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W dniu 29 stycznia 2009 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych RP. Miejscem spotkania był Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego,
gospodarzami ks. prof. Henryk Skorowski, prorektor tej uczelni, kapelan regionalistów, wielki
miłośnik kultury kaszubskiej i Anatol Jan Omelaniuk, przewodniczący Krajowej Rady Ruchu.
Spotkanie miało charakter okolicznościowy, co zaznaczono w zaproszeniu (90. rocznica
niepodległości Polski). Rozpoczęło się krótkim koncertem akademickiego chóru, który wykonał
kilka kolęd polskich i pieśni patriotycznych. Następnie ks. prof. Skorowski złożył zebranym
noworoczne życzenia, po czym wzajemne życzenia, dzieląc się opłatkiem składali sobie
uczestnicy spotkania.

Referat zatytułowany „Regionalizm ideą Odrodzenia Polski” wygłosił A. Omelaniuk. Przypomniał
ważne rocznice przypadające w 2009 r. między innymi: 90. rocznicę odzyskania niepodległości,
90. rocznicę powstania wielkopolskiego, 20. rocznicę rejestracji „Solidarności”, które będą
wyznaczać działania wielu stowarzyszeń. Mówił o roli towarzystw regionalnych w odzyskaniu
niepodległości podkreślając aktywność społeczną inteligencji polegającą na prowadzeniu badań
ziem polskich, tworzeniu placówek kultury i organizacji gospodarczych. Zwrócił uwagę na
niebywały rozwój prasy prowincjonalnej, która w drugiej połowie XIX w. towarzyszyła
powstawaniu towarzystw, (na ziemiach polskich wychodziło ponad 1400 tytułów), a także na
rozwój badań nad historią miejscowości, które owocowały wieloma publikacjami historycznymi i
etnograficznymi. Wskazał na rolę pisarzy, którzy przyczynili się do rozwoju regionalizmu
(Władysław Orkan, Stanisław Witkiewicz) oraz zasługi nauczycieli, którzy w latach
międzywojennych stanowili fundament regionalizmu. Przypomniał, że w latach 20. sam ruch
regionalny urósł do poważnej ideologii.
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Wezwanie do badań regionalnych ziem polskich, sformułowane podczas pierwszego zjazdu
regionalistów w kwietniu 1920 r. jest aktualne do dziś, a ruch regionalny trzeba obecnie rozwijać
i wzbogacać.
Na spotkanie regionalistów przybyła dr Zina Jarmoszuk z Departamentu Mecenatu Państwa
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która dokonała wręczenia dyplomów Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego towarzystwom obchodzącym w roku 2008 jubileusz
powstania i działalności. Wśród uhonorowanych znalazło się również Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, które w ubiegłym roku obchodziło 50-lecie działalności.
Ważnym, a zarazem ostatnim punktem spotkania była informacja A. Omelaniuka o działaniach
Krajowej Rady i planach, które zamierza zrealizować w najbliższym okresie. Wśród nich
najistotniejsze to:

- podtrzymywanie regionalizmu w oparciu o szkolnictwo (brak ścieżki regionalnej podstawie
programowej edukacji regionalnej)
- zmiana ustawy o stowarzyszeniach (aby środki na ich działalność były przekazywane z
- budżetu poprzez samorządy, Omelaniuk ma się spotkać w tej sprawie z marszałkiem
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Sejmu RP Komorowskim)
- zapewnienie środków na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Dokumentacji Towarzystw
Regionaln
ych w Ciechanowie (aby cenne zbiory nie uległy rozproszeniu tak jak to się
stało z biblioteką repertuarową), proponuje się, aby podporządkować Ośrodek Bibliotece
Narodowej (w charakterze filii), albo Narodowemu Centrum Kultury - stanowisko w tej sprawie
znane będzie w marcu
- opracowanie encyklopedii regionalizmu polskiego, które ma nastąpić w ciągu trzech lat
(Minister Kultury chce uruchomić środki na ten cel)
- upowszechnienie programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (poprzez dyskusje w
sejmikach samorządowych)
- uruchomienie studiów podyplomowych o tematyce regionalnej i stworzenie możliwości
pisania prac doktorskich o regionach
- organizacja spotkania towarzystw naukowych ( z okazji 100-lecia Towarzystwa
Naukowego w Przemyślu)
- sfinansowanie konferencji muzeów regionalnych (Ludźmierz lub Zakopane)
- spotkanie pisarzy regionalistów w Nałęczowie (w listopadzie 2009 r., chęć uczestnictwa
zgłosili m. in. Wiesław Myśliwski i Roch Sulima).

Na 2010 rok planowany jest 10 Kongres Krajoznawstwa.
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