charakter.

Po odrodzeniu się państwa polskiego i wygraniu wojny 
polsko-bolszewickiej sprawą najważniejszą dla polskiej 
racji stanu była szybka integracja ziem polskich, należą-
cych przez lata do różnych zaborców, i utworzenie z nich 
silnego organizmu państwowego. Temu celowi musiały 

być podporządkowane wszelkie możliwe działania, na czele z najsilniej wiążącymi 
działaniami kulturowymi i to w różnych ich wymiarach. W ówczesnej sytuacji geo-
politycznej państwa polskiego, odrodzony, nowoczesny regionalizm miał bardzo sil-
ny integrujący charakter. Rozwijał się w Polsce, w tym na ziemi kieleckiej, niejako 
w dwóch niezależnych obszarach: z jednej strony kultywowanie przeszłości i rozwój 
kultury ludowej jako źródła inspiracji do wszelkich działań twórczych, z drugiej strony 
rozwój przemysłu i turystyki bazujących na lokalnych zasobach bogactw naturalnych 
i walorach przyrodniczych, przy zachowaniu odrębności kulturowych danego regionu. 
Równocześnie regionaliści przywiązywali dużą wagę do rozwoju ruchu spółdzielcze-
go, uczestniczyli w tworzeniu kas Stefczyka, jako istotnych elementów przywiązania 
społeczeństwa do ziemi. Pamiętali, o czym mówił ks. prof. Janusz Pasierb, że „każdą 
kulturę, każdą ojczyznę, tworzą nie tylko ludzie i język, ale i ziemia. Gdyby jej zabra-
kło, wszystko stałoby się bezdomne”. 

W roku 1925 A. Patkowski pisał: „Regionalizm ma wychować w Polaku twórcze 
przywiązanie do ziemi własnej; jej wszechstronne poznanie ma budzić inicjatywę oraz 
twórcze działanie. …Sama systematyczna praca, ma przyczyniać się do rozwoju pań-
stwowości polskiej i mieć dobry wpływ na energię psychiczną narodu”. 

W programowym tekście Idee przewodnie regionalizmu (1924) Aleksander Patkow-
ski sformułował podstawowe założenia działalności regionalistycznej. Wysunął w nim 
hasło organizacji pracy organicznej oraz twórczego stosunku ludzi do zjawisk zacho-
dzących w najbliższym otoczeniu. Czołową rolę w propagowaniu idei regionalistycz-
nych i wdrażaniu ich w życie przypisywał Patkowski pedagogom, zwłaszcza nauczy-
cielom szkół powszechnych. To z jego inicjatywy doszło do utworzenia w roku 1923, 
w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego, Powszechnego Uniwersytetu Regional-
nego im. Stanisława Konarskiego. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce 3 sierpnia tego 
roku w dniu 150. rocznicy śmierci patrona. Wykładowcy i organizatorzy Uniwersyte-
tu utrzymywali kontakty z regionalistami z regionu i kraju. PUR, wg koncepcji założy-
ciela, był nie tylko instytucją dokształcającą, ale i wychowującą nauczycieli do „pracy 
obywatelskiej i państwowotwórczej”. Działania podejmowane przez PUR to organiza-
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cja ważnych patriotycznych imprez rocznicowych, gromadzenie materiału dokumentu-
jącego obrzędy ludowe oraz w celu przygotowania książek monograficznych. Patkow-
ski organizował na bazie Uniwersytetu Wakacyjne Kursy Krajoznawcze. Te wędrówki 
regionalne prowadzone przez niego od roku 1922 do wybuchu wojny miały podwójne 
zadanie: były odpoczynkiem po całorocznym trudzie szkolnym oraz stanowiły okazję 
do poznania nowych okolic kraju, co w konsekwencji nierzadko owocowało współpracą 
oraz lepszą działalnością na rzecz małej ojczyzny. Na ideowy kształt polskiego regiona-
lizmu oraz postawę samego Patkowskiego duży wpływ miał wybitny pisarz polski, uro-
dzony w Strawczynie, Stefan Żeromski. Uważany za prawodawcę polskiego regionali-
zmu, żądał, aby współcześni twórcy sztuki, zamiast szukać podniet artystycznych w kul-
turach egzotycznych, zajęli się przetwarzaniem polskiej twórczości ludowej. W swoim 
dziele „Snobizm i postęp”(1923) pisarz skrytykował postawę luminarzy polskiej litera-
tury, bezkrytycznie imitujących nowinki i tendencje literackie lansowane na Wschodzie 
i na Zachodzie; tępił myślową wtórność i sprzyjanie modom literackim nie przystającym 
do polskiej tradycji i obyczajowości, gromił ideową bezradność. Temu tytułowemu nie-
polskiemu „snobizmowi” przeciwstawiał swoiście rozumiany „postęp”, czyli rodzimą 
twórczość, opartą na narodowych wartościach duchowych, na tradycyjnych pierwiast-
kach rodzimych. Podkreślał związki prawdziwego pisarstwa z jego najbliższym otocze-
niem. Namawiał gorąco pisarzy, aby zainteresowali się gwarami ludowymi i wprowa-
dzali je do swojego warsztatu literackiego. W swojej książce nakreślił program pracy 
badawczej nad regionem kieleckim. Uważał bowiem, iż stanowi on rzeczywiste serce 
Polski. Czy trzeba się dziwić, iż te przemyślenia Żeromskiego stanowiły kanwę opubli-
kowanego w trzy lata po ukazaniu się książki Snobizm i postęp, Programu polskiego re-
gionalizmu. Większość członków podpisanej pod nim Rady Naukowej Sekcji PUR przy 
ZPNSP wchodziła jednocześnie w skład ogólnopolskich lub terenowych władz, założo-
nego jeszcze w 1906 roku, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działacze tego to-
warzystwa byli rzeczywistymi prekursorami ruchu regionalnego na Kielecczyźnie i od-
grywali znaczącą rolę w poznawaniu i propagowaniu historii regionu, zabytków kultury 
materialnej, osobliwości przyrodniczych oraz życia i działalności ludzi o uznanym do-
robku twórczym na rzecz regionu. Po roku 1926 to im przypadł moralny obowiązek re-
alizacji testamentu Żeromskiego. Do dyskusji na temat roli regionalizmu w życiu pu-
blicznym włączyli się m.in. kielczanie: Edward Massalski i Jan Czarnocki, który kwe-
stionował wartość prowincjonalnych muzeów. Mimo, że właśnie największym sukce-
sem regionalistów spod znaku Patkowskiego było utworzenie w tym okresie sieci muze-
ów regionalnych. Jeszcze na początku XX wieku utworzono je Kielcach, a także w Mie-
chowie, Radomiu i Jędrzejowie. Najbardziej aktywną działalność przejawiało muzeum 
kieleckie, co było wybitną zasługą jego organizatora Tadeusza Szymona Włoszka. Na 
uwagę zasługują także dokonania środowiska jędrzejowskiego z Feliksem Przypkow-
skim, założycielem muzeum w Jędrzejowie. W okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego na Kielecczyźnie, obok już istniejących, powstały muzea w Sandomierzu, Ostrow-
cu Św., w Opatowie, Starachowicach z filią w Wąchocku i Końskich. Obok tych placó-
wek, z inicjatywy Mieczysława Radwana, w 1934 roku w Sielpi Wielkiej, w budynkach 
dawnej walcowni, utworzono Muzeum Techniki i Przemysłu. W Sandomierzu istnia-
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ło jedyne w tamtym okresie Muzeum Podręczników Szkolnych, założone przez znane-
go regionalistę W. Laskowskiego. Ponadto w Skarżysku Kamiennej u kolekcjonera Sta-
nisława Zaleskiego zgromadzony został spory prywatny zbiór okazów geologicznych. 
Problemy regionalizmu podjęło utworzone we wrześniu 1924 roku Koło Kielczan, or-
ganizacja społeczna skupiająca wychowanków szkół kieleckich. Jednym z założycie-
li był sam Stefan Żeromski. Jego siedziba główna mieściła się w Warszawie, a w Kiel-
cach funkcjonowała filia tej organizacji. Członkowie Koła wydawali własny periodyk, 
sam regionalizm traktowali głównie jako sposób wyrażania duchowej więzi z regionem. 
Nawet symboliczne poparcie Koła Kielczan dla ruchu regionalistycznego dobrze służy-
ło jego popularyzacji. Omawiając tradycje ruchu regionalnego na Kielecczyźnie w okre-
sie międzywojennym należy także wspomnieć o próbach zorganizowania tu regionalne-
go towarzystwa naukowego. Otóż w 1927 roku z inicjatywy 80-letniego, pochodzącego 
ze Staszowa, Stanisława Niepomucena Czarnowskiego utworzono Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk i Oświaty. Jego też wybrano prezesem towarzystwa, którego celem było 
przede wszystkim „utrzymanie polskiego ogniska naukowego w Kielcach dla wszyst-
kich gałęzi wiedzy” Po dwóch latach działalności Towarzystwa, ograniczającego się do 
wygłoszenia przez prezesa 12 odczytów, po jego śmierci w 1929 roku towarzystwo ule-
gło rozwiązaniu. 

W latach 1927-39 na Kielecczyźnie mają miejsca ważne dla regionalizmu wydarzenia:
• W 1928 roku Komitet Obrony Puszczy Jodłowej przedstawia projekt organizacyj-

ny przyszłego rezerwatu w Górach Świętokrzyskich.
• W 1931 r. wychodzi w Kielcach Pamiętnik Świętokrzyski z 1930 r. wydany przez Sek-

cję Regionalistyczną ZNP pod red. Aleksandra Patkowskiego. Wydawnictwo to uka-
zało historię regionu, jego opis geologiczny i geograficzny, roślinność, zabytki – po-
mniki przeszłości. W Pamiętniku znalazły się także listy Żeromskiego z lat 1923-25 
traktujące o stosunku pisarza do badań regionalnych i szkice poświęcone twórczości 
J. Kochanowskiego i A. Dygasińskiego. W pracach nad Pamiętnikiem... uczestniczyli 
przedstawiciele różnych środowisk. Patkowskiemu udało się namówić do współpra-
cy obok wybitnych naukowców także miejscowych badaczy – regionalistów.

• Od roku 1928 regularnie ukazywał się Pamiętnik Koła Kielczan organ wewnętrzny 
Koła.

• W 1934 roku utworzono w Kielcach przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Sek-
cję Regionalistyczno-Śpiewaczą, której organizatorem był Stanisław Suchorowski. 

Rok wcześniej nakładem PUR ukazało się wydawnictwo jubileuszowe Sandomier-
skie, stanowiące podsumowanie dziesięciolecia działalności PUR. Także PTK było edy-
torem kilku pozycji. Oddział kielecki wydawał Tekę Świętokrzyską (w tej serii ukaza-
ły się: Kraina Żeromskiego M.Kubickiej i E.Massalskiego, Bukowa Góra K.Kaznow-
skiego i E.Massalskiego oraz Łysogóry przewodnik krajoznawczy S.Kowalczewskie-
go), zaś oddział sandomierski Bibliotekę Sandomierską. Tu wydano m.in takie dzie-
ła jak.: Wisła pod Sandomierzem J.Kwiatkowskiego, Dzieje geologiczne Ziemi Sando-
mierskiej J.Samsonowicza, Gabriel Rzączyński pierwszy fizjograf polski A.Macieszy, 
Ilustrowany przewodnik po Sandomierzu i okolicy J. Pietraszewskiego, Dożynki san-
domierskie Konarskiego.
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Również pozostałe oddziały PTK na Kielecczyźnie wydawały prace o tematyce re-
gionalnej. Były to najczęściej monografie osad, miast, a także opis obiektów zabytko-
wych. Szczególną aktywność pisarską prowadzili krajoznawcy: M.Kubicka, S.Kowal-
czewski, dr Tadeusz Dybczyński. W okresie międzywojennym w promowaniu regiona-
lizmu dużą rolę odegrała prasa, szczególnie związkowa nauczycielska (myślę tu o pi-
śmie Nasze Drogi) oraz pismo wydawane w latach 1936-39 pt: Radostowa, założone 
i wydawane przez znanego historyka Jana Pazdura. Wiele artykułów kieleccy regiona-
liści publikowali w czasopiśmie Rady Głównej PTK Ziemia. W końcu lat 30. w znanej 
poznańskiej serii wydawniczej „Cuda Polski” ukazała się praca Aleksandra Patkow-
skiego: Sandomierskie Góry Świętokrzyskie. Problematyka regionalna znajdowała tak-
że wyraz w działalności ludzi związanych ze sztuką. Przejawem żywego zainteresowa-
nia kulturą ludową były inicjatywy podejmowane przez utworzoną w Kielcach w roku 
1934 Sekcję Regionalistyczno-Śpiewaczą przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Prowadzili ją nauczyciele szkół powszechnych z terenu obwodu kieleckiego. Do czo-
łowych działaczy Sekcji należeli: Stanisław Suchorowski, Edward Czekaj i Roman 
Żółciński. Członkowie Sekcji spisywali, opracowywali i popularyzowali, zwłaszcza 
wśród młodzieży, wszelkie przejawy kultury ludowej regionu. Efekty ich pracy, w po-
staci opisanych obrzędów, pieśni ludowych publikowane były w Radostowej oraz uka-
zywały się w formie książkowej. Innego typu zainteresowanie sztuką reprezentowało 
utworzone w 1923 roku Towarzystwo Miłośników Sztuki. Podczas gdy, ekipę Stanisła-
wa Suchorowskiego interesowała ludowa twórczość muzyczna, kierowane przez Wi-
tolda Bolesława Kamińskiego Towarzystwo Miłośników Sztuki zajmowało się popu-
laryzacją muzyki poważnej. Od roku 1936 funkcjonowało pod nazwą Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Miłośników Sztuki ze stałą siedzibą mieszczącą się w pawilonie Par-
ku Miejskiego. Wyraźny profil jego działania to preferowanie sztuki plastycznej. Or-
ganizowane były comiesięczne wystawy dzieł sztuki miejscowych artystów. Następu-
je znaczne ożywienie sekcji plastyków, do której przystępują w tym czasie utalentowa-
ni bracia Stanisław i Ryszard Praussowie, Stanisław Królikowski oraz Henryk Czar-
necki. W październiku 1936 roku miał miejsce przegląd dorobku plastycznego twór-
ców kieleckich. Wystawili na nim swe prace prawie wszyscy twórcy. Rozgorzała dys-
kusja odnośnie obecności treści lokalnych w prezentowanych obrazach. Głos zabrała 
Radostowa piórem Jana Pazdura. Atakując plastyków za ich bezideowość, brak wyra-
zu, redakcja proponowała im regionalizm. W wyniku ożywionej dyskusji malarze nie 
tylko uznali, że krajobraz Kielecczyzny posiada „aż nadto warunków, by stać się źró-
dłem natchnień i skarbnicą tematów dla wielu twórców, zwłaszcza w dziedzinie sztuk 
plastycznych” (A.Sikora-Sikorski), ale zadeklarowali swą gotowość do współudziału 
w corocznych wystawach regionalnych. 

Podsumowując początki nowoczesnego regionalizmu kieleckiego, trzeba wyraźnie 
podkreślić iż mają korzenie sandomierskie. To tam powstała tradycja nie tylko regiona-
lizmu świętokrzyskiego, lecz także polskiego.

A jak dzisiaj, po ponad dwudziestu latach od zmian ustrojowych oraz w siódmym 
roku funkcjonowania naszego kraju w strukturach unijnych przedstawia się i czym wy-
różnia regionalizm świętokrzyski? 
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I

24 września 2010 r. Kieleckie Centrum Kultury. W Prezydium obrad (z prawej) marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i Maciej A. Zarębski

Uczestnicy Kongresu w Kieleckim Centrum Kultury



II

W kuluarach obrad. Od lewej: prof. Piotr Petrykowski,  Józef Staszel, Zofia Kaczor- Jędrzycka,  
Maciej A. Zarębski i Andrzej Dabrowski 

Artystka z Wenezueli B. Blanco podczas koncertu Świętokrzyskiej Orkiestry Symfonicznej w KCK



III

25 września 2010 r. – powitanie chlebem i solą regionalistow przed Pałacem Wielopolskich 
w Chrobrzu. W środku Adam Ochwanowski

Tadeusz Derlatka i Janusz Załęski w trakcie dyskusji w Chrobrzu



IV

Z obrad zespołu w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Po obiektach Muzeum oprowadza jego dyrektor Maciej Przypkowski



V

Przy stoisku książek regionalnych w Centrum Kultury w Chmielniku

Podczas obiadu w Chmielniku, przygotowanego wg przepisów kuchni żydowskiej



VI

Fragment wystawy wydawnictw regionalnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witol-
da Gombrowicza w Kielcach

Obrady w WBP prowadzi A. Dąbrowski


