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Wstęp 

 

Regionalizm to ruch społeczny mający na celu działalność na rzecz zbiorowości 

ludzkiej zamieszkującej określone terytorium, w sferze jej życia współczesnego i kultury. Ma 

on miedzy innymi na celu poznawanie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym. Dlatego ważną rolę w funkcjonowaniu regionalizmu odgrywa historia. Pojęcie 

regionu wywodzi się etymologicznie od łacińskiego słowa „regio”, tłumaczonego jako 

„okolica, kraina, dzielnica”, dotyczące wydzielonego terytorium1. Według Jerzego 

Topolskiego region to terytorium stanowiące całość geograficzną, zamieszkałe przez grupę 

ludzi połączonych wspólnymi dziejami, różnymi od dziejów grup ludzkich zamieszkujących 

sąsiednie terytoria.2 Bronisław Gołębiowski dostrzegał wieloaspektowe rozumienie pojęcia 

region używane w ujęciu: historycznym, geograficznym, ekonomicznym, etnograficznym 

i socjologiczno- kulturowym. Zjawisko regionalizmu ma też miejsce, gdy mieszkańcy danego 

obszaru tworzą zbiorowość regionalną, to znaczy takie skupienie ludzi, w którym z racji 

wspólnego zamieszkania danego terytorium wytworzyła się i utrzymuje pewna więź 

społeczna.3 Według Stanisława Ossowskiego z kolei regionalizm i region to pojęcia 

określające ojczyznę prywatną, bezpośrednio doświadczoną od urodzenia jako miejsce na 

ziemi ważne jest jednak, by ta więź regionalna wiązała się z tolerancją i otwartością na 

innych.4 

Poznanie tej ojczyzny, przebadanie jej dziejów, popularyzowanie wiedzy o przeszłości 

i budowanie na tej wiedzy świadomości oraz tożsamości regionalnej było i jest przedmiotem 

działań znacznej części stowarzyszeń regionalnych w Polsce i na Lubelszczyźnie w XX w.  

Od wielu lat ważność zwłaszcza badań przeszłości regionów podkreślali historycy, 

doceniając ich ogromny walor poznawczy, dokumentacyjny i edukacyjny. Zdaniem 

Franciszka Bujaka: Jak człowiek bez pamięci, tak społeczeństwo kulturalne nie da się 

pomyśleć bez historii.5 Według Jerzego Topolskiego w podejmowaniu badań regionalnych 

najważniejsze było rozszerzenie wiedzy o regionie (mieście, wsi, jednostce terytorialnej itd.) 

 
1 Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, pod red. Janusza Gilasa, PISM, Warszawa 1978, s. 121 
2 J. Topolski, Refleksje metodologiczne o badaniach regionalnych w zakresie historii, „Region Lubelski”, R. 3(5) 
1988, s. 17. 
3 B. Gołębiowski, Regionalizm współczesny, „Region Lubelski”, nr 1(3), 1986, s.17. 
4 S. Ossowski, Dzieła,t.3, Warszawa 1867, s.200.  
5 F. Bujak, Wybór pism. Nauka, społeczeństwo, historia, H. Madurowicz –Urbańska (oprac.), t. I, Warszawa 
1976, s.365. 
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dla potrzeb syntez dotyczących regionu lub też dla zaspokojenia naturalnej dążności ludzi do 

wiedzy o miejscu, w którym mieszkają.6  

Zdaniem W. Rumińskiego walor społeczny historii regionalnej jest oczywisty: 

wyostrza ona świadomość obywatelską i narodową, podnosi poczucie odpowiedzialności za 

losy regionu, stanowi bodziec sprzyjający społecznej aktywizacji jego mieszkańców, kształtuje 

patriotyzm lokalny w najlepszym znaczeniu tego słowa, mobilizuje i wychowuje lokalnych 

i regionalnych działaczy kultury.7 Doniosłość badań regionalnych artykułował prof. Sławomir 

Kalembka stwierdzając, że upowszechnianie wiedzy o regionie, o historii regionu jest bardzo 

ważnym działaniem kulturotwórczym, który może wywierać wpływ na tworzenie się w danej 

miejscowości pewnych środowisk twórczych, kulturalnych, zwłaszcza tam, gdzie nie ma 

środowiska akademickiego8. Wezwał on historyków zawodowych do zastanowienia się nad 

sposobami wsparcia animatorów działań regionalnych.  Zdaniem prof. Andrzeja Tomczaka 

badania regionalne mają pokazywać odrębność, specyfikę owych poszczególnych strumyków, 

które razem zlewają się w potężną rzekę dziejów narodowych […] dzieje regionów 

rozpatrywać należy nie w izolacji, ale w związku z dziejami całego kraju9. Autor postuluje 

rozwinięcie badań źródłowych nad historią regionalną, których efektem będą monografie 

miejscowości a także prace o charakterze popularnonaukowym. Podobne stanowisko 

reprezentuje Ryszard Szczygieł, który podkreślał wielokrotnie potrzebę prowadzenia badań 

regionalnych, bowiem w naszej złożonej współczesności dynamicznego rozwoju technik 

informatycznych, czy też globalizacji gospodarki i kultury, jesteśmy świadkami wzrostu 

zainteresowania przeszłością, zwłaszcza dziejami miejscowości, w której ludziom przyszło żyć 

i pracować albo, w której urodzili się i spędzili dzieciństwo. W zjawisku tym ma swoje źródło 

ogromne zapotrzebowanie na badania regionalne i lokalne, zwłaszcza na historię 

poszczególnych miejscowości.10  

Praca niniejsza zostanie poświęcona charakterystyce rozwoju ruchu 

regionalistycznego na Lubelszczyźnie od jego zarania, za który uznać należy powołanie do 

życia Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa (1909) przez okres międzywojenny a także lata po 

II wojnie światowej. Rozważania zakończono na roku 2000, w którym odbył się VIII Zjazd 

 
6 J. Topolski, O pojęciu i funkcjach historycznych monografii regionalnych [w:] „Komunikaty Mazursko-
Warmińskie” 1978 nr 2, s.175.  
7 W. Rumuński, W sprawie historii regionalnej [w:] „Kwartalnik Historyczny”, R.LXXXI, 1974, s.50. 
8 S. Kalembka, Głos w dyskusji, [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji 
naukowej „Historia regionalna - jej miejsce w świadomości społecznej” Toruń 6-7.04.1990 r., Ciechanów-
Toruń 1991, s.107. 
9 A. Tomczak, Historyczne badania regionalne i ich znaczenie,[w:] O uprawianiu i znaczeniu historii…., s. 11. 
10 R. Szczygieł, Dzieje Tarnogrodu, wstęp, Tarnogród 2006, s.9. 



6 
 

Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Hrubieszowie a jednocześnie zaczęły działać 

następstwa nowego podziału administracyjnego kraju i powołanie do życia dużego 

województwa lubelskiego, z czym wiązało się wprowadzenie nowej polityki władz 

administracyjnych wobec towarzystw regionalnych. Ruch regionalistyczny rozpoczął 

wówczas nowy etap działań w zupełnie zmienionych warunkach.  

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Jej konstrukcja jest chronologiczno-

problemowa. Rozdział I zawiera omówienie początków ruchu regionalistycznego na 

Lubelszczyźnie, jeszcze pod zaborem rosyjskim, gdy to powołano do życia z inicjatywy 

Stefana Żeromskiego Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa w 1909 r. Do wybuchu I wojny 

światowej było ono jedynym na badanym terenie. Koniec zmagań wojennych i odzyskanie 

niepodległości państwa polskiego w 1918 r. przynosi ożywienie poczynań towarzystw 

regionalnych, widoczne w inicjatywach podejmowanych w wielu miejscowościach. Następnie 

zostaną omówione inicjatywy podejmowane od 1927 r. przez Komisję Regionalistyczną 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie, w ramach tzw. regionalizmu państwowego. Uwaga 

zasadnicza skupiona zostanie na omówieniu udziału towarzystw w inspiracji oraz 

finansowaniu badań historycznych w okresie międzywojennym i ich wkładem do dorobku 

w zakresie poznawania przeszłości. Wybuch II wojny światowej przerwał wiele podjętych 

przedsięwzięć i inicjatyw stowarzyszeń w tym zakresie. 

Rozdział II pracy obejmuje okres od roku 1944, gdy nastąpiło wyzwolenie od 

najeźdźcy niemieckiego, do 1980, gdy  „wybuchła” Solidarność. Zaprezentowane zostaną 

dzieje towarzystw w okresie powojennym, gdy władze ograniczały ich poczynania, dążąc do 

likwidacji, co nastąpiło po 1949 r. Nie widziały bowiem miejsca dla towarzystw regionalnych 

w całokształcie nowej polityki kulturalnej. Po ogłoszeniu jej programu w połowie 1949 r. 

rozpoczął się proces ograniczania a następnie zawieszania działalności stowarzyszeń. Na 

badanym obszarze spotkało to najbardziej aktywnie działające towarzystwa w: Lublinie, 

Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym. 

Sytuacja ta trwała do 1956 r. Dopiero przełom październikowy a zwłaszcza uroczyste 

ogłoszenie przez Episkopat Polski w dniu 26 sierpnia 1956 r. Wielkiej Nowenny, 

przygotowującej naród do obchodów Millenium Chrztu Polski, złożyły się na reorientację 

polityki kulturalnej władz państwowych, które ogłosiły wówczas obchody Tysiąclecia 

Państwa Polskiego. Okres ten, trwający do kolejnego przełomu politycznego, który nastąpił 

w 1970 r., obfitował w liczne przedsięwzięcia z zakresu badań historycznych nad przeszłością 

regionu lubelskiego. Okres następny stanowią lata 1971-1980, tzw. „epoka Gierkowska”, 

kiedy to niechętna wobec działalności towarzystw regionalnych polityka władz spowodowała 
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praktycznie stagnację w ich działaniach. Nie bez znaczenia dla losów stowarzyszeń 

regionalnych było wprowadzenie w 1975 r. reformy administracji państwa, likwidującej 

powiaty i tworzącej 49 województw. Stowarzyszenia zmuszane były do zmian statutów 

i ograniczenia terenu działalności, aby usunąć pojęcie „powiatu”. Nieco inna, bardziej 

liberalna sytuacja panowała w nowych województwach: bialskopodlaskim, chełmskim 

i zamojskim, gdzie doszło do powołania kilku stowarzyszeń miłośniczych. 

W rozdziale III omówione zostaną działania towarzystw regionalnych w latach 1981-

2000. Dwudziestolecie to dzieli się wyraźnie na dwa okresy, dla których cezurą jest 1989 r. 

Powstanie NSZZ „Solidarność” miało wpływ na aktywizację środowisk regionalnych. 

Widoczne było to zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej. Przedstawione zostanie 

krajowe tło zmian zachodzących w społecznym ruchu regionalnym, których wyrazem był II 

Krajowy Kongres Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Nowym Sączu w końcu maja 

1981 r. oraz podjęta tam próba stworzenia niezależnego od władz politycznych 

ogólnopolskiego przedstawicielstwa stowarzyszeń. Aktywność wielu stowarzyszeń została 

zahamowana przez wprowadzenie stanu wojennego. Na Lubelszczyźnie wobec nie 

zawieszenia towarzystw regionalnych przez dekret o stanie wojennym doszło do utworzenia 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, która ukierunkowuje i umacnia działania 

stowarzyszeń na kolejne lata. Widoczny jest w następnym dziesięcioleciu wyraźny ilościowy 

rozwój towarzystw, coraz śmielej podejmujących ważne dla środowisk lokalnych inicjatywy. 

W ciągu następnych dziesięcioleci widoczny był liczbowy rozwój towarzystw, które śmielej 

podejmowały ważne dla środowisk lokalnych inicjatywy w sferze zwłaszcza kultury, 

dziedzictwa kulturowego i ekologii. Wiązały się one też z inspirowaniem licznych prac 

badawczych, obejmujących dzieje miejscowości, które publikowano.  

Zmiany demokratyczne w kraju, jakie nastąpiły po wyborach z 4 czerwca 1989 r. 

miały wielki wpływ na działalność stowarzyszeń. W tym okresie regionaliści 

z Lubelszczyzny, skupieni w WRTR byli gospodarzami ważnego dla ruchu regionalnego 

w kraju IV Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, który obradował w Lublinie w 

dniach 14-16 września 1990 r., przy udziale 164 delegatów z 44 województw. Nastąpił więc 

okres nieskrępowanego przez czynniki polityczne działania stowarzyszeń, do czego 

przyczyniło się także zniesienie cenzury. Odnotowano także dalszy przyrost liczby 

stowarzyszeń, które prowadziły bogatą działalność. Na sytuację towarzystw wpływ miał 

nowy podział administracyjny kraju wprowadzony przez Sejm z dniem 1 stycznia 1999 r.11 

 
11 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa - Dz.U. 1998.96.603, z dnia 28 lipca 1998 r. 



8 
 

Przeprowadzona reforma administracyjna przywracała trójstopniową strukturę podziałów 

administracyjnych państwa, ze zmniejszoną liczbą województw, ale z przywróceniem 

powiatów. Zmieniło to po raz kolejny warunki funkcjonowania ruchu regionalistycznego. 

Nastąpiła więc nowa epoka jego dziejów. 

Rozdział  IV pracy zawiera próbę zbilansowania rezultatów inicjatyw podejmowanych 

przez towarzystwa regionalne w XX w. w zakresie badań historycznych dla poszczególnych 

regionów i miejscowości oraz zagadnień i problemów szczegółowych. Dorobek wydawniczy 

towarzystw regionalnych badanego regionu omówiony zostanie w podziale na rodzaje prac: 

zbiorowe i monografie, zarysy i tomy studiów, wydawnictwa źródłowe, prace szczegółowe 

i rozprawy z podziałem na poszczególne okresy dziejów oraz publikacje zamieszczane 

w periodykach i czasopismach. Podjęto także próbę oceny dorobku towarzystw regionalnych 

w zakresie badań historycznych w kontekście stanu badań oraz jego przydatności dla dalszych 

badań, głównie syntetycznych, zarówno dziejów Lubelszczyzny, jak i kraju. 

Dla opracowania tej pracy korzystano z zasobów archiwalnych Archiwum 

Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu oraz zbiorów 

rękopiśmiennych przechowywanych w Muzeum Zamojskim. Wykorzystano też źródła 

przechowywane w Muzeach Regionalnych w Lubartowie, Hrubieszowie i Tomaszowie 

Lubelskim. Pozyskano relacje działaczy regionalnych, napisane przez: Halinę Bukowską 

z Nałęczowa, Krzysztofa Boreczka z Kurowa, Romana Kornackiego i Mariannę Kozioł 

z Lubartowa, Halinę Matławską ze Zwierzyńca, Eugeniusza Misiewicza z Łęcznej i Tadeusza 

Pietrasa z Radzynia Podlaskiego.  

Literatura dotycząca ruchu regionalistycznego jest bardzo bogata. Przede wszystkim 

zostały wykorzystane prace omawiające dorobek historii regionalnej, w tym także dorobek 

stowarzyszeń regionalnych z Lubelszczyzny. Są to prace: Stanisława Herbsta12, Tadeusza 

Mencla13, Henryka Samsonowicza14,  Feliksa Kiryka15 oraz Ryszarda Szczygła16.  

 
12 S. Herbst, Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej, [w:] Potrzeba historii czyli 
o polskim stylu życia, Idem, t.2, Warszawa 1978, s.514-530. 
13 T. Mencel, Źródła i opracowania do dziejów Lubelszczyzny [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, 
Warszawa 1974, s.885-899. 
14 H. Samsonowicz, Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny”, 
R. XCIV, 1987, s.279-292. 
15 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki historycznej [w] W. Fałkowski, Pytania o średniowiecze, 
Warszawa 2001 s.230-234; Idem, Badania regionalne w Małopolsce, Małopolska, t. II, Kraków 2000, s.9-22; 
Idem, Tradycje badań regionalnych w działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego, [w:] Regionalizm – 
tradycje – wyzwania – perspektywy, red. J. Hampel, Kraków 2006. 
16 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny [w:] Region i ludzie a historiografia 
i tożsamość, Gdańsk-Ciechanów 1999, s.45-52; Idem, Dorobek towarzystw regionalnych Lubelszczyzny 
w zakresie badań dziejów miast [w:] Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W XX-lecie 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, D. Wańka (red.), Kalisz 2008, s.155-162; Idem, Polskie Towarzystwo 
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Wiele interesujących spostrzeżeń przejęto z prac oceniających wartość badań 

regionalnych w zakresie historii. Są to prace: Romana Wapińskiego17, Wojciecha 

Wrzesińskiego18, Stanisława Gierszewskiego19, Andrzeja Tomczaka20.  

Korzystano też z prac metodologicznych i teoretycznych dotyczących regionalizmu 

polskiego: Aleksandra Patkowskiego21, Jerzego Topolskiego22, Jerzego Damrosza23, Henryka 

Skorowskiego24. Interesujące wypowiedzi o rozwoju regionalizmu na przełomie XX i XXI 

wieku zawiera publikacja przygotowana na VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury 

w 1998 r.25 Sięgano także do wydawnictw źródłowych dotyczących regionalizmu, statutów 

towarzystw, sprawozdań ze zjazdów, sejmików, w tym także dokumentów i materiałów 

kolejnych Kongresów Regionalnych Towarzystw Kultury.26 

 Ostatnią grupę wykorzystanych publikacji stanowią prace dotyczące dziejów 

regionalizmu polskiego poruszające też problematykę różnych grup stowarzyszeń: Henryki 

Mossakowskiej-Mazany27, Józefa Styka28, Jana Smolarza29, Adama Horbowskiego30 

i Waldemara  Rolbieckiego31. 

Inne prace wykorzystane w niniejszej rozprawie zostały zamieszczone w wykazie 

opracowań.  

 
Historyczne a towarzystwa regionalne po II wojnie światowej, [w:] Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe 
ojczyzny, t. XIII, Kraków 2011, s.17-31. 
17 R. Wapiński, Historia regionalna a narodowa, [w:] Monografie regionalne. Materiały z konferencji 
w Karpaczu 10-11 XI 1977, W. Wrzesiński (red.), Olsztyn 1978. 
18 W. Wrzesiński, Historyczne uwarunkowania badań regionalnych, [w:] Regionalizm Polski (przeszłość 
i teraźniejszość). Materiały i komunikaty ogłoszone na konferencji naukowej 15-17 września 1989 Wrocław-
Zamek Książ, Ciechanów 1990, s.46-56. 
19 S. Gierszewskiego, O uprawianiu historii regionalnej [w:] O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. 
Materiały konferencji naukowej „Historia regionalna - jej miejsce w świadomości społecznej” Toruń 
6-7.04.1990 r., Ciechanów-Toruń 1991, s.18-24. 
20 A. Tomczak, Historyczne badania regionalne i ich znaczenie,[w:] O uprawianiu ….op. cit., s.9-17. 
21 A. Patkowski, W ogniu ideologii regionalistycznej, „Region Lubelski”, R.1, 1928; Idem, Ideologia regionalna 
Stefana Żeromskiego, [w:] W hołdzie ziemi rodzinnej, Warszawa 1958. 
22  J. Topolski, Refleksje metodologiczne o badaniach regionalnych, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.18-26; 
Idem, Pojęcie regionu historycznego, [w] Dzieje Wielkopolski, Łuczak Cz. (red.),t. I, Poznań 1969.  
23 J. Damrosz, Region i regionalizm, Warszawa 1987. 
24 H. Skorowski, Europa regionu, regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa 1998. 
25 Czym jest regionalizm, VI Kongres RTK, Radom 23-26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998. Wypowiedzieli 
się tam: J. Borzykowski,  J. Damrosz, A. Gładysz, H. Skorowski, R. Szczygieł, J. Turowski. 
26 Bibliografia: Wydawnictwa źródłowe dotyczące regionalizmu, s.337-338. 
27 H. Mossakowska-Mazany, Regionalne towarzystwa kultury. Stan, działalność i kierunki rozwojowe, 
Warszawa 1977. 
28 J. Styk, Towarzystwa naukowe na Lubelszczyźnie, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t.5: Problemy nauki, kultury 
i służby zdrowia w 60-leciu Polski niepodległej, pod red. T. Mencla, Warszawa-Łódź 1986, s.215-240. 
29 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski”, R. 1(3), 
1986, s.95-130; Idem, Sesje naukowe i popularnonaukowe na temat dziejów miejscowości, „Region Lubelski”, 
R.3(5), Lublin 1988, s.300-302. 
30 A. Horbowski, Funkcje regionalnych towarzystw społeczno-kulturalnych Rzeszowszczyzny, Rzeszów 1982. 
31 W. Rolbiecki, Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa 1972. 
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Rozdział I 

 Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie do 1939 roku i jego dorobek 

w zakresie poznawania przeszłości 

 

1.Początki działalności towarzystw regionalnych 

Tradycje ruchu regionalnego w Polsce są odległe i sięgają połowy XIX wieku. 

Zainteresowanie kulturą ludu, historią i tradycją wynikało z faktu braku państwa polskiego 

rozdzielonego między trzech zaborców. Regionalizm powstaje jako ruch chroniący polskość, 

przeciwstawiający się państwom zaborczym, pełniąc często funkcje instytucji kulturalnych 

nieistniejącego państwa. To zainteresowanie wynikało nie tylko z braku państwa, ale także ze 

słabości gospodarczej. Słaby kapitalizm, słaba burżuazja, brak wspólnego rynku 

w podzielonym kraju, sprzyjały koncepcji małych, prywatnych ojczyzn będących tradycyjnie 

najsilniejszą ostoją polskości.1 Zainteresowania te widoczne były w literaturze i sztuce 

romantycznej i pozytywistycznej. Romantyzm zbudził regionalizm do życia. Urok 

średniowiecza, indywidualizm, przywiązanie do tradycji, patos zlokalizowanego patriotyzmu - 

cała emocjonalna strona romantyzmu mieści się w regionalizmie. Przybyły tylko nowe 

wartości: konkretyzm i realizm2 Pojęcie „ojczyzny prywatnej”, regionalnej, bezpośrednio 

poznanej i doświadczonej od urodzenia jako „miejsce na ziemi”3 przy otwartości i tolerancji 

na różnice miało pozwolić przetrwać więziom narodowym. Korzystał ruch regionalny 

z pośrednictwa instytucji o charakterze niepolitycznym, które mogły działać pod zaborami 

i legalnie skupiać Polaków: zrzeszenia i stowarzyszenia o różnym profilu działania, kościelne, 

handlowe, spółdzielcze, które stawały się często jedyną legalną formą kultywowania pamięci 

o kulturze i przeszłości terenu, na którym działały. Po klęsce powstania styczniowego 

pozytywistyczny program pracy u podstaw, pracy organicznej, jako najlepszej formy 

aktywności społecznej staje się obowiązującą doktryną. Idea organiczna bliska była 

regionalizmowi, który występuje jako żywotna, zapładniająca wiele dziedzin twórczości idea, 

jako program i świadoma akcja, mająca na celu odrodzenie i wzbogacenie kultury.4 Ruch ten 

rozwinięty w Europie Zachodniej poprzez Niemcy dotarł na ziemie polskie i tu dosyć szybko 

ukształtował własny, niepowtarzalny obraz. Niemcy mówią „Land”, Francuzi – prowincja, 
 

1 B. Gołębiowski, Regionalizm współczesny, „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986, s.17. 
2 A. Patkowski, W ogniu ideologii regionalistycznej, „Region Lubelski”, Organ Komisji Regionalistycznej TPN 
w Lublinie, R.1, 1928, s.7. 
3 S. Ossowski, Dzieła, t. 3, Warszawa, 1967, s.200. 
4 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki, kulturalny. Poznań 1950, s.91. 
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my zaś – region, historyczno-geograficzny obszar połączony wspólną historią i kulturą.5 

Na temat definicji pojęcia regionu istnieje bogata literatura. Najpełniejszą definicję 

zaproponował J. Topolski precyzując, że region historyczny jest określonym terytorium, 

zamieszkałym przez ludność związaną wspólnymi, dłużej lub krócej trwającymi dziejami 

różnymi (pod takim, czy innym względem) od dziejów innych tego rodzaju jednostek 

terytorialno-ludnościowych. Region historyczny jest to, więc pewien określony (mniej lub 

bardziej całościowy) układ strukturalny, charakteryzujący się własną odrębnością 

historyczną, nieraz odrębnymi granicami administracyjnymi, a więc taki, który może być sam 

przedmiotem badań i rekonstrukcji. Region jest, więc określonym realnym bytem 

historycznym, mogącym być syntetycznym przedmiotem badania niezależnie od tego, że takim 

przedmiotem badania mogą być rozgrywające się na jego terenie fakty i procesy. Pojęcie 

regionu krzyżuje się w wieloraki sposób z pojęciami narodu, państwa i społeczeństwa. Dzieje 

ludzkie są stałym, dynamicznym procesem tworzenia się, zanikania i transformacji regionów. 

Regiony historyczne istnieją dopóty, dopóki można ustalić różnice w strukturach grupowego 

działania ludzi zamieszkałych na różnych terytoriach6. Uogólniając i doprecyzowując: 

regionem historycznym jest terytorium, które jako pewna całość może wylegitymować się 

odrębnymi dziejami. Owa odrębność dziejów może być rozumiana tylko w sposób względny. 

Tym niemniej ta odrębność wspólnych dziejów jest kryterium do tego, by mówić o regionie, 

niezbędnym7.  

Zwalczanie przez zaborców wszelkich przejawów samodzielności w myśleniu 

i działaniu społecznym sprawiło, że XIX wieczny regionalizm polski trudno było oddzielić od 

ruchów społecznikowsko reformatorskich, stanowiących przejaw rosnącej aktywności 

inteligencji polskiej w każdym z trzech zaborów, zwłaszcza widocznej na polu kultury, nauki 

i oświaty. Ważny był także aspekt patriotyczny – idea regionalizmu stawała się narzędziem 

w walce z zaborcami o pielęgnowanie i utrzymanie polskości, kształtowanie dumy i poczucia 

narodowego, także poprzez wydobywanie tradycji danego regionu i uczenie na ich podstawie 

historii ojczystej, języka narodowego, tradycji, obyczajów, obrzędów i pieśni. Romantyczna 

Fascynacja kulturą ludową sprawiła, że odkryto jej regionalne zróżnicowanie, czyniąc z tej 

różnorodności znak narodowej tożsamości. Pojawia się pojęcie „folklor”- z angielskiego: 

folk- lud, lore-wiedza, przeszczepione na polski grunt w 1888 roku przez Jana Karłowicza, na 

 
5 Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, pod red. Janusza Gilasa, Warszawa 1978, s.121. 
6 J. Topolski, O pojęciach i funkcjach historycznych monografii regionalnych [w:] Dzieje Wielkopolski, red. Cz. 
Łuczak, t. I, Poznań 1969, s.64. 
7 Ibidem, s. 24. Także: J. Topolski, Refleksje metodologiczne o badaniach regionalnych, „Region Lubelski”, 
R. 3(5), Lublin 1988, s.18. 
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łamach miesięcznika geograficzno-etnograficznego „Wisła” wychodzącego w Warszawie od 

1887 roku.  

Już w Oświeceniu widoczne było zainteresowanie kulturą ludu. Okres romantyzmu 

rozwinął te zainteresowania tworząc dzieła literackie i muzyczne bazujące i czerpiące 

z tradycyjnych wierzeń, muzyki i pieśni ludowej. Niezaprzeczalnym dowodem takich działań 

są dzieła Adama Mickiewicza czy Stanisława Moniuszki. Niezmiernie ważna dla zachowania 

tradycji i kultury okazała się zbieracka pasja Oskara Kolberga, który w wielotomowym dziele 

uwiecznił ”Lud i jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania”. Ogromny wpływ w kierunku 

zainteresowania się i pielęgnowania rodzimej kultury wywarł Zygmunt Gloger. Jego dzieła: 

„Krakowiaki”, „Skarby strzechy naszej”, „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni” oraz 

„Geografia historyczna ziem dawnej Polski” zwracały uwagę na znaczenie, charakter 

i wartość kulturową poszczególnych regionów polskich. Podhale jako wyrazisty region 

znalazło swoich piewców w osobach: Stanisława Witkiewicza, Tytusa Chałubińskiego, 

J. Tetmajera, Adama Asnyka, Władysława Orkana. Małopolskę Zachodnią rozsławił ukłonem 

w stronę kultury chłopskiej Stanisław Wyspiański „Weselem”. Regionalizmowi śląskiemu 

torowali drogę: Gustaw Morcinek, Józef Lompa, Karol Miarka. Po kurpiowskie pieśni 

sięgnęli Karol Szymanowski i Feliks Nowowiejski. Motywy wielkopolskie i kujawskie 

wprowadził do literatury Stanisław Przybyszewski, oraz Jan Kasprowicz.  

Rzeczywistość polityczna obowiązująca po upadku państwa przez cały wiek XIX, 

pojawienie się nowych granic, ucisk zaborców, wynaradawianie osłabiło w znacznym stopniu 

więzi historyczne, gospodarcze i kulturalne ukształtowane przez wieki między ziemiami, 

które stanowiły Rzeczpospolitą. Nowe podziały administracyjne, odmienne prawodawstwo, 

różny poziom rozwoju gospodarczego przyczyniały się do tworzenia w obrębie zaborów 

innych więzi terytorialnych i odmiennego życia gospodarczego i społecznego. Po roku 1880 

regionalizm występuje jako żywotna, zapładniająca wiele dziedzin twórczości idea, jako 

program i świadoma akcja, mająca na celu odrodzenie i wzbogacenie kultury.8 W aktywnych 

środowiskach społecznych znalazło to wyraz w tworzeniu licznych towarzystw naukowych, 

literackich, kulturalnych i oświatowych, stowarzyszeń gospodarczych i samorządowych oraz 

co niezmiernie istotne powstania i rozwoju prasy prowincjonalnej. Działające organizacje 

inicjowały i stymulowały rozwój badań naukowych w zakresie biologii, nauk o ziemi, ale 

także historii regionalnej. W efekcie takich działań powstały pod koniec XIX w muzea 

etnograficzne i przyrodnicze gromadzące różnego rodzaju eksponaty ze ściśle określonego 

 
8 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki, kulturalny, Poznań 1950, s.91. 
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terytorium: Muzeum Narodowe w Krakowie (1874 r.), Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

(1888 r.), Muzeum Polskie w Toruniu (1886 r.), Muzeum Przyrodniczo Etnograficzne we 

Lwowie (1880 r.). Zainteresowanie regionalizmem pobudzała rozwijająca się prasa, 

wychodząca w licznych wydaniach także na prowincji.  

Sytuacja polityczno-społeczna w poszczególnych zaborach była zróżnicowana. Zabór 

austriacki należał do najbardziej liberalnych. Inicjatywom lokalnym sprzyjały tam znaczne 

swobody demokratyczne. Od 1867 roku obowiązywała w Galicji ustawa o prawie do 

stowarzyszania się, obejmując tym organizacje o celach nie zarobkowych. Stowarzyszenia 

działały za zgodą władz i były przez nią kontrolowane i nadzorowane, aby nie przybrały 

charakteru  zagrażającego spokojności publicznej9. Warunki prawno-ustrojowe sprawiły, że 

w Galicji regionalizm rozwijał się najbardziej intensywnie. Znaczną rolę odegrało  

Towarzystwo Ludoznawcze powołane do życia we Lwowie, w 1895 roku i działające do dnia 

dzisiejszego. Rozwijaniu wiedzy o regionie i integracji środowiskowej sprzyjał prężnie 

rozwijający się ruch krajoznawczy. Promieniowały uniwersytety w Krakowie i we Lwowie, 

rozwijając oraz popularyzując naukę o regionie wśród studentów, uczestników spotkań 

i odczytów naukowych, czytelników wydawanej prasy. 

W odmiennych warunkach politycznych i gospodarczych znajdowali się pod zaborem 

pruskim mieszkańcy Śląska, Pomorza, Mazur i Wielkopolski. Antypolska polityka 

prowadzona przez O. Bismarcka, mająca na celu zjednać życzliwość Rosji dla polityki 

pruskiej, oznaczała w praktyce walkę z opozycją katolicką i polskością: tzw. polityka 

Kulturkampf i rugi pruskie. Prawo do zrzeszania się przyznawała obywatelom Konstytucja 

Rzeszy z 1871 roku, wprowadzono jednak szereg ograniczeń utrudniających rejestrowanie 

stowarzyszeń. Działania regionalne prowadzone były w ramach dosyć licznie działających 

organizacji społeczno-gospodarczych, kółek rolniczych, chórów i towarzystw śpiewaczych. 

Idee regionalne wyrażała także prasa. Wszystkie te podejmowane działania miały na celu 

pielęgnowanie i rozwijanie poczucia narodowego mieszkańców ziem polskich znajdujących 

się pod zaborem pruskim i poddawanych presją intensywnych działań germanizacyjnych. 

Na ziemiach pod zaborem rosyjskim, po powstaniu styczniowym, wykluczona była 

wszelka legalna działalność o charakterze patriotycznym. W odróżnieniu od innych regionów 

Lubelszczyzna wykazywała zmienność granic administracyjnych szczególnie w okresie 

rozbiorów. Ostateczne ukształtowanie się regionu gospodarczo nastąpiło w XIX wieku, jako 

 
9 A. Kociszewska, Ewolucja prawa zrzeszania się i jej związek z rozwojem idei regionalnej aktywności 
społecznej na ziemiach polskich, [w:] Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw 
Kultury, Ciechanów 1997, nr 11, s.59. 
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obszaru zacofanego ekonomicznie, o wybitnie rolniczym charakterze. Przez cały czas 

kształtowania się regionu pozostawał on pod wpływem głównego ośrodka, jakim był 

Lublin.10 Lublin po rozbiorach był miejscem znaczącym. Bliskość Puław, bogate ziemiaństwo, 

tradycje trybunalskie sprawiły, że z opinią Lublina liczono się w Polsce poważnie. Rozwija się 

tu życie intelektualne, czego przejawem jest założenie w 1818 roku Lubelskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk, które skupiało ludzi wybitnych oraz wpływowych a miało na celu zakładanie 

szkół, działalność naukową i literacką.11 Wzorowane na Warszawskim Towarzystwie 

Przyjaciół Nauk, do grona swoich członków honorowych zaprosiło powiązanych 

z Lubelszczyzną ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisława Kostkę 

Potockiego i Stanisława Staszica. Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez cały czas 

jego istnienia był Joachim Owidzki a najwybitniejszymi postaciami: profesor Szkoły 

Wojewódzkiej Jan Kanty Krzyżanowski i jej rektor Andrzej Smolikowski.12 Towarzystwo 

działało do 1830 r. a po upadku powstania zaprzestało działania. Rusyfikacja i nadzór 

policyjny uniemożliwiały praktycznie legalną działalność regionalną, wszelkie przejawy 

ruchów społecznych traktowane były jako wrogie politycznie. Inicjatywy kulturalne 

i oświatowe były utrudniane lub wręcz uniemożliwiane. Powstało Towarzystwo Lekarskie, 

Muzyczne, Higieniczne i Prawnicze. Pojawiły się wprawdzie, w drugiej połowie XIX w. 

pierwsze monografie, głównie miast, m.in. opracowania dotyczące przeszłości: Białej 

Podlaskiej13, Janowa Podlaskiego14, Kodnia15, Kazimierza Dolnego16, Lublina17, Puław18 czy 

opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej19. W ocenie historyków były to jednak 

prace o różnej wartości, często nie pretendujące do rangi dzieł naukowych”20.  

Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku, po klęsce Rosji w wojnie rosyjsko 

japońskiej i rewolucji z lat1905-1907. Osłabiony carat zdecydował się na złagodzenie kursu 

wobec ziem rusyfikowanych. Odczuwalna stała się pewna liberalizacja stosunków 

politycznych w zaborze rosyjskim, wyrażająca się w stworzeniu możliwości legalnego 

 
10 Dzieje Lubelszczyzny, pod red. T. Mencla, t. I, Warszawa 1974, s.18. 
11 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, wystąpienie prof. Z. Kukulskiego, 27.XI.1939 r., s.166. 
12 J. Lewandowski, Powstanie i działalność towarzystw naukowych na Lubelszczyźnie w XIX i XX w., „Biuletyn 
Informacyjny Chełmskiego Towarzystwa Naukowego”, R.2008, nr.1, s.5-11. 
13 J.I. Kraszewski, Na bialskim zamku, t. I-II, Warszawa 1883; J. Bartoszewicz, Zamek bialski, Lwów 1881. 
14 Ks. J. Pruszkowski, Janów Biskupi, czyli Podlaski, Kraków 1897. 
15 Ks. J. Pruszkowski, Kodeń Sapiehów, Kraków 1898. 
16 J. Czekierski, Kazimierz Dolny, Kraków 1915. 
17 S.Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina, Lublin 1839; W.K. Zieliński, Monografia Lublina, t. I, Lublin 1878; 
A. Kobierzycki, Monografia Lublina, Lublin 1911. 
18 L. Dębicki, Puławy, Lwów 1888. 
19 A. Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, Warszawa 1911. 
20 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny, [w:] Region i ludzie a historiografia 
i tożsamość. Materiały II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku-Starbieninie22-24.XI.1996r., Gdańsk-
Ciechanów 1999, s.46. 
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działania różnego rodzaju stowarzyszeń, w tym także stawiających sobie cele naukowe. 

Prawo zrzeszania się regulował ukaz carski z 4/17 III 1906 roku określając stowarzyszenie 

jako zrzeszenie kilku osób, które nie mając na względzie osiągnięcia dla siebie zysków (…) 

obrały za cel działalności wspólnej jakiś cel określony.21 Pozorne były te ustępstwa, bowiem 

stowarzyszenia podlegały w dalszym ciągu nadzorowi i kontroli organu administracji 

państwowej. Stosując kryteria uznaniowe organ ten mógł zawiesić działalność stowarzyszenia 

i wystąpić do ministerstwa o jego zamknięcie. Natomiast minister mógł podjąć decyzję 

w każdym czasie, o ile uznał działalność za zagrażającą spokojowi i bezpieczeństwu 

publicznemu.22 Nawet tak rygorystyczna ustawa dająca skromne prawa stworzyła możliwości 

działania, z których skwapliwie korzystano. W tym samym roku powstaje Towarzystwo 

Kultury Polskiej, prowadzone są badania nad przeszłością regionu, badania archeologiczne. 

Prowadzi swoją pozytywistyczną „pracę u podstaw” Polska Macierz Szkolna, stawiająca 

sobie za cel walkę z analfabetyzmem, szerzenie oświaty i czytelnictwa w środowisku 

dorosłych. Powołane zostają liczne towarzystwa muzyczne i oświatowe oraz niezwykłej rangi 

placówki: Biblioteka Hieronima Łopacińskiego oraz Muzeum Lubelskie.23 Znaczne tu zasługi 

położył Hieronim Łopaciński, humanista o wielokierunkowych zainteresowaniach, nauczyciel 

w lubelskim gimnazjum i jednocześnie miłośnik przeszłości, etnograf i historyk 

Lubelszczyzny.24 Z inicjatywy H. Łopacińskiego w 1901 roku zorganizowano w Lublinie 

dwie wystawy: przedmiotów i sztuki starożytności, prezentowaną w gmachu 

podominikańskim, którą obejrzało w czasie 6 tygodniowego prezentowania 12 tys. 

zwiedzających oraz ekspozycję etnograficzną w ramach wystawy rolniczo-przemysłowej.25 

Obie wystawy organizowane były jeszcze w okresie zaborów posiadały też wydźwięk 

patriotyczny. W działaniach tych wspierali go przedstawiciele lubelskiej inteligencji 

wspomagając zarówno eksponatami, jak również pracą społeczną. W 1905 roku opublikował 

efekt swoich wieloletnich badań naukowych i przemyśleń - „Słówko o potrzebie zakładania 

muzeów i bibliotek miejscowych i prowincjonalnych”. Zawarł tu Hieronim Łopaciński 

program muzeum typu gubernialnego, ale także jeden z pierwszych programów ruchu 

regionalistycznego. Przykładał dużą wagę do potrzeby zakładania muzeów regionalnych 

widząc, jak niszczeją zabytki dawnej kultury i sztuki a ogół społeczeństwa nie chroni ich 

 
21 A. Kociszewska, Ewolucja prawa zrzeszania się…, s.62. 
22 Ibidem, s.63 
23 G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego1906-2006, Lublin 2006, s.19. 
24 R. Szczygieł, Hieronim Łopaciński jako historyk regionu między Wisłą a Bugiem, [w:] Hieronim Łopaciński. 
Epoka, ludzie, region, Lublin 2006, s.199-209. 
25 G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego, [w:] Studia i Materiały Lubelskie, T.15, Lublin 
2008, s.9-53; Także: Z. Nasalski, Zamek Lubelski. Kaplica Trójcy św., Lublin 2008, s.40.  
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błędnie mniemając, że na prowincji nie ma nic interesującego. Był przekonany i udowodnił to 

swoim życiem i działaniem, że do założenia muzeum wystarczy świadomość wagi chronienia 

wartości kulturowych oraz dobre chęci ze strony jednostek energiczniejszych 

i zamożniejszych, ze strony różnych instytucji społecznych, towarzystw, zakładów 

naukowych26. Imponujący jest dorobek publikacyjny Hieronima Łopacińskiego a jego prace 

dotyczące przeszłości Lubelszczyzny i jej stolicy, w czasach ich publikowania zawsze 

zachowywały dobry, wysoki poziom naukowy.27 Zajmował się badaniami nad przeszłością 

Lublina i mieszkańców Lubelszczyzny, był też kolekcjonerem gromadząc wszechstronne 

zbiory: stare druki, ryciny i dokumenty, w przekonaniu, że ważne jest, by zebrać wszystko, co 

jest wytworem i efektem pracy i myśli ludzkiej a w muzeach prowincjonalnych lub 

miejscowych powinno być wszystko, co by dało pojęcie o tym właśnie miejscu. Dzięki takiej 

postawie i staraniom idea H. Łopacińskiego zmaterializowała się dosyć szybko i już w 1906 

roku powstało w Lublinie pierwsze muzeum gubernialne. Uroczystego otwarcia muzeum 

mieszczącego się w budynkach podominikańskich dokonano 12 grudnia 1906 r. 

Ofiarodawcami eksponatów byli m.in.: Towarzystwo Biblioteki Publicznej, Lubelskie 

Towarzystwo Lekarskie, Ordynacja Zamojska oraz szereg osób prywatnych.28 Fakt otwarcia 

Muzeum dostrzeżony został nie tylko w prasie lubelskiej. Opisano to wydarzenie 

w „Bibliotece Warszawskiej”- Oto w kraju naszym powstało pierwsze muzeum 

prowincjonalne. Zdobył się na nie Lublin.29 Prace organizacyjne przy muzeum realizowane 

były przez powołany w tym celu Komitet, w skład którego wchodzili obok Hieronima 

Łopacińskiego – Leon Hempel i Stanisław Śliwiński. Po śmierci Łopacińskiego działania 

organizacyjne i propagandowe kontynuował dr Andrzej Berezowski apelując do 

społeczeństwa w sprawie powołania muzeum w Lublinie oraz argumentując sens jego 

istnienia w następujących słowach: w muzeum naszem pragnęlibyśmy odzwierciedlić życie 

ludzi lubelskiego, jego stroje, budownictwo, sprzęt domowy, przemysł, jego wierzenia 

i obyczaje prastare. Chcielibyśmy zebrać na koniec zabytki odwiecznej kultury naszej, od 

życia przedhistorycznego począwszy, aż do czasów najnowszych, by uchronić od zguby 

i zagłady a oddać przyszłym pokoleniom niejedną pamiątkę ojczystą30 W 1914 roku powołano 

Towarzystwo pod nazwą Muzeum Lubelskie, w celu zapewnienia funduszy na działalność 

 
26 G. Jakimińska, Zasłużeni dla regionalizmu na Lubelszczyźnie, „Głos Nałęczowa”. Pismo TPN 2009, s.57. 
27 R. Szczygieł, Hieronim Łopaciński jako historyk regionu…. [w:] Hieronim Łopaciński... s.205. 
28 Z. Nasalski, Zamek Lubelski. Kaplica Trójcy Świętej., Lublin 2008, s. 40; Także: I. Iskrzycka, Z dziejów 
Towarzystwa pn. „Muzeum Lubelskie” [w:] Studia i Materiały Lubelskie, t.8, 1981, s.17. 
29 Dzieje Lubelszczyzny, t. I, pod red. T. Mencla, Warszawa 1974, s. 723; Także: G. Jakimińska, Dzieje Muzeum 
Lubelskiego, „Ziemia Jastkowska”. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej , 2008, nr1, s.19. 
30 G. Jakimińska, Zasłużeni dla regionalizmu na Lubelszczyźnie, „Głos Nałęczowa”, 2009, s. 57. 
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Muzeum. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Szymon Tadeusz Piotrkowski, dyrektor 

Lubelskiego Oddziału Banku Handlowego a także aktywny członek Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami Przeszłości. Dzięki tym zabiegom zakupiono w 1914 roku posesję przy ulicy 

Namiestnikowskiej 4 (obecnie Narutowicza 4), z budynkami popijarskimi, które po remoncie 

stały się na przeszło 40 lat siedzibą Muzeum Lubelskiego.  

W 1909 roku powstała także inicjatywa reaktywowania Lubelskiego Towarzystwa 

Naukowego, które w celu pokonania bariery rejestracyjnej u rosyjskich władz gubernialnych 

nazwano Lubelskie Towarzystwo Literacko-Naukowe, nie przejawiało jednak nadmiernej 

aktywności.31 

Wśród pionierów polskiego regionalizmu wymienia się związanego z Nałęczowem, 

Stefana Żeromskiego, uznanego za prekursora ideologii, współtworzącego program działania 

dla społeczników i pasjonatów chcących budować nową rzeczywistość w niepodległym kraju. 

Praca ta przebiegać miała poprzez zwrócenie uwagi na siły i możliwości tkwiące w prostych 

ludziach, w ich pracy, w zachowanych tradycjach kulturowych, tak różnych dla każdego 

regionu. Drogę do tego działania wskazuje Stefan Żeromski w „Snobizm i postęp”, oraz 

w dramacie „Uciekła mi przepióreczka”.32 Wskazuje tam perspektywy kultury i sztuki, 

bazujące na regionalnym bogactwie tradycji ludu polskiego: gwary, muzyki, pieśni, 

obrzędów, sztuki - pisząc:  ja osobiście widzę zapowiedź lepszego jutra w regionalizmie, tj. 

w dążeniu do zdecentralizowania życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego w Polsce 

i pracy pozytywnej zrzeszeń inteligencji, która każe zamilknąć partyjności. Obecnie jedynie 

praca pozytywna, twórcza i celowa jest symbolem Polski33. Rolę twórczą pisarza 

w pierwszych latach po wyzwoleniu podkreślał i doceniał Aleksander Patkowski, publicysta 

i pedagog, uznany za głównego teoretyka, ideologa i twórczego propagatora regionalizmu 

polskiego.34  

Po liberalizacji polityki społecznej i kulturalnej w Królestwie Polskim ożywiło się 

środowisko w Nałęczowie. Inicjatywy regionalistyczne od wielu lat dojrzewały w tej 

miejscowości, już na początku XX wieku pełniącej funkcję uzdrowiska, ale także ośrodka 

naukowo kulturalnego, w którym przebywali wybitni przedstawiciele inteligencji polskiej: 

naukowcy, artyści, lekarze, nauczyciele i literaci. Wymienić należy wśród nich Bolesława 
 

31 J. Lewandowski, Powstanie i działalność towarzystw naukowych na Lubelszczyźnie w XIX i XX w., „Biuletyn 
Informacyjny Chełmskiego Towarzystwa Naukowego”, 2008, nr1, s.5-11. 
32 S. Żeromski, Uciekła mi przepióreczka, Warszawa 1925; Żeromski S., Snobizm i postęp, Warszawa 1926; 
List Stefana Żeromskiego o regionalizmie, „Głos Nauczycielski” 1928, nr 13/14. 
33 F. Araszkiewicz, W sprawie regionalizmu [w:] Regionalizm Lubelski ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
administracji państwowej i samorządowej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, Lublin 1928, s.25. 
34 A. Patkowski, Ideologia regionalna Stefana Żeromskiego [w:] W hołdzie ziemi rodzinnej, Warszawa 1958, 
s.89-93; 
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Prusa i Stefana Żeromskiego. Nałęczów istniał jako uzdrowisko od 1821 roku - dziesiątki 

tysięcy uzdrowionych kuracjuszy, tyleż ludzi zmęczonych pracą i życiem, zaczerpnęło siły do 

dalszej pracy. Stąd w czasach niewoli promieniowała na cały kraj myśl polska.35 Urokliwy 

krajobraz, walory lecznicze wód, swoisty mikroklimat, atmosfera ciszy i spokoju szczególnie 

nadawała się do wypoczynku oraz pracy twórczej. Sprzyjała także uaktywnieniu 

społecznikowskich pasji, czego dowodem jest powołanie w 1904 roku pierwszej placówki 

muzealnej, jaką było utworzone w Nałęczowie Muzeum Ziem Położonych między Wisłą 

a Bugiem, zwane później Muzeum Nałęczowskim.36  

Oficjalny wniosek o rejestrację Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa złożony został 

w maju 1909 roku do Lubelskiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Stowarzyszeń 

i Związków. Urząd Gubernialny, po zasięgnięciu opinii Zakładu Leczniczego w Nałęczowie, 

podjął decyzję pozytywną, wpisując je w dniu 6 lipca 1909 r. do rejestru stowarzyszeń pod 

numerem 52.37 Jednocześnie przesłano powiadomienie do żandarmerii lubelskiej o powołaniu 

nowego stowarzyszenia i konieczności specjalnego nadzoru nad nim. Towarzystwo Przyjaciół 

Nałęczowa według zatwierdzonego statutu miało realizować następujące cele: 

„współdziałanie w rozwoju Nałęczowa pod względem leczniczym, higienicznym 

i ogólnokulturalnym, ułatwianie i uprzyjemnianie kuracjuszom pobytu w uzdrowisku, 

upiększanie Nałęczowa i okolic.38 Rejestr członków Towarzystwa sprzed I wojny światowej 

nie jest znany, ale na podstawie list obecności na posiedzeniach można przyjąć, że liczyło 

około 35-40 osób. Pierwszym prezesem wybrany został adwokat Wacław Łypacewicz. Prace 

TPN prowadzone były w komisjach i do niewątpliwych osiągnięć zaliczyć należy nabycie 

w 1911 r., od spadkobierców Michała Górskiego, lasu Wąwozy o powierzchni 13,23 ha, 

położonego w północno-zachodniej części miasta, kupionego w celu zachowania i chronienia 

naturalnego środowiska Nałęczowa. Wąwozy są zalesione i służą do spacerów, za które 

Zarząd Towarzystwa nic nie pobiera, natomiast w okresie letnim urządza tam zabawy 

ludowe.39 Towarzystwo podjęło także inicjatywę budowy w wąwozach „Domu Izolacyjnego” 

 
35 APL, Księga protokołów Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, s.26. 
36  Z. Nasalski, Zamek Lubelski. Kaplica Trójcy Świętej, Lublin 2008, s.42. Także: G. Jakimińska, Z. Nasalski, 
100 lat Muzeum Lubelskiego [w:] Studia i Materiały Lubelskie, T.15, Lublin 2008, s.9-53; G. Jakimińska, Dzieje 
Muzeum Lubelskiego, „Ziemia Jastkowska”, nr 2, 2008, s.19.  
37 APL, Lubelski Urząd Gubernialny ds. Stowarzyszeń 1909-1915, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, s.1-5. 
38 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 1912-1938, Statut TPN, zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego 
dnia 20.X.1923 r., wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr 241, s.84. 
39 APL, Akta Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1912-1938, s.30, „plac obszaru 2 morgi, mający uregulowaną 
hipotekę, w księdze Nałęczowa willa nr 61, został nabyty od pp. Górskich aktem z dnia 30.X-13.XI.1911r, 
nr 449, wąwozy zostały nabyte na mocy aktu z dnia 30.X.-12.XI.1911 nr 448, sporządzonym w kancelarii 
notariusza Pleszczyńskiego w Lublinie” 
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dla chorych i rozpoczęto zbieranie środków umożliwiających realizację tego celu.40 

W planach towarzystwa było także nabycie Góry Krzyżowej, jednakże wojna pokrzyżowała 

te plany. W czasie I wojny światowej wszelka działalność społeczna została zawieszona. 

Działania wojenne nie sprzyjały jakiejkolwiek aktywności społecznej na ziemiach, przez 

które przetaczały się walczące ze sobą armie byłych państw zaborczych. Nieco korzystniejsze 

warunki do aktywności i inicjatyw pojawiły się po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku, ale 

zasadniczo dopiero po zakończeniu wojny wzrosła aktywność Towarzystwa. Powołano 

wówczas do działania sekcję muzyczną, która miała za zadanie dostarczanie godziwych 

zabaw, koncertów i popisów tak samym członkom, jak i całemu społeczeństwu. W skład sekcji 

wchodziły zespoły teatralne, śpiewacze i muzyczne.  

W 1917 r. w Łukowie powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ogniwo”, 

skupiające niemal całą miejscową inteligencję, które w myśl statutu było bezpartyjnym 

zrzeszeniem umożliwiającym mieszkańcom Łukowa i okolic podmiejskich nawiązanie 

stosunków kulturalno-towarzyskich.41 Stowarzyszenie zapisało się w dziejach miasta 

zorganizowaniem biblioteki, która wkrótce posiadała 4,5 tys. tomów książek, organizacją 

odczytów, dyskusji, wieczorów literackich i tanecznych. Powołano także własny teatr 

amatorski wystawiający dziesiątki spektakli, chór oraz orkiestrę dętą 42. Jeszcze w 1916 r. 

z inicjatywy światłych mieszkańców miasta ukazało się pięć numerów lokalnej gazety pt. 

„Pamiętnik Łukowski”, poruszającej problemy nurtujące mieszkańców miasta i okolic43. 

W 1917 r. w Lubartowie zarejestrowane zostało Polskie Towarzystwo Miłośników 

Sztuki, które za cel postawiło sobie usunięcie piętna i następstw długiej niewoli na gruncie 

kulturalno-oświatowym. Towarzystwo działało aktywnie a wśród członków wyróżniała się 

Wanda Śliwina- poetka i regionalistka,44 która pisze o sobie moje życie przenikał tryptyk 

najgłębszych zainteresowań: praca literacka, scena i działalność społeczna.45 

W 1917 r. uaktywniło się także w działaniach regionalne środowisko w Zamościu.46 

Ruch regionalistyczny, będący wówczas w zaczątku, znalazł w Zamościu pełnych zapału 

orędowników, którzy świadomi byli tradycji uniwersyteckich miasta, będącego od XVI wieku 

 
40 Ibidem, w 1911 r. zebrano na ten cel 2635 rubli, w następnym roku udało się zgromadzić kwotę 4506 rb., s.48. 
41 A. Kociszewski, Regionalizm Mazowiecki, Ciechanów 1993, s.59. 
42 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.6; w latach 1919-1924 
wystawiono 51 sztuk,  w tym: A. Fredry, Bałuckiego, G. Zapolskiej, S. Wyspiańskiego. 
43 Ibidem, s.7. 
44 T. Wilski, Nie jesteśmy niezastąpieni, „Informacja Kulturalna. Kwartalnik WDK”, Lublin 1986, nr 4. 
45 J. Lulek, Przypomnijmy Jagiełkę spod Lublina, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 1959, s.29, Wanda Śliwina 
jest także autorką Legend i opowiadań lubelskich wydanych w Lublinie w 1948 r. 
46 D. R. Kawałko, Wybitni regionaliści… Rzecz o Stefanie Millerze i Marianie Michale Pieszce, „Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny”, nr 3-4(84-85), s. 153-161. 
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siedzibą Akademii Zamojskiej. Wśród zaangażowanych twórców życia kulturalnego byli 

ludzie różnych zawodów: nauczyciele, lekarze, prawnicy, duchowni i wydawcy. Ze 

szczególnym zapałem i entuzjazmem przystąpili do pracy dla swego miasta. Wśród nich prym 

wiedli bracia Stefan i Zygmunt Pomarańscy. Stefan Pomarański po ucieczce z obozu 

jenieckiego w Szczypiornie, zmuszony ukrywać się przed żandarmerią niemiecką i austriacką, 

znalazłszy się pod przybranym nazwiskiem w rodzinnym Zamościu - podjął się z bratem 

Zygmuntem, ówczesnym komendantem obwodu zamojskiego Polskiej Organizacji 

Wojskowej, utworzenia w grudniu 1917 r. wydawnictwa pn. Księgarnia Polska.  W założeniu 

inspiratorów miała ona wskrzeszać tradycje wydawnicze słynnych drukarń Zamojskich z XVI 

i XVII w. Powstała z inicjatywy kilku miejscowych działaczy oświatowych i przez szereg lat 

spełniała poważną rolę w popularyzowaniu książek na terenie Zamojszczyzny.47 Powołując 

wydawnictwo bracia Pomarańscy nie zdawali sobie sprawy, że zostanie to uznane za epokowe 

dla Zamościa i okolicy. Zachęceni przez światłych nauczycieli z dwu otwartych przez władze 

okupacyjne polskich szkół średnich: gimnazjum i seminarium nauczycielskiego, oraz 

kierowników szkół: Kazimierza Lewackiego i Tadeusza Mikułowskiego, Ludwika 

Kobierzyckiego ( późniejszego dyrektora gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim), a także 

inspektora szkolnego zamojskiego Ignacego Pytlakowskiego - założyli w grudniu 1917 roku, 

w domu „Centralnym” od ulicy Bazyliańskiej „Księgarnię Polską”, która wskrzesiła z czasem 

tradycje wydawnicze słynnych drukarń zamojskich.48   

 

2. Towarzystwa regionalne po odzyskaniu niepodległości (1918-1925) 

 Długotrwały brak własnej państwowości oraz włączenie ziem polskich do różnych 

systemów prawno-ustrojowych państw zaborczych, sprawił konieczność przeprowadzenia 

z chwilą zakończenia wojny i odzyskania niepodległości reformy ustawodawstwa 

administracyjnego. Wydane w pierwszych latach akty prawne, oraz Konstytucja z 17 marca 

1921 roku wprowadzały zasady demokratyzacji systemu zarządzania państwem, dając 

szerokie uprawnienia samorządowi terytorialnemu. Według nowego podziału 

administracyjnego województwo lubelskie dzieliło się na 19 powiatów oraz 3 miasta 

wydzielone, obejmując ziemie dawnych guberni: lubelskiej, chełmskiej i siedleckiej. W ich 

skład wchodziło 277 gmin wiejskich i 30 gmin miejskich.49 Ziemie te zamieszkiwało 

 
47 S. Pomarański, wspomnienie sprzed lat dwudziestu, „Teka Zamojska”, 1938, nr 1, s.44. 
48 Ibidem; Także: Z. Spaczyński, Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980, s.14-15.  
49 S. Krzykała, W Polsce Niepodległej 1918-1939 [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, pod red. T. Mencla, Warszawa 
1974, s.747. 
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2 087 951 mieszkańców.50 Ziemia Lubelska rozpoczęła swój niepodległy byt jako region 

szczególnie wyniszczony przez działania wojenne, słabo rozwinięty pod względem 

przemysłowym, słabo zurbanizowany, z silną przewagą rolnictwa. Także wojna 1920 roku, 

jaka przetoczyła się przez Lubelszczyznę, odsunęła możliwość wcześniejszego 

zapoczątkowania stabilizacji gospodarczej. Dopiero włączenie części tych ziem do planów 

rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego przyczyniło się do ożywienia gospodarczego. 

Powstały stopniowo zakłady przemysłowe, nastawione na potrzeby rolnictwa i przetwarzanie 

jego surowców a więc: cukrownie, gorzelnie, garbarnie, fabryki narzędzi rolniczych oraz 

produkujące maszyny dla przemysłu spożywczego. Rozmieszczone zostały także na 

Lubelszczyźnie zakłady przemysłu metalowego, w tym fabryki samolotów w Białej 

Podlaskiej i Lublinie.  

 Peryferyjne położenie Lubelszczyzny i zacofanie gospodarcze tego terenu w XIX w. 

sprawiło, że zainteresowanie historyków polskich dziejami tych ziem było mniejsze niż 

innymi regionami Polski. Ujemny wpływ na stan badań miała także likwidacja lubelskiego 

Archiwum Akt Dawnych w 1887 roku i wywiezienie wszystkich ksiąg ziemskich, grodzkich 

i miejskich do Wilna, co pozbawiło badaczy podstawy badawczej. W Lublinie pozostały 

jedynie częściowo dokumenty i księgi miejskie lubelskie. Dopiero założenie w 1907 r. 

Biblioteki Hieronima Łopacińskiego, z dużym jak na owe czasy księgozbiorem, zbiorem 

rękopisów i archiwaliów do dziejów Lubelszczyzny, stworzyło w Lublinie pierwszy ośrodek 

pracy oświatowej i kulturalnej. Właściwe badania historyczne rozpoczęto w Lublinie dopiero 

po odzyskaniu niepodległości, kiedy ukształtował się historyczny ośrodek naukowy, złożony 

z profesorów założonego w 1918 r. Uniwersytetu Lubelskiego51. Ważne dla zapoczątkowania 

tych badań było także powstanie w 1919 r. Archiwum Państwowego, które odzyskało 

rewindykowane z Wilna księgi staropolskie oraz akta władz administracji ogólnej i specjalnej 

Lubelszczyzny z XIX i XX w.52 Stało się to naturalnym bodźcem do organizowania 

towarzystw o różnym charakterze, w tym towarzystw regionalnych. Usunięte zostały 

formalne przeszkody kształtowania się wyrazistego ruchu o charakterze regionalnym. 

Rozwija się on powoli i nie we wszędzie znajduje zwolenników. Wieloletnie rozbicie kraju, 

wynaradawianie, zniszczenia wojenne, brak ludzi wykształconych - to przeszkody do rozwoju 

inicjatyw społecznych. Problemy codzienności przeważają w wielu środowiskach i hamują 

inicjatywy regionalne. Na Lubelszczyźnie było też wiele przykładów pozytywnych prób 

 
50 Ibidem, s.750, dane dotyczą spisu ludności z 1921 r. 
51 Od 1928 r. – Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
52 T. Mencel, Źródła i opracowania do dziejów Lubelszczyzny [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, op. cit., s. 892. 
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odbudowy nowej rzeczywistości w wolnym kraju poprzez wydobywanie i wykorzystywanie 

własnej tradycji, przekazu historycznego i w oparciu o te treści pobudzanie lokalnego 

patriotyzmu. Do tych pionierskich działań pragnę się odwołać, przywołując przykłady 

aktywnych, światłych środowisk i osób – społeczników służących dobru ogólnemu.  

Zainteresowanie rozwojem ruchu regionalnego było widoczne  na pierwszym 

Kongresie Nauki Polskiej, który obradował w maju 1920 r. w Warszawie. W toku obrad 

uzgodniono zadania stojące przed środowiskiem naukowym w kraju po odzyskaniu 

niepodległości, związane z koniecznością prowadzenia badań regionalnych.53 W trakcie obrad 

kongresu, poświęconego organizacji i rozwojowi nauki polskiej, pojawiły się wystąpienia 

apelujące o przystąpienie do systematycznego opisu Polski pod względem kultury materialnej 

i duchowej (Kazimierz Nitsch z Uniwersytetu Jagiellońskiego).54 Ustalenia kongresu 

ukierunkowały dalsze prace środowisk naukowych i nauczycieli zainteresowanych 

działaniami na prowincji, a więc podkreślenie wagi działalności naukowej, kulturalnej 

i społecznej w swoich środowiskach. Znalazło to odbicie w licznych publikacjach a także 

wprowadzeniu problematyki regionalnej do programów nauczania szkół oraz zajęć 

pozaszkolnych, wycieczek krajoznawczych, służących regionalnej edukacji. Działalność 

rozpoczęły także towarzystwa regionalne na terenie województwa.  

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 

wznowiło swoją działalność, choć początkowo nie była to aktywność i zapał porównywalne 

do pierwszych lat jego istnienia. Dopiero, kiedy w 1922 r. powołano nowy Zarząd, którego 

prezesem został Zdzisław Kożuchowski a następnie od 1923 r. funkcję przewodniczącego 

przejął adwokat Kazimierz Zieliński, były sędzia sądu Okręgowego w Lublinie 

a równocześnie właściciel małej willi w nałęczowskich wąwozach - aktywność Towarzystwa 

wzrosła. Przypilnowano wówczas uporządkowania wąwozów, przekształcając je 

w spacerowy park leśny. W tym celu wytyczono ścieżki spacerowe, ustawiono ławki, 

przygotowano specjalne miejsca do zajęć sportowych i do zabaw ludowych. Towarzystwo nie 

posiadało jednak środków na kontynuowanie działań, tym bardziej że obciążone było 

niespłaconymi sumami za nabyte nieruchomości wobec spadkobierców pp. Górskich. Mimo 

trudności finansowych nie zaprzestano działań dla dobra mieszkańców. Do niewątpliwych 

osiągnięć tego czasu, ważnych dla mieszkańców miejscowości i kuracjuszy, zaliczyć należy: 

skrócenie drogi do stacji kolejowej poprzez wytyczenie nowej trasy a także wspieranie staży 

 
53 A. Kociszewski, Ideologia regionalizmu okresu międzywojennego,[w:] Informator Krajowego Ośrodka 
Dokumentacji RTK, Ciechanów 1993, nr 9, s. 29. W trakcie obrad Kongresu znaczące było wystąpienie prof. 
J. Rutkowskiego z Uniwersytetu Poznańskiego nt. Praca naukowa na prowincji. 
54 Ibidem. 
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pożarnej. W 1923 r. z inspiracji Towarzystwa mieszkańcy wystąpili do władz 

administracyjnych o wyodrębnienie Nałęczowa, jako oddzielnej jednostki administracyjnej. 

Argumentowano, że jako uzdrowisko miejscowość ma charakter ogólnokrajowy, niezwiązany 

z okolicznymi wsiami. Decyzja administracyjna podjęta została w 1928 r. Powołano wówczas 

specjalną Komisję Zdrojową dla Nałęczowa.55 Regionalistom nałęczowskim udało się także 

doprowadzić do wydania publikacji prezentującej dzieje Nałęczowa.56  

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ogniwo” w Łukowie kontynuując działalność 

wydawniczą , opublikowało na przełomie 1917/1918 r. dwie jednodniówki pn. „Głos Ziemi 

Łukowskiej”. W numerze pierwszym gazety redakcja wyrażała nadzieję, że uda jej się 

stworzyć pismo powiązane z regionem, które by nie partyjnym było, a dobro Narodu 

mającym za prawo najwyższe.57 W pracach redakcyjnych gazety uczestniczył także Eugeniusz 

Kwiatkowski - późniejszy wicepremier. Z udziałem regionalistów ukazało się także w 1920 r. 

sześć numerów gazety pt. „Dzwon Świąteczny Ziemi Łukowskiej”.58 Opublikowano także 

pracę Jana Majewskiego prezentującą próbę opracowania dziejów Łukowa.59 

W Lubartowie kontynuowało działalność Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki, 

którego aktywna działaczka – poetka i regionalistka Wanda Śliwina podjęła próbę 

opracowania szkicu monograficznego Lubartowa.60 Wydana została także broszura „Ziemia 

Lubartowska”, której autorem obok Wandy Śliwiny był kierownik szkoły powszechnej 

Ferdynand Tracz.61 Materiały zbierała Wanda Śliwina jeżdżąc po wsiach i miasteczkach, 

przeszukując archiwa miejskie i parafialne, zbierając przekazy i legendy ludowe. Broszura 

została dostrzeżona i zebrała pozytywne recenzje w czasopiśmie „Lud”, wydawanym przez 

Polskie Towarzystwo Etnograficzne we Lwowie. Od 1925 roku ukazywało się „Echo Ziemi 

Lubartowskiej”, zaś od 1932 roku dwutygodnik  „Lubartowiak” wydawany przez 

Towarzystwo Popierania Pracy Społeczno- Oświatowej, stanowiący swego rodzaju kronikę 

polityczno- gospodarczo-kulturalną powiatu lubartowskiego62.  

W Zamościu kontynuowało działalność rozpoczętą jeszcze pod zaborem austriackim 

Wydawnictwo pn.  „Księgarnia  - Z. Pomarański i S-ka”, mające zasięg ogólnopolski, zaś 

 
55 APL, TP Nałęczowa, Księga protokołów z lat 1909-32, prot. nr 53, z dnia 30.09. 1923r.; Komisja Zdrojowa 
był to organ władzy samorządowej, działający pod kontrolą starosty puławskiego i wojewody lubelskiego. 
56 Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa, red. Z. Kożuchowski, Nałęczów 1925. 
57  Ibidem, s.59, Także: H. Samsonowicz, Historia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik 
Historyczny”, 1987, z.1, s.280. 
58 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.7. 
59 J.S. Majewski, Łuków, Łuków 1924. 
60 W. Śliwina, Lubartów. Szkic monograficzny, Lublin 1926. 
61 W. Śliwina, F. Tracz, Ziemia Lubartowska. Szkic monograficzny, ilustrowany, Lubartów 1928. 
62 A. Owsikowski, Kronikarze są potrzebni,  „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 1959, s.6. 
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w szczytowym okresie rozwoju posiadające także filie funkcjonujące w Hrubieszowie (od 

1923 r.), Włodzimierzu Wołyńskim (1923-1928), Krasnymstawie (1924-1925) i Warszawie 

(od 1925 r.).63 Działalność wydawniczą bracia Pomarańscy prowadzili przez 13 lat, 

a „Księgarnia” znana była z wielu pożytecznych i ciekawych inicjatyw edytorskich. Jednym 

z pierwszych poczynań nowej księgarni było utworzenie dwutygodnika pod nazwą „Kronika 

Powiatu Zamojskiego”, w której obok kronikarskich zapisków z życia społecznego   

i kulturalnego Zamościa i Zamojszczyzny, uwzględnione zostały także zagadnienia naukowe, 

głównie historyczne. Na ten historyczny profil pisma wpływ miał fakt, że Stefan Pomarański 

był słuchaczem historii Uniwersytetu Warszawskiego a także, jak sam stwierdził - znakomita 

przeszłość dziejowa naszego pięknego miasta, którego każdy gmach i zaułek tchnął tradycją 

godną wielkiego szacunku, budzącą wzniosłe reminiscencji i umiłowanie owej przeszłości.64 

Intencją wydawców było skupienie wokół „Kroniki” grona przyjaciół i współpracowników 

spośród inteligencji zamojskiej, liczymy przeto, że zarówno w kołach naukowych, jak również 

w kołach szerokich społeczeństwa zyskamy mecenasów naszej dobrej sprawy.65 

Najdonioślejsza rola do spełnienia, według Stefana Pomarańskiego, przypadła 

dr Kazimierzowi Sochaniewiczowi - historykowi łączącemu wykształcenie historyczne 

z żywym umiłowaniem przeszłości naszego grodu, który z czasem stał się jednym z bardziej 

zasłużonych historyków Zamościa, Zamoyskich i Zamojszczyzny, autorem wielu studiów 

i prac, zamieszczonych m.in. w „Tece Zamojskiej”. Dzięki kontaktom profesora udało się 

zjednać dla zamojskich inicjatyw: historyka dr Stanisława Łempickiego, archiwistę dr Józefa 

Strugę, dr Mariana Rutkowskiego, dr Józefa Królikowskiego oraz znakomitego profesora 

politechniki Lwowskiej - dra Maksymiliana Matakiewicza. Po rozbrojeniu okupantów 

i przeniesieniu się Stefana Pomarańskiego na stałe do Warszawy „Kronika” została zmieniona 

w miesięcznik „Teka Zamojska”, ukazujący się do 1921 roku. „Tekę Zamojską” z przerwą 

kilkumiesięczna w 1919 roku, spowodowaną bardzo ciężką i odpowiedzialną pracą w Sztabie 

Generalnym, która absorbowała mnie przez kilka miesięcy całkowicie, wydawaliśmy przez 

cały 1920 rok, by wreszcie w jesieni 1921 roku zawiesić ją na czas nieokreślony z powodu 

braku środków. Jednak w ciągu tego czasu zdołałem pozyskać dla pisma szereg wybitnych 

uczonych, którzy zaszczycili jego łamy tworami swej wiedzy, nacechowanej prawdziwym 

szacunkiem dla Zamościa, jego wspaniałych tradycji dziejowych i kulturalnych, dla jego 

 
63 J. Feduszka, Drukarstwo i oficyny wydawnicze w Zamościu i regionie do połowy XX w. [w:] Zapis czasu. 
Dziedzictwo i współczesność, Zamość 2010, s.75. 
64  „Teka Zamojska”, Kwartalnik poświęcony zagadnieniom regionalnym, Zamość t. I, 1938. 
65 S. Pomarański, „Kronika Powiatu Zamojskiego”,1918, nr1-2, s.30. 
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i tradycji tych twórców oraz wielowiekowych włodarzy.66 To oddalenie osłabiło więzi 

z Zamościem, rozpraszając grono współtwórców pisma, angażujących się w działania 

administracyjne i życie polityczne odbudowującego się państwa. Wydawnictwa braci 

Pomarańskich a szczególnie „Tekę Zamojską” wskazywano jako przykład godny 

naśladowania. Na szczególne podkreślenie zasługiwał również fakt, że wydawnictwo 

w założeniu jego inicjatorów nie miało planów wybitnie komercyjnych, nie drukowało 

utworów beletrystycznych(przynajmniej w początkowym okresie) drugo czy trzeciorzędnych 

pisarzy ale nasycało rynek księgarski w Zamościu rozprawami naukowymi o tematyce 

przeważnie historycznej.67 i impuls dla ruchu regionalnego, który ogarnął całe państwo.68 

W Zamościu zaczął ukazywać się Kurier Zamojski, który stopniowo przyjął formę  kroniki 

codziennej.  

W 1923 roku z inicjatywy Zygmunta Klukowskiego powstało trzecie w kraju (po 

Lwowie i Warszawie), zamojskie Koło Miłośników Książki, animujące w okresie 

międzywojennym życie kulturalne w Zamościu, poprzez organizowanie wystaw, odczytów 

oraz licznych publikacji. Statut Koła zatwierdzony został w 1925 r., a dwa lata później 

przejęto na mocy aktu notarialnego pomieszczenia Biblioteki Miejskiej w Zamościu, by tam 

lokalizować swe działania. Mając warunki do działania Koło podjęło inicjatywę 

zorganizowania w 1929 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej, związanej z 300-leciem 

śmierci Szymona Szymonowica. Zjazd Szymonowiczowski spotkał się ze znacznym 

zainteresowaniem ośrodków uniwersyteckich w kraju, zaś angażując środowisko naukowe 

i kulturalne Zamościa stał się ważnym wydarzeniem w życiu umysłowym miasta okresu 

międzywojennego. Było to niezaprzeczalne osiągnięcie organizacyjne Zygmunta 

Klukowskiego, Kazimierza Lewickiego i Michała Pieszki, którzy odezwą zachęcali 

społeczeństwo do udziału w „święcie kultury polskiej”: zjazd ten zaszczycony obecnością 

reprezentantów najwyższych instytucji naukowych, szkół akademickich, przedstawicieli nauki, 

literatury i oświaty, ma być nie tylko uczczeniem pamięci wielkiego poety i jego znakomitego 

mecenasa, ale zarazem nawiązaniem dni dzisiejszych do świetnych chwil kulturalnej 

przeszłości.69 Koło Miłośników Książki w Zamościu miało także znaczne zasługi 

wydawnicze, publikując przez 16 lat swojego działania  kilkanaście pozycji wydawniczych, 

 
66 „Teka Zamojska”…. Zamość 1938, R.I, s.50. 
67 J. Kołodziejczyk, Zamość jako ośrodek wydawniczy [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej, pod red. K. Myślińskiego, Zamość 1969, s.330. 
68 B. Szyszka, Życie kulturalne Zamościa w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Sylwetki Twórców Muzeum 
Zamojskiego, pod red. P. Kondraciuka, A. Urbańskiego, Zamość 2001, s10. 
69 Ibidem, s.8. 
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wartościowych zarówno pod względem naukowym, jak i bibliofilskim.70 Opracowany został 

w tym czasie, przez Wiesława Bondyrę, także „Słownik historyczny miejscowości 

województwa zamojskiego71. 

Promieniujące z Zamościa działania regionalne podjęte zostały przez środowisko 

nauczycielskie w Tomaszowie, gdzie w 1920 roku z inicjatywy dyrektora gimnazjum 

Ludwika Kobierzyckiego powstało stowarzyszenie o charakterze regionalnym pn. Związek 

Tomaszowian, skupiający grupę inteligencji oraz uczącą się młodzież. Z inicjatywy Związku 

wydawano w latach 1921-1925 czasopismo „Nasza Praca”, redagowane przez młodzież 

tutejszego Gimnazjum a publikujące także treści regionalne. Stowarzyszenie było również 

inicjatorem i organizatorem obchodów rocznic i imprez o charakterze patriotycznym.72 

W latach 1922-1927 wydawane było czasopismo o tematyce regionalnej - „Ziemia 

Tomaszowska”, finansowane przez Sejmik Tomaszowski.73 

Znacznym echem w kraju odbiła się inicjatywa lokalnych środowisk patriotycznych 

podniesienia w 1924 r. Kopca Unii horodelskiej, upamiętniającego odbywający się w 1413 r. 

na Ziemi Hrubieszowskiej Zjazd, w efekcie którego zawarta została Unia miedzy Polską 

a Litwą, mająca wielkie znaczenie w dziejach Rzeczpospolitej. Wspólnym wysiłkiem 

mieszkańców okolicznych miejscowości usypano kopiec o średnicy 25 metrów u podstawy 

i wysokości 11 metrów. Kopiec zwieńczony został 6 metrowym krzyżem upamiętniającym 

zarówno Unię z 1413 r., jak i Zjazd z 10 października 1861 r., kiedy to w okresie zaborów 

próbowano obudzić ducha patriotyzmu zapraszając do Horodła delegatów z wszystkich 

polskich ziem. Uroczystości patriotyczno-religijne zorganizowane w 448 rocznicę podpisania 

Unii horodelskiej zgromadziły wówczas tysiące uczestników, w tym delegacje z Gdańska, 

Podlasia, Nowogródczyzny, Sandomierza, Żmudzi , Pomorza, które podpisały akt odnowienia 

Unii, będący protestem przeciw zaborom. Odnawiając Akt horodlański w całej swej 

rozciągłości protestujemy przeciwko samowolnym rozbiorom Polski i żądamy przywrócenia 

jej niepodległości.74 Zgromadzeni usypali Kopiec ustawiając nań dębowy krzyż. Było to 

znaczące wydarzenie patriotyczne, budzące ducha walki a poprzedzające wybuch powstania 

styczniowego. Te właśnie wydarzenia upamiętniano podnosząc Kopiec po odzyskaniu 

niepodległości kraju. Krzyż z białym orłem i wpisanym pod nim rokiem 1924, ustawiony na 

odbudowanym Kopcu, stanowił czytelny dla mieszkańców symbol naszej wiary w świetlaną 

 
70 Ibidem. 
71 W. Bondyra, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin 1922. 
72Z. Spaczyński, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (1920-1980), „Rocznik Tomaszowski”, R.I, 1981, 
s.71-73.   
73 E. Hanejko, Janusz Peter -lekarz, społecznik, regionalista, „Region Lubelski” 1989-1990, R. 4(6), s.73. 
74 H. Krukowski, Horodło, „W Kręgu Kultury”, nr1(4) 2006, s.55. 
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przyszłość odrodzonej Polski.75 W efekcie badawczych zainteresowań przeszłością 

Hrubieszowa nauczyciela regionalisty Antoniego Wiatrowskiego, ukazały się w 1925 r. dwie 

prace dotyczące dziejów miasta.76 

Nietypową genezę powstania, jak na doświadczenia lubelskie, miało Koło Bialczan. 

Powołane zostało bowiem w rezultacie zjazdu koleżeńskiego wychowanków i absolwentów 

bialskich szkół średnich a szczególnie Gimnazjum Męskiego im. J.I. Kraszewskiego. 

Organizatorem Zjazdu było Koło Akademików Ziemi Podlaskiej, utworzone w Warszawie. 

Statutowo Koło Bialczan powołane zostało 21 września 1921 r., obejmując swoim zasięgiem 

działania teren kraju. Założycielami i jego działaczami w okresie międzywojennym byli m.in. 

Stefan Pliszczyński  (pierwszy prezes Zarządu), Antoni Piotrowski (pierwszy sekretarz 

Zarządu) oraz Władysław Branicki, Antoni Piotrowski, Antoni Pawłowski, Aleksander 

Próchnicki.77 Siedzibą władz Koła była Warszawa, ale członkowie utrzymywali kontakt 

z Białą Podlaską, współpracując w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, udzielając 

pomocy młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. Koło Bialczan prowadziło działalność do 

września 1939 r. 

Aktywne było także środowisko lubelskie. W 1922 r. powołany został „Komitet 

Obchodów 150 rocznicy ustanowienia Komisji Edukacyjnej i zgonu Stanisława 

Konarskiego”78, który przekształcił się w 1924 r. w Komitet Obchodów stulecia śmierci 

związanego z regionem Stanisława Staszica.  W skład tego komitetu organizacyjnego weszli: 

Ludwik Kamykowski, Julian Krzyżanowski i Zygmunt Kukulski.79 Komitet Staszicowski 

zaznaczył swoje istnienie w środowisku naukowym lubelskim, prowadząc także działalność 

odczytową i wydawniczą, czego efektem była publikacja 12 prac naukowych.80 Na przełomie 

lat 1924/1925 zorganizowano w Lublinie 16 odczytów, pobudzając zainteresowanie 

słuchaczy, wytwarzając atmosferę zainteresowania ruchem naukowym, bowiem na niektórych 

odczytach aula Uniwersytetu Lubelskiego nie mieściła słuchaczy81. Popularność tych 

inicjatyw wśród mieszkańców miasta przekonała członków komitetów rocznicowych 

o potrzebie dalszego działania. Postanowiono więc przekształcić się w Komisję 

 
75 Ibidem, s.56. 
76 A. Wiatrowski, Kościół podominikański w Hrubieszowie, Hrubieszów 1925; Tenże: Greko-unici 
hrubieszowscy, Hrubieszów 1925. 
77 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski”, R. 1(3), 
1986, s.118. 
78 Ibidem. 
79 APL, Protokoły TPN, rej.619. s.97. 
80 Ibidem. 
81 Z. Kukulski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie 1927-1937, „Pamiętnik 
Lubelski”, pod red. Z. Kukulskiego, Lublin 1938, t. III, s.561. 
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Organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które stanowiłoby ciągłość i kontynuowało 

pracę naukową i kulturalną, jako ogniwo w łańcuchu wysiłków poprzednich pokoleń, zadanie 

swe - propagatora nauki w regionie lubelskim stara się spełniać.82 Terenem działania 

Towarzystwa było województwo lubelskie, wołyńskie i poleskie, a jego celem udzielanie 

pomocy materialnej badaniom naukowym podejmowanym zarówno przez osoby, jak 

i instytucje w jakiejkolwiek gałęzi wiedzy ludzkiej83. Tym samym we władzach Towarzystwa 

znaleźli się uczeni zapisani trwale w życiu naukowym Lublina i kraju, z prezesem 

Zygmuntem Kukulskim na czele. 

Inicjatywy działań na rzecz swojego miasta i regionu pojawiły się także wśród 

mieszkańców Kazimierza Dolnego. Zebranie założycielskie Towarzystwo Przyjaciół miasta 

Kazimierza Dolnego odbyło się w dniu 16 sierpnia 1925 r., w kamienicy „Pod Krzysztofem”, 

a powołane zostało z inicjatywy ks. Stanisława Szepietowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego - 

artysty malarza. Pierwszym prezesem wybrany został ks. S. Szepietowski. Jednym 

z pierwszych działań Towarzystwa było wydanie drukiem Statutu Towarzystwa z listą jego 

założycieli - 83 osób chętnych do pracy dla swego środowiska. Zgodnie ze statutem 

postawiono sobie za cel rozwój duchowy i społeczny Człowieka, podnoszenie poziomu 

kulturalnego i estetycznego środowiska, wdrożenie zamiłowania do badań przeszłości miasta 

Kazimierza Dolnego, pobudzenie do czynnego udziału w Towarzystwie nowych wartości 

kulturalnych. Dbałość o estetykę miasta i regionu, ochrona przyrody i środowiska 

człowieka.84 Cele te realizować zamierzano przez: prowadzenie badań historycznych 

poświęconych miastu, współdziałanie w organizowaniu spotkań, odczytów, obchodów 

rocznic i imprez kulturalnych, organizowanie sesji popularnonaukowych dotyczących miasta, 

prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzacja wyników badań historycznych wśród 

mieszkańców miasta i okolic. W efekcie ukazało się szereg artykułów o tematyce regionalnej 

oraz praca ukazująca dzieje miasta Kazimierza Dolnego.85 Swoim działaniem Towarzystwo 

włączyło się w nurt działań regionalistycznych w województwie i kraju.  

 

 

 

 
82 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie Jubileuszowe Walne Zgromadzenie 27.XI.1938, sprawozdanie 
prof. Zygmunta Kukulskiego, s.166. 
83 J. Lewandowski, Powstanie i działalność towarzystw naukowych na Lubelszczyźnie w XIX i XX w., „Biuletyn 
Informacyjny Chełmskiego Towarzystwa Naukowego”, nr1, 2008, s.7. 
84 Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, Kazimierz 1995, s.6. 
85 L. Łomiński, Kazimierz nad Wisłą i jego zabytki, Lublin 1926. 
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3. Próby tworzenia „regionalizmu państwowego” w latach 1927-1932 

W 1924 roku w „Przeglądzie Współczesnym” ukazały się artykuły autorstwa: 

T. Brzeskiego, S. Bukowieckiego i A. Patkowskiego, które rozpoczęły publiczną dyskusję na 

temat regionalizmu. W dyskusji tej uczestniczyli uczeni, dziennikarze, literaci, nauczyciele 

i społecznicy działający czynnie na prowincji. Aleksander Patkowski badając podstawy 

działań regionalnych w Europie zaproponował, aby nazwać ten ruch polskim określeniem 

krainizm – jako ruch zmierzający do wyróżnienia i rozpatrywania pewnych przedmiotów 

i zjawisk zachodzących na powierzchni ziemi, według przyrodzonych regionów i krain.86 

Sumując dążenia licznych ruchów społecznych, rozwijających się niezależnie od siebie, od 

końca XIX w. zakorzenionych w lokalnym patriotyzmie, ukształtowanych w dopuszczalnych 

pod zaborami działaniach społecznych, stawał się drogą budowania zjednoczonego 

organizmu państwowego, dostrzegającego różnice gospodarcze, administracyjne i regionalne 

poszczególnych ziem. Mimo różnic jednoczyło dyskutantów przekonanie, że praca regionalna 

ma się przyczynić do dobra kraju. Za motto służyć mogły słowa płockiego działacza 

A. Macieszy: Przez pracę regionalną dla dobra Polski. Oto przewodnia idea regionalizmu 

polskiego.87 W sprzyjającej atmosferze ogólnopolskiego zainteresowania doprowadzono do 

wykształcenia się ideologii regionalizmu o charakterze ogólnopolskim, wpisującej się w nurt 

europejski. W pierwszych dniach listopada 1924 r. powołano Sekcję Powszechnych 

Uniwersytetów Regionalnych Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych z Radą 

Naukową, która opracowała „Program Regionalizmu Polskiego”.88 Był to precyzyjny 

program wytyczający kierunki działania w sferze życia gospodarczego, społecznego 

i kulturalnego. Zakładając, iż równowaga autorytetu państwa i wolności obywateli, interesów 

lokalnych i potrzeb całości jest podstawą jedności państwa podkreślano także, że ważna jest 

jedność w różnorodności, a więc: pełna swoboda rozwoju materialnych i duchowych 

indywidualności terytorialnych ziem polskich (regionów), stwarza podstawę do racjonalnego 

podziału pracy, rozwoju energii twórczej społeczeństwa i bogactw kultury.89 W zakresie życia 

gospodarczego postulowano: harmonijne współdziałanie regionów, inicjowanie 

i uświadamianie potrzeby badań naukowych i tworzenia terytorialnie zróżnicowanych 

programów gospodarczych, jako warunku rozwoju tych ziem. W dziale dotyczącym życia 

 
86 Ruch regionalistyczny w Europie, pod red. A. Patkowskiego, Warszawa 1934, t. II, s.274. 
87 A. Kociszewski, Ideologia regionalizmu okresu międzywojennego [w:] Informator Krajowego Ośrodka 
Dokumentacji RTK, Ciechanów 1993, nr 9, s.31; 
88 Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji RTK, Ciechanów 1993, nr 9, s. 25-27, przedruk za Polską 
Oświatą Szkolną, nr 4-5 z 1926r. 
89 Program Regionalizmu Polskiego,[w:] Informator Krajowego Ośrodka…, s.25; Także: [w:] A. Kociszewski, 
Regionalizm Mazowiecki, Ciechanów 1993, s. 271-274. 
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społecznego zakładano dążenie regionalizmu do decentralizacji administracji, rozszerzenia 

uprawnień samorządów, zindywidualizowania i dostosowania do potrzeb lokalnych 

przepisów prawnych nie naruszając jednolitej i sprężystej administracji państwowej.90 

Najobszerniejsza część „Programu” odnosiła się do zagadnień życia kulturalnego oraz 

naukowych inicjatyw regionalnych. Doceniając rolę pracy społeczno-kulturalnej, postrzegano 

ją w ścisłej łączności ze środowiskiem naukowym. Podkreślano ważną rolę, jaką miały 

odegrać placówki oświatowe i kulturalne: szkoły, muzea, domy kultury umożliwiające 

intelektualny rozwój społeczeństwa, w każdej z dziedzin nauki i sztuki. Z realizacją tego 

programu wiązano duże nadzieje, które wyartykułował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Stanisław Estreicher w słowach: rośnie dla parlamentaryzmu rywal w postaci ruchu 

regionalnego, starającego się między innymi o rozbudowę samorządu i autonomii lokalnej. 

Ruch ten nie wyszedł jeszcze ze sfery walki ideologicznej, ale ma przed sobą wielką 

przyszłość.91 Po przewrocie majowym i ustabilizowaniu się rządów ludzi związanych 

politycznie z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego, administracja rządowa zainteresowała się 

ruchem regionalnym, jako ważnym instrumentem do ukierunkowania działań społecznych. 

Regionalizm został przez władze państwowe podniesiony do rangi ideologii 

państwowej „Okólnikiem nr 209, w sprawie studiów nad stosunkami województw, jako 

jednostek regionalnych i wojewódzkich programów działania” ministra spraw wewnętrznych 

Sławoja Składkowskiego, rozesłanym do wszystkich województw w dniu 30 listopada 1927 

roku.92 Dokument rządowy precyzował, że każde z województw jest jednostką regionalną, 

posiadającą swoją indywidualność, którą należy poznać, wychwycić specyfikę i stworzyć 

program rozwoju regionalnego. Ustanawiając zasadę decentralizacji państwa określił 

dominujące w przyszłości cele, jako daleko posunięta samodzielność władz lokalnych 

i szeroki samorząd terytorialny93.  

Jako załącznik do Okólnika MSW opracowany został także ramowy „Statut 

Wojewódzkiego Komitetu Regionalnego”, regulujący szczegółowo przyszłe działanie 

struktury regionalnej na szczeblu wojewódzkim94. Zgodnie z wytycznymi i statutem 

Wojewódzki Komitet Regionalny był instytucją społeczną, mającą za zadanie krzewienie idei 

ruchu regionalistycznego, opiniowanie spraw zlecanych przez wojewodę oraz wnioskowanie 

inicjatyw, które uznane zostaną za ważne dla rozwoju województwa. Statut przewidywał 

 
90 Ibidem, Program Regionalizmu Polskiego [w:] Informator Krajowego Ośrodka… s.25. 
91 A. Kociszewski, Ideologia regionalizmu okresu międzywojennego [w:] Informator Krajowego Ośrodka…, 
s.31; cytowany artykuł: S. Estreicher, Supremacja parlamentu, Czas, nr 86 z 12.IV.1925 r. 
92 Okólnik nr 209, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 1928, nr 8, s.165-167. 
93 Ibidem. 
94 Statut Wojewódzkiego Komitetu Regionalnego [w:] A. Kociszewski, Regionalizm Mazowiecki…, s. 274-275. 
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także tworzenie sekcji i powoływanie komitetów regionalnych do spraw wystaw, muzeów, 

izb regionalnych, imprez i wydawnictw. Członków oraz sekretarzy sekcji mianował lub 

powoływał Wojewoda, który był równocześnie przewodniczącym WKR.95 Według 

odgórnych ustaleń działacze WKR wdrażać mieli regionalizm, jako ruch samoistny, który w 

istotnym stopniu stawiał na samodzielny rozwój umysłowy i kulturalny jednostek ale 

i poszczególnych dzielnic kraju, stawiając sobie za cel budzenie w regionach samoistnej 

działalności gospodarczej, społecznej i politycznej, która każdej jednostce terytorialnej 

zapewni możliwie najszerszą obronę własnych interesów życiowych, uzgadniając całokształt 

pracy prowincjonalnej z ogólną działalnością pełnego organizmu państwowego.96 Za wzór do 

jedności państwa poprzez silne, ukształtowane regiony stawiano ideę państwa 

Jagiellońskiego, gdy szeroko pojęta wolność obywateli, tolerancja, uczyniła nasz kraj jednym 

z najświetniejszych mocarstw europejskich, przyciągając ku sobie rozkwitem swej narodowej 

i wolnościowo tolerancyjnej kultury – społeczeństwa sąsiednie.97 Ideałem obywatela był, 

zarówno państwowiec, jak i społecznik, stąd pojawiła się idea, by w każdym województwie 

powstał związek regionalny a przy nim Uniwersytet Powszechny. 

Po otrzymaniu Okólnika MSW zarówno administracja państwowa, jak i organizacje         

i instytucje województwa lubelskiego, przez ponad pół roku przeprowadzały akcję 

informacyjno-propagandową. Okazją do przedstawienia propozycji działań regionalnych był 

zjazd burmistrzów miast wydzielonych odbywający się w Lublinie dnia 24 stycznia 1928 r.98 

Na zjeździe tym wojewoda Antoni Remiszewski, akcentując szczególnie decentralizacyjną 

i kulturotwórczą funkcję regionalizmu, zachęcał do zakładania bibliotek, finansowania 

monografii i przewodników poszczególnych miast. W podobnym tonie wystąpił z referatem 

w dniu 28 kwietnia, na zebraniu naczelników władz nie zespolonych z administracją ogólną, 

naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dr Bolesław 

Grużewski.99 Wcześniej, w dniu 9 lutego 1928 r. wojewoda lubelski skierował pismo, 

załączając doń okólnik MSW, do starostów i przewodniczących wydziałów powiatowych 

informujące o zadaniach administracji państwowej i samorządowej w ruchu 

regionalistycznym, w którym wezwał do okazania jak najżywszej współpracy oraz 

najwydatniejszego poparcia materialnego instytucjom, które regionalizmowi poświęciły 

 
95 Ibidem. 
96 K. Grafczyński, Powszechny Uniwersytet Regionalny im. S. Żeromskiego w Lublinie, „Region Lubelski”, R.I, 
1928, s.27. 
97 Ibidem, s.28. 
98 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski”, R.1(3), 
1986, s.105. 
99 Ibidem. 
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specjalną uwagę.100 Okólnik wskazał także, jaką wizję działań regionalnych w województwie 

lubelskim przyjęła administracja wojewódzka: niemal każdy zakątek ziem polskich 

określanych mianem Lubelszczyzny, Chełmszczyzny i tej części Podlasia, która wchodzi 

obecnie w skład województwa lubelskiego a zarazem regionu lubelskiego, wiąże się z jakimś 

epizodem z naszych dziejów ubiegłych wieków.101 Wychodząc z takiego założenia na 

administracji szczebla powiatowego i gminnego spoczęły szczególne zadania: upamiętnianie 

miejsc historycznych, bitew i ludzi zasłużonych, opieka nad cmentarzami i grobami 

poległych, wspieranie wydawnictw historycznych i etnograficznych, wychowanie młodzieży, 

by wzrastała w duchu patriotycznym. Owe propagowane studia nad historią regionu władze 

wojewódzkie zalecały prowadzić nie tylko urzędnikom, pracownikom oświaty i kultury, ale 

także działaczom stowarzyszeń i organizacji społecznych, funkcjonującym w lokalnym 

społeczeństwie i zainteresowanym kulturą miejscowości i regionu. Wojewoda przypomniał 

także miejscowości województwa lubelskiego związane z piastowską i jagiellońską 

przeszłością (Lublin, Horodło, Bochotnica, Królewski Kąt, Parczew, Krasnystaw), wymienił 

znane z przeszłości ośrodki życia kulturalnego (Babin, Zamość, Puławy), miejscowości 

wsławione działalnością wybitnych społeczników, polityków, uczonych (Hrubieszów 

związany ze Stanisławem Staszicem, Zamość- z Walerianem Łukasińskim), oraz miejsca 

pamiętne z walk o niepodległość kraju (Dubienka, Maciejowice, Kurów, Markuszów, Iganie, 

Baranów, Krasnobród, Batorz, Panasówka, Fajsławice i inne), prześladowaniem unitów na 

Podlasiu (Witulin, Pratulin, Drelów i Kodeń). Wśród zaleceń wojewody było też udzielanie 

materialnego poparcia Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Lublinie oraz opracowanie we 

współpracy z Komisją Regionalistyczną krótkich monografii powiatów. Odezwa kończyła się 

wezwaniem do wsparcia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w zakresie wydawania 

miejscowych monografii i przewodników opisujących osobliwości poszczególnych okolic: 

Nałęczów, Kazimierz, Puławy, Lublin, Zamość.102  

 

4. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. Komisja Regionalistyczna 

W Lublinie decyzją Zarządu Głównego PTH we Lwowie z dnia 12 stycznia 1927 r., 

powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego inspiratorami powstania 

byli: Leon Białkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie oraz ks. Józef Umiński. 

 
100 APL, Pismo Okólne Pana Wojewody Lubelskiego [w:] Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego, 1928, nr 8. 
101 Regionalizm Lubelski ze szczególnym uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej, 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, Lublin 1928, s.5. 
102 APL, Pismo Okólne Pana Wojewody Lubelskiego [w:] Dziennik Urzędowy Woj. Lub, 1928, nr 8, s.164-165. 
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Warunki do zainteresowania badaniami historycznymi były sprzyjające, bowiem działała 

sekcja historyczna na UL oraz Biblioteka H. Łopacińskiego i Archiwum Państwowe. 

W zebraniu założycielskim uczestniczyło 35 osób, w tym 20 nauczycieli i 10 pracowników 

naukowych.103 Wybrano Zarząd z prezesem Leonem Białkowskim, naturalnym stało się więc, 

że działalność Oddziału koncentrowała się w Archiwum Państwowym, nie chcąc konkurować 

z Komisją Regionalistyczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jej sekcją Historyczną. 

W ramach Oddziału Lubelskiego PTH w 1928 r. utworzono Sekcję Nauczania Historii.104  

Podstawową formą działalności były posiedzenia naukowe, na których prezentowano wyniki 

badań, omawiano ruch naukowy w kraju i za granicą, zapoznawano się z najnowszą 

problematyką badań historycznych. Ogółem, do maja 1939 r. odbyło się 47 zebrań 

naukowych, z czego 13 dotyczyło historii regionu lubelskiego.105  

Zgodnie z zaleceniami władz oficjalnie powołano w dniu 27 kwietnia 1927 r. 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, któremu przyświecała idea nawiązania do tradycji 

XIX w. działalności prowadzonej od 1818 roku, a przerwanej przez zaborców podczas 

powstania listopadowego w 1830 roku. Towarzystwo wówczas  skupiało ludzi wybitnych 

i wpływowych a miało na celu zakładanie szkół, działalność naukową i literacką.106    

Równolegle, w dniu 16 stycznia 1927 r., na posiedzeniu „Komitetu Staszicowskiego” 

wybrano Komisję Organizacyjną i Statutową w osobach: dr Zygmunt Kukulski, dr Julian 

Krzyżanowski, dr Ludwik Kamykowski. Założenia swoje komitet organizacyjny wyraził 

w czytelny dla mieszkańców miasta i regionu sposób: nie organizowaliśmy towarzystwa 

naukowego, lecz Towarzystwo Przyjaciół Nauk, do którego każdy obywatel może należeć, 

zajęty inną pracą obywatelską, to zawsze naukę poprzeć może. Towarzystwo zaś w ten sposób 

spodziewa się ugruntować wśród obywateli zrozumienie dla wartości pracy naukowej.107 

Po zatwierdzeniu statutu, na Walnym zebraniu członków, w dniu 27 maja 1927 r. wybrano 

Zarząd powołując Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. Kontynuując działalność 

wcześniejszych komitetów jubileuszowych przejęto ich archiwa oraz publikacje. Zgodnie ze 

statutem za cel TPN postawiło sobie udzielanie pomocy badaniom naukowym podejmowanym 

przez osoby lub instytucje w jakiejkolwiek gałęzi wiedzy ludzkiej. By cel ten został 

urzeczywistniony konieczne było: organizowanie wykładów i dyskusji naukowych, publikacje 

i popieranie prac naukowych i wydawniczych, dążenie do stworzenia własnych instytucji 

 
103 J. Dobrzański, Kronika Oddziału PTH w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, Lublin 1958, nr 1. 
104 J. Styk, Towarzystwa Naukowe na Lubelszczyźnie [w:] Dzieje Lubelszczyzny, pod  red. T. Mencla, Warszawa-
Łódź, t. V, 1986, s.217. 
105 Ibidem. 
106 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie Jubileuszowe Walne Zgromadzenie 27.XI.1938, s.166. 
107 Pamiętnik Lubelski, t. I  za lata 1927-1930, Lublin 1930, wstęp TPN w Lublinie. 
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naukowych.108 Rozpoczęto więc poszukiwanie środków na realizację szczytnych zamierzeń. 

Pozyskano sprzymierzeńców w osobach: biskupa lubelskiego Mariana Fulmana109, wojewody 

lubelskiego, dowództwa wojskowego Okręgu Korpusu II, Kuratora Okręgu Szkolnego 

Lubelskiego.110 W efekcie tych działań w krótkim czasie towarzystwo liczyło 500 członków, 

z czasem liczba aktywnych działaczy ustabilizowała się na 200 osobach. Wybrano także 

Komitet, który opracował program rozwoju regionalizmu lubelskiego. W skład komitetu 

weszli: Ludwik Zengteller, prof. Zygmunt Kukulski i dr Feliks Araszkiewicz. Program 

Regionalizmu Lubelskiego uwzględniał istnienie regionu lubelskiego, rozumianego jako 

odrębne terytorium, wyodrębnione warunkami ludnościowymi, kulturalnymi i materialnymi, 

utożsamiane z obszarem województwa. Według propozycji Aleksandra Patkowskiego 

wydzielono pięć subregionów.111 Rozpatrując specyfikę województwa lubelskiego Komisja 

Regionalistyczna postawiła sobie za cel pielęgnowanie swoistej kultury miejscowej, tak 

duchowej, jak i materialnej oraz propagandę hasła odrodzenia prowincji według ideologii 

regionalistycznej, wychodzącej z założenia, że pełny i swobodny rozwój duchowej 

i materialnej indywidualności regionu lubelskiego doprowadzi do właściwego podziału pracy, 

rozkwitu twórczości społecznej i dorobku kulturalnego, a to w myśl zasady, że żywe tętno 

poszczególnych ziem Rzeczypospolitej podniesie i wzbogaci życie państwa.112  

Szczegółowo w programie opracowano także drogę do realizacji założonych celów 

poprzez: 1) zakładanie instytucji naukowych do badań życia kulturalnego, społecznego 

i gospodarczego regionu, 2) wydawanie czasopisma „Region Lubelski”, 3) organizowanie 

zebrań, konferencji i zjazdów w celu uzgadniania programów działania, 4) programowanie 

kursów i wycieczek regionalnych, 5) kultywowanie postaci historycznych związanych 

z regionem , miejscem urodzenia, lub działalności; ochronę przyrody lub zabytków, kultury 

ludowej lokalnej społeczności, teatrów i prasy regionalnej, 6) popularyzowanie legend 

i podań miejscowych, kultywowanie regionalnych dialektów, muzyki i pieśni ludowej, 

7) wzbogacanie osobowości ludzkiej o wartości rodzimej kultury, 8) powiązanie szkolnej 

 
108 Pamiętnik Lubelski za lata 1935-37, pod red. Z. Kukulskiego, Lublin 1938, t. III, Statut TPN, 
zarejestrowanego 27.IV.1927 pod nr 830 w Rejestrze Stowarzyszeń i Związków, s.600. 
109 Z. Kukulski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie 1927-1937, „Pamiętnik 
Lubelski”, pod red. Z. Kukulskiego, Lublin 1938, t. III, s.561. W „Wiadomościach Diecezjalnych” biskup 
lubelski zlecił duchowieństwu wspieranie TPN. 
110 Ibidem, Z. Kukulski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie 1927-1937, 
„Pamiętnik Lubelski”,… op. cit. s.561. Kuratorium zachęciło nauczycieli do aktywnego uczestnictwa 
w działaniach TPN. 
111 Program Regionalizmu Lubelskiego [w:] Regionalizm Lubelski ze szczególnym uwzględnieniem  zadań 
administracji państwowej i samorządowej, Lublin 1928, s.45. Wydzielono subregiony: Lublin-Chełm, Węgrów-
Siedlce-Puławy-Łuków, Sokołów-Włodawa, Zamość-Tomaszów, Janów-Biłgoraj. 
112 Regionalizm Lubelski. Wyciąg z publikacji TPN w Lublinie, Lublin 1928. Także: Komisja Regionalistyczna 
Lubelska, „Kurier Lubelski” 1928, nr 2; A. Fischer, Regionalizm Lubelski, „Słowo Polskie” 1928, nr 92. 
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i poza szkolnej pracy wychowawczo-oświatowej ze środowiskiem, 9)rozwijanie związków 

z regionem młodzieży akademickiej i uczęszczającej do szkół, 10) ogniskowanie życia 

społeczno-kulturalnego przy muzeum, 11) propagowanie samorządu terytorialnego, 

12) popieranie spółdzielczości, 13) doskonalenie postaw obywatelskich i zawodowych, 

14) badanie miejscowego ruchu społecznego. Sprecyzowano także w programie najbliższe 

zadania dla literatury i sztuki a mianowicie: zebranie i opracowanie pieśni, przyśpiewek, 

baśni i podań ludowych z terenu Lubelszczyzny, wydanie śpiewnika, opracowanie zbioru 

wycinanek, motywów ornamentacyjnych i barw spotykanych w regionie lubelskim oraz 

wydanie zeszytów monograficznych dla: Nałęczowa, Kazimierza, Zamościa, Chełmszczyzny 

i Podlasia. Opracowano także zadania dla rolnictwa, przemysłu i spółdzielczości.113 Cel 

zasadniczy postawiony przed Komisją realizowany miał być poprzez zakładanie instytucji, 

prowadzenie badań naukowych, które następnie prezentowane byłyby w wydawnictwie 

periodycznym „Region Lubelski”. Zakładano także organizowanie spotkań i zjazdów celem 

uzgadniania programów działania, podnoszenia kultu dla miejscowej tradycji i postaci 

historycznych, ochrony zabytków sztuki, duchowej i materialnej kultury miejscowego ludu 

oraz podkreślenie roli muzeum, jako instytucji ogniskującej wszelkie działania na polu badań 

historycznych.  

Niezwykle ważne znaczenie dla pogłębienia idei regionalizmu lubelskiego miała 

„Odezwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie w sprawie regionalizmu”, którą starano 

się poruszyć serca i umysły mieszkańców Lubelszczyzny – Gnoti se auton - poznaj samego 

siebie - oto hasło, które Grecy wypisali na frontonie jednej ze swoich świątyń. Gdy dzisiaj 

posiadamy z powrotem państwo, wśród pracy nad jego odbudową (…) najważniejszym 

czynnikiem i motorem dodatniej działalności jest poczucie żeśmy nie dzisiejsi, że mamy za 

sobą poważny dorobek kulturalny, świadomość kilkuwiekowej tradycji.114 W opracowaniu 

Odezwy znaczny udział miał Feliks Araszkiewicz, postać wybitnie zasłużona dla lubelskiego 

regionalizmu. Odezwa nawiązując do genezy ruchu regionalnego, zdefiniowała jego zadania, 

zwracając uwagę na koniczność badania, dokumentowania i  propagowania historii regionu 

lubelskiego, jego walorów turystycznych i bogactwa przyrody. Podkreślano także 

konieczność ratowania i ochrony wszelkiego rodzaju źródeł historycznych. Pomoc 

w opracowaniu zebranych materiałów to zadanie, do którego realizacji zobligowano 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Program działania zawarty w Odezwie miał za zadanie 

zachęcić i zaktywizować społeczeństwo do działania na wielu płaszczyznach. Zachęcając do 

 
113 Program Regionalizmu Lubelskiego…, s.48-49. 
114 Odezwa TPN w Lublinie w sprawie regionalizmu [w:] Regionalizm Lubelski …op. cit., s.19. 
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działania na rzecz swoich miejscowości, poznania i wydobycia z zapomnienia wielowiekowej 

przeszłości, otoczenia pietyzmem pamiątek historycznych, poznania i zachować zwyczajów 

i obyczajów i wskazania takich zachowań jako wzoru postawy obywatelskiej. Wszak 

regionalizm jest to dążenie do poznania a przez poznanie do umiłowania swego najbliższego 

zakątka ziemi a przez ten zakątek do umiłowania i poznania całości własnej ojczyzny.115 

Wojewódzki Komitet Regionalny powołany został w Lublinie w dniu 3 lipca 1928 r. 

w trakcie zjazdu, w którym uczestniczyły 103 osoby.116 Zebrani uczestnicy dokonali niezbyt 

optymistycznej analizy sytuacji w kraju dziesięć lat po odzyskaniu niepodległości: olbrzymia 

supremacja stolicy na rzecz ośrodków życia prowincjonalnego, co oczywiście niezwykle 

ujemnie wpływa na poziom i rozwój kulturalny i na samodzielność twórczą tych środowisk, 

które powoli zamierają, nie biorąc niemal żadnego udziału w życiu publicznym                 

w przekonaniu, że cały ciężar pracy narodowej zostanie spełniony przez stolicę i że na jej 

ramionach winna spocząć pełna odpowiedzialność za rozwój naszej zbiorowej przyszłości.117  

Zjazdowi przewodniczył Stefan Boguszewski, który objął kierownictwo sekcji 

ogólnogospodarczej. Powstały także sekcje: rolna - pod przewodnictwem posła Felicjana 

Lechickiego i kulturalno-oświatowa kierowana przez kuratora Kazimierza Pierackiego. 

Powołany został także Komitet Wydawniczy i Redakcyjny, do pracy w którym włączeni 

zostali pracownicy naukowi Uniwersytetu Lubelskiego, Państwowego Instytutu Naukowego 

Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach oraz przedstawiciele towarzystw naukowych. 

Członkom Komitetu Wydawniczego i Redakcyjnego powierzono zadanie opracowania 

i wydania monografii statystyczno-gospodarczej województwa lubelskiego.118 Publikacja 

ukazała się  w 1932 r. pod redakcją prof. Ignacego Czumy i przekazana została do wydziałów 

powiatowych, magistratów i urzędów gminnych.  

Działalność stowarzyszeń usankcjonowana została aktem prawnym gwarantującym 

obywatelom prawo zrzeszania się, jakim było uchwalone 27 października 1932 r. Prawo 

o stowarzyszeniach. Aktywnie działała Komisja Regionalistyczna Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk powołana 3 listopada 1927 r. Przewodniczącym wybrany został dr Ludwik Zengteller, 

 
115 Ibidem, s.20; Także: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie za lata 1927-
1937, „Pamiętnik Lubelski”, T.3, s.576-577. 
116 Zjazd Regionalny w Lublinie, „Ziemia Lubelska” 1928, nr 183, s.3; Także: S. Dulewicz, Z Zarządu Komisji 
Regionalistycznej w Lublinie, „Region Lubelski”, R. 2, 1929, s.124; J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na 
Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski” R. 1(3), 1986, s.110. 
117 K. Grafczyński, Powszechny Uniwersytet Regionalny im. S. Żeromskiego w Lublinie, „Region Lubelski”, R.I, 
1928, s.26. 
118 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski” R. 1(3), 
1986, s.110; Zjazd regionalny w Lublinie, „Ziemia Lubelska” 1928, nr 183, s.3. Także: Komunikat o Komisji 
Regionalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie i Zamościu, „Ziemia Lubelska” 1927 z dn. 30.XI. 
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zastępcą – Stefan Czarnecki, sekretarzem – Jan Dobrzański. Na mocy uchwały Zarządu dr 

Feliks Araszkiewicz przystąpił do zorganizowania Komisji Regionalistycznej, zapraszając do 

współpracy prof. Stanisława Dulewicza, dr Janinę Pliszczyńską, prof. Alinę Halińską, prof. 

Franciszka Deca oraz Antoniego Madeja i Stanisława Pieczkowskiego. Komisja zakrzątnęła 

się koło prac organizacyjnych i w dniach 26, 27 listopada odbyły się dwa zebrania z udziałem 

Aleksandra Patkowskiego z Warszawy119. Podobne autonomiczne wydziały Komisji 

Regionalistycznej miały powstać w 19 miastach powiatowych województwa, celem podjęcia 

prac przygotowawczych do wydania obszernej monografii historyczno-kulturalno-artystycznej 

Lubelszczyzny120. Wydział taki powołany został 27 listopada 1927 r. w Zamościu a w jego 

skład weszli: Zygmunt Klukowski, Michał Pieszko, Stefan Miler, Kazimierz Lewicki, 

Fryderyk Plater i Kazimierz Oleszek. W Lublinie przewodniczącym Komisji 

Regionalistycznej wybrany został dr Ludwik Zengteller a następnie objął tę funkcję dr Feliks 

Araszkiewicz. Zdecydowano wówczas o wydawaniu czasopisma pt. „Region Lubelski”, jako 

organu Komisji Regionalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. Wydawnictwo 

to stało się bez wątpienia osiągnięciem niespełna trzyletniej działalności Komisji 

Regionalistycznej, stanowiąc płaszczyznę przekazania czytelnikom założeń idei regionalizmu 

lubelskiego. Komitet redakcyjny powołany został w dniu 12 stycznia 1928 r. Redaktorem 

naczelnym wydawnictwa był Feliks Araszkiewicz, komitet redakcyjny stanowili ponadto: 

prof. Leon Białkowski, Józef Czechowicz, Jan Dobrzyński, Stanisław Dulewicz, Kazimierz 

Grafczyński, Ludwik Kamykowski, prof. Witold Krzyżanowski, Juliusz Kurzątkowski, prof. 

Zygmunt Kukulski, Ludwik Zengteller, Wiktor Ziółkowski i prof. Henryk Życzyński. 

 Komisja Regionalistyczna pracowała w ścisłym porozumieniu z Urzędem 

Wojewódzkim, który zabezpieczał finansowo działania wydawnicze. Zgodnie z zamierzeniem 

periodyk „Region Lubelski” stał się organem prasowym, poprzez który umożliwiano  

szerokiemu gronu czytelników poznanie całokształtu życia we wszystkich jego przejawach, od 

szarej codziennej działalności do najwyższych wysiłków i natchnień - w cechach jego 

najbardziej istotnych dla najbliższej ziemi.121 Wprawdzie planowano wydawać pismo jako 

kwartalnik, w rezultacie stało się rocznikiem, którego ukazały się dwa numery. Materiały 

zamieszczone w obu numerach dotyczyły tematyki regionalnej. Obok rozpraw i artykułów 

tematycznych zawarty został przegląd wydawnictw, bibliografię regionalną oraz kronikę 

rejestrującą różne przejawy działalności regionalistycznej na Lubelszczyźnie. Rocznik 

 
119 „Pamiętnik Lubelski”, t. III, Lublin 1938, s.576. 
120 Bibliografia Województwa Lubelskiego za rok 1927,  „Region Lubelski”, R. 2, 1929, s.124. 
121 „Region Lubelski”, R. 1, 1928, s.4. 
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z czerwca 1928 roku zawierał między innymi artykuł A. Patkowskiego pt. „W ogniu ideologii 

regionalistycznej” omawiający genezę europejskiej działalności regionalnej. Z tym artykułem 

korespondował tekst K. Grafczyńskiego prezentujący ideę działalności Powszechnego 

Uniwersytetu Regionalnego im. Stefana Żeromskiego w Lublinie. Tom drugi wydawnictwa 

ukazał się w 1929 r. i dedykowany był Akademickiemu Kołu Lubliniaków im. Hieronima 

Łopacińskiego we Lwowie, z okazji 15-lecia jego istnienia. Ukazała się ponadto „Bibliografia 

Województwa Lubelskiego za rok 1927” w opracowaniu Wiktora Hahna.122 Wśród artykułów 

i rozpraw zamieszczonych w tym numerze, obok artykułu redaktora naczelnego traktującego 

o twórczości Franciszki Arnsztajnowej spotykamy nazwiska: Leona Białkowskiego, Jana 

Riabinina, Aleksandra Patkowskiego, Ludwika Kamykowskiego, Czesława Wycecha, 

Walentyny Nagórskiej i Stefana Wojciechowskiego. 

Ponieważ wobec kryzysu z lat 1929-1933 Urząd Wojewódzki w Lublinie  

zrezygnował z finansowania wydawnictwa „Region Lubelski” a także wobec reorganizacji 

Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, zainteresowanego 

działaniami regionalistycznymi, zdecydowano w dniu 22 czerwca 1930 roku o likwidacji 

Komisji Regionalistycznej, gdyż dalsze jej istnienie, według władz byłoby dublowaniem 

wysiłków tych samych jednostek. Prace przez nią podjęte i poruszane, nie zostaną jednak 

zlikwidowane zupełnie. O ile chodzi o działalność popularyzatorską, to tę wykonuje 

Towarzystwo Krajoznawcze, działalność zaś naukowa znajduje nadal wyraz 

w poszczególnych Komisjach, zwłaszcza historycznej i literackiej.123  

 

5. Dorobek w zakresie historii regionalnej. Udział towarzystw w organizowaniu 

badań z zakresu historii 

Działalność towarzystw regionalnych do wybuchu II wojny światowej wyraziła się 

zarówno na polu naukowym, czego efektem są liczne publikacje, opracowania dotyczące 

historii miejscowości, ziem, powiatów, jak też pobudzeniu aktywności społeczników 

mających potrzebę pielęgnowania przeszłości bliskiego i dalszego otoczenia. Istotne są 

działania środowiska naukowego w samym Lublinie i promieniowania tej pozytywnej 

aktywności na region. Ważne było, by w środowisku znalazła się grupa społeczników, która 

potrafiła dostrzec potrzeby swego otoczenia, zarówno w zakresie inicjatyw kulturalnych, 

 
122 W. Hahn, Bibliografia Województwa Lubelskiego za rok 1927, Lublin 1929. 
123 „Pamiętnik Lubelski”, pod red. Z. Kukulskiego, t. III, 1935/37, s. 577. 
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ochrony środowiska naturalnego jak najistotniejszych, obejmujących ochronę dziedzictwa 

historycznego danego regionu, zabytków ze sfery kultury materialnej i duchowej.  

Pozytywnym przykładem działania na rzecz regionu i znacznym dorobkiem w tej 

dziedzinie zapisała się założona przez braci Józefa, Stefana i Zygmunta Pomarańskich, 

„Księgarnia Polska” w Zamościu, która rozpoczęła działalność jeszcze pod zaborem 

austriackim, w grudniu 1917 r. będąca ambitnym wydawnictwem regionalnym, 

w szczytowym okresie rozwoju nawet o zasięgu ogólnopolskim. Miała ona za zadanie 

zgodnie z założeniem jej twórców postrzępione i rozrzucone okruchy, świadczące 

o wspaniałości i walorach tych stron, zbierać i związywać we wspólne ramy, tworzyć 

z fragmentów dostojny i barwny obraz.124 Powołano do życia dwutygodnik „Kronikę Powiatu 

Zamojskiego”(ukazało się 18 numerów), a następnie kwartalnik „Tekę Zamojską”125 (ukazało 

się 25 numerów), gdzie ukazały się m.in. publikacje studiów i szkiców z dziejów Zamościa 

i Ordynacji Zamojskiej opracowane przez historyków ze Lwowa i Warszawy a także 

miejscowych badaczy i miłośników historii.126 Pisywali w nich między innymi: 

prof. Władysław Smoleński z Warszawy, prof. Witold Nowodworski z Wilna, prof. Józef 

Kallenbach, prof. Stanisław Tomkowicz z Krakowa, prof. Jan Sas Zubrzycki ze Lwowa, 

prof. Stanisław Arnold, prof. Franciszek Bujak, prof. Henryk Paszkiewicz, prof. Kazimierz 

Muszyński, prof. Władysław Konopczyński, prof. Marceli Handelsman.127 Według Stefana 

Pomarańskiego głównie we czterech: tj. Kazimierz Sochaniewicz, Ludwik Kobierzycki, 

Zygmunt i Stefan Pomarańscy - używający nazwiska Roszki - stali się twórcami „Kroniki 

Powiatu Zamojskiego”, poprzedniczki „Teki”, której pierwszy numer ukazał się w styczniu 

1919 roku w Warszawie, zachowując adres „Księgarni Polskiej” w Zamościu. „Teka” 

z charakteru kronikarskiego stała się naukowym, głównie historycznym miesięcznikiem.  

W zamojskiej serii wydawniczej jako jedna z pierwszych opublikowana została praca B. 

Chlebowskiego prezentująca dzieje Zamościa, Ordynacji Zamojskiej i powiatu 

zamojskiego.128 Natomiast staraniem Kazimierza Sochaniewicza opublikowane zostały ważne 

 
124 S. Pomarański, Towarzystwo Miłośników Zamościa, „Teka Zamojska”, 1920, nr 4, s.63. 
125 J. Kołodziejczyk, Zamość jako ośrodek wydawniczy [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969, s.329; K. Kowalczyk, Życie kulturalne Zamościa w latach II 
Rzeczypospolitej [w:] 400 lat Zamościa, red. J. Kowalczyk, Wrocław 1983, s.191. 
126 J. Kołodziejczyk, Zamość jako ośrodek wydawniczy… s. 330; J. Feduszka, Drukarstwo i oficyny wydawnicze 
w Zamościu i regionie do połowy XX w. [w:] Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność, Zamość 2010, s.75-76; 
Z. Spaczyński, Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980, s.14-15. 
127 „Teka Zamojska”. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom regionalnym, Koło Miłośników Książki 
w Zamościu, R. II, zeszyt 1,2, Zamość 1939. 
128 B. Chlebowski, Zamość, Ordynacja Zamojska i powiat zamojski, Zamość 1919. 
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dokumenty dotyczące dziejów Tomaszowa, czyli przywileje lokacyjne129 oraz monografia 

miasta wydana na zlecenie Rady Miasta  w Tomaszowie Lubelskim z okazji 300. rocznicy  

nadania prawa miejskiego.130 Publikowane prace miały za zadanie pogłębiać świadomość 

narodową u czytelników oraz rozwijać patriotyzm lokalny. W okresie funkcjonowania 

„Księgarni” dominowały serie wydawnicze o charakterze popularyzatorskim (m.in. seria 

„Biblioteczka  Dydaktyczna”, „Czytajmy”, „Biblioteka Żołnierza”, „Biblioteczka Kroniki 

Powiatu Zamojskiego”, „Biblioteczka Historyczna”, „Obrona Kresów”). Publikowano także 

pozaseryjne pozycje książkowe, publikacje naukowe, książki popularnonaukowe (m.in. 

dotyczące historii Polski, w tym szczególnie powstania styczniowego oraz postaci Józefa 

Piłsudskiego), po literaturę popularną.131 Przedsięwzięcie wydawnicze wprawdzie po 13 

latach funkcjonowania upadło z przyczyn „organizacyjnych i finansowych”, jak to stwierdził 

K. Sochaniewicz132, jednak było niewątpliwie najważniejszą inicjatywą inspirującą ruch 

umysłowy w międzywojennym Zamościu i regionie.  

Ważnym dla środowiska lubelskiego wydawnictwem był periodyk „Pamiętnik 

Lubelski”, wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego trzy tomy zawierały 

obraz życia naukowego i kulturalnego oraz stanowią dla współczesnych bezcenne źródło 

wiedzy o międzywojennym Lublinie.133 „Pamiętnik Lubelski” wyraźnie zarysował swój 

program, jako popieranie prac o Lublinie i Lubelszczyźnie, oraz prac z zakresów innych, ale 

na terenie Lublina i Lubelszczyzny wykonanych. W ten sposób można śmiało powiedzieć, że 

idea, która Komisji Regionalistycznej przyświecała, nie została pogrzebana, lecz żyje 

w formie zmienionej134 O tym periodyku, szczególnie o jego III tomie rozpisywała się prasa 

krajowa w superlatywach: - „Polska Zbrojna” - pasjonujące dzieło zbiorowe elity kulturalnej 

historycznego grodu unii polsko-litewskiej135, w „Kurierze Warszawskim” - przekonacie się 

ile soków i jak różnorodnych można wyciągnąć dla ludzkiego zainteresowania z danego 

terenu, z jego przeszłości bliższej i dalszej, z jego zamierzchłości, ile też można zarejestrować 

 
129 K. Sochaniewicz, Przywileje miasta Tomaszowa, „Teka Zamojska”, R.4, 1921, nr 3-4, s.64. 
130 K. Sochaniewicz, Tomaszów Ordynacki (monografia historyczna), „Teka Zamojska”, R.4, 1921, nr 5-6. 
Druga część tej pracy pozostała w rękopisie. W latach 80-tych znajdowała się w posiadaniu regionalisty 
Kazimierza Kowalczyka a następnie z jego zbiorami przekazana do Archiwum Zamojskiego. 
131 Nakładem „Księgarni Polskiej” ukazał się m.in.: M. Handelsmana „Historyka”, 1921;- pierwszy polski 
podręcznik metodologii historii. 
132 K. Sochaniewicz, Zagadnienia regionalne Zamojszczyzny [w:] Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Szymona 
Szymonowicza, Zamość 1930, s. 51.Tenże, Rys dziejów Tomaszowa Ordynackiego do schyłku XVIII w., „Teka 
Zamojska”, 1921, nr 5-6. 
133 „Pamiętnik Lubelski”, T.1 1927/1930. 
134 „Pamiętnik Lubelski”, t. III, s. 577. 
135 „Polska Zbrojna”, nr 265, 25.IX.1938, wycinek w APL, teczka TPN. 
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żywotnych zjawisk bieżących na prowincji136, czy też recenzja w „Gazecie Polskiej”- wielki 

poziom formalny i bogactwo treściowe większości pomieszczanych prac sprawiły, że 

publikacja ta posiada znaczenie ponadregionalne wnosząc cenne wkłady do współczesnej 

nauki.137  

Duże znaczenie opiniotwórcze miały wydane trzy tomy „Biblioteki Lubelskiej” 

mającej w założeniu dawać studia i obrazy z życia Lubelszczyzny138 Do chwili wybuchu 

wojny, ukazały się w tej serii m.in.: F. Araszkiewicza, „Refleksy literackie”, 

S. Dąbrowskiego, J. Świeżego, „Pisanki Lubelskie”; „Antologia Współczesnych poetów 

Lubelskich”, pod red. ks. L. Zalewskiego. W ciągu 12 lat, staraniem TPN wydano 43 

publikacje, w tym znalazły się dzieła o wybitnej wartości naukowej o łącznym nakładzie 27 

tysięcy sztuk.139 Wydawnictwa swoje rozprowadzało Towarzystwo bezpłatnie nie tylko wśród 

swoich członków, ale także kierowało je do instytucji kulturalnych, oświatowych 

i naukowych. Rozumiejąc swoją działalność jako misję wobec społeczeństwa i realizując ją, 

nie traktowano działalności TPN jako dochodowej, środki pozyskiwano od instytucji 

państwowych i samorządowych subsydia od sejmików i magistratów oraz z Funduszu Kultury 

Narodowej im. J. Piłsudskiego i Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej,140 oraz prywatnych 

darczyńców chcąc zgodnie ze statutem służyć dziełu upowszechniania kultury i nauki, 

skupiając w swym gronie tych, którym te cele leżą na sercu.141 Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

brało udział we wszystkich ważniejszych poczynaniach kulturalnych w Lublinie, często zaś 

samo było ich inspiratorem i wykonawcą. Przykładów tych działań jest wiele, m.in. w 1928 r. 

zorganizowano akademię, by uczcić setną rocznicę urodzin H. Ibsena, zainicjowano także 

zorganizowanie w Lublinie Zjazdu Naukowego z okazji 400 rocznicy urodzin Jana 

Kochanowskiego. Przyjęło także Towarzystwo do realizacji inicjatywę, zaproponowaną przez 

dr Czesława Jaczewskiego, wzniesienia w Lublinie pomnika poety, ustawionego przed 

gmachem Trybunału i odsłoniętego w dniu 27 września 1931 roku.  

 
136 „Kurier Warszawski”, nr 258, 20.IX.1938, wycinek w APL, teczka TPN. 
137 „Gazeta Polska”, nr 233, 26.VIII.1938,  wycinek w APL, teczka TPN. 
138 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, teczka 7, wycinek z „Kuriera porannego lubelsko-
wołyńskiego” z dnia 12.02. 1939 r; Do wybuchu wojny ukazały się w tej serii:  F. Araszkiewicz, Refleksy 
literackie, 1934; S. Dąbrowski, J. Świeży, Pisanki Lubelskie, 1936; Antologia Współczesnych poetów 
Lubelskich, pod red. ks. L. Zalewskiego, 1938r. 
139 „Pamiętnik Lubelski”, t. III, Sprawozdanie z działalności TPN za lata 1927-1937, s.585. 
140 APL, TPN w Lublinie, Jubileuszowe Walne Zgromadzenie 27.XI.1938 r., s.166. 
141 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, Statut, s.51; Publikowany także: „Pamiętnik Lubelski”, t. III, 
1938, s.600. 
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Regionaliści aktywnie uczestniczyli także w działaniach o charakterze patriotycznym 

na terenie województwa, czego przykładem była współorganizacja obchodów koronacji 

Kazimierza Wielkiego, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym w dniu 23 lipca 1933 roku.142  

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk byli w gronie inicjatorów powołania 

w styczniu 1934 r. Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej, którym kierował Feliks 

Araszkiewicz. Związek był federacją kilkunastu instytucji i stowarzyszeń kształtujących życie 

kulturalne międzywojennego Lublina, ukierunkowanym na teren województwa.143 Zgodnie 

z założeniem organizatora, nowo powołana struktura miała umożliwić koordynację działań 

poszczególnych instytucji, usprawnić opracowywanie i wcielanie w życie ustalonych 

wytycznych polityki kulturalnej województwa, umożliwić stowarzyszeniom gromadzenie 

funduszy na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz zapewnić lepsze warunki 

bytu i funkcjonowania poszczególnym członkom Związku.144 Były to lata wielkiego kryzysu 

gospodarczego, które zahamowały finansowanie wydawnictw regionalnych a większość 

instytucji kulturalnych odczuwała braki finansowe. Dzięki koordynacji działań w latach 

1934/1935 udało się zorganizować 55 koncertów, szereg odczytów, wystaw, uruchomiono 

także subwencje dla stowarzyszeń oraz fundowano nagrody dla wyróżniających się 

twórców.145 Jednym z pierwszych działań Związku było także zgromadzenie środków oraz 

rozpoczęcie budowy Domu Pracy Kulturalnej umiejscowionego na parceli przy ul. 

Narutowicza 4, należącej do Towarzystwa „Muzeum Lubelskie”. W styczniu 1939 r. 

rozpoczęto działania mające na celu powołanie Instytutu Lubelskiego, który miał połączyć 

cztery dotychczas odrębne instytucje: Lubelski Związek Pracy Kulturalnej, Bibliotekę im. H. 

Łopacińskiego, Muzeum Lubelskie i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie.  

Uroczyste otwarcie Domu Pracy Kulturalnej nastąpiło w dniu 4 czerwca 1939 r. 

w obecności marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, inaugurując obchody „Dni Lublina 

i Lubelszczyzny” 146 Był to duży sukces, gdyż w 1939 r. do wybudowanego budynku 

wprowadziły się instytucje wchodzące w skład Instytutu Lubelskiego: Biblioteka Publiczna 

 
142 APL, TPN w Lublinie, Księga protokołów, nr zespołu akt 619, Protokół nr 37. W czasie uroczystości referat 
wygłosił dr S. Wojciechowski nt. „Dzieje Kazimierza Dolnego”, wydano też broszurę. 
143 M. Gawarecka,  Lubelski Związek Pracy Kulturalnej, „Kalendarz Lubelski” 1985, s. 45-51. Feliks 
Araszkiewicz był prezesem do 1938 r. Następnie kierowanie objął Stanisław Bryła. 
144 Ibidem, w skład LZPK weszły: Towarzystwo Biblioteki im. H. Łopacińskiego, Towarzystwo „Muzeum 
Lubelskie”, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Związek Teatrów i Chórów Ludowych, Lubelskie Towarzystwo 
Miłośników Książki, Lubelski Związek Literatów, Lubelskie Towarzystwo Muzyczne. W 1936 r. przystąpiły 
także: Syndykat Dziennikarzy, Lubelskie Towarzystwo Lekarskie, Związek Stowarzyszeń Śpiewaczych 
i Muzycznych, Towarzystwo Propagandy Sztuki, Związek Artystów Plastyków i inne (w sumie 18 
stowarzyszeń).   
145 Ibidem. 
146 G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego [w:] Studia i Materiały Lubelskie, T.15, Lublin 
2008, s.29; Także: G. Jakimińska, Dzieje Muzeum Lubelskiego, „Ziemia Jastkowska”, Nr 2, 2008, s. 21. 
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im. H. Łopacińskiego, Muzeum Lubelskie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Związek 

Literatów, oraz Związek Teatrów i Chórów Ludowych. Na czele Instytutu stanął Józef 

Dutkiewicz, lubelski konserwator zabytków w latach 1935-1939, będący również kustoszem 

Muzeum Lubelskiego. Uroczystości otwarcia uświetnione zostały wręczeniem nagrody 

społeczno-kulturalnej Instytutu Lubelskiego i artystycznej miasta Lublin, otwarciem Salonu 

Lubelskiego, otwarciem wystaw Muzeum Lubelskiego i wystawy druków lubelskich.  

Połączenie tych instytucji doprowadzić miało w efekcie do  scalenia dotychczasowych 

rozproszonych sił i danie szerszej podstawy materialnej tym instytucjom, które dotychczas 

borykały się z dużymi trudnościami finansowymi.147 Wybuch wojny przeszkodził 

urzeczywistnieniu tych planów.  

Ostatnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się 27 listopada 

1938 r. w sali Prywatnego Męskiego Liceum im. S. Batorego. Jedna z uchwał upoważniła 

Zarząd do zdecydowanego zajęcia stanowiska stowarzyszenia w sprawie powstającego 

w Lublinie Instytutu Naukowego w sposób, który by zabezpieczył należycie dorobek obecny 

TPN w Lublinie i dał gwarancję rozwoju pracy naukowej w ramach Instytutu oraz zatrzymał 

nazwę TPN dla odpowiedniej przyszłej komórki organizacyjnej Instytutu.148 Z działań 

regionalnych wspomnieć należy cykl odczytów objazdowych, obejmujących całe 

województwo, zorganizowany w 1939 r. nt. „1000 lat walki z naporem germańskim na 

Wschodzie.” Towarzystwo Przyjaciół Nauk liczyło tuż przed wojną 202 członków a jego 

praca miała znaczący wpływ na kształtowanie świadomości środowiska lubelskiego, nie bez 

przyczyny określane było w prasie codziennej „kuźnią pracy naukowej”149 Współpracowało 

owocnie z Towarzystwem Naukowym we Lwowie, TPN w Wilnie, Towarzystwem Przyjaciół 

Nauki i Sztuki w Gdańsku.  

Należy zaakcentować ważną metodyczną pracę wykonaną przez pracowników 

Archiwum Państwowego w Lublinie, niezwykle istotną dla badaczy dziejów miasta, czyli 

uporządkowania lubelskich ksiąg miejskich, które po pokoju ryskim powróciły z Wilna. 

Działania te zbiegły się z inicjatywą magistratu miejskiego, inspirowaną przez prof. 

Stanisława Ptaszyckiego, zmierzającą do opublikowania materiałów pomocnych do 

opracowania monografii miasta. Prace te powierzono Janowi Riabininowi, kustoszowi 

Archiwum, absolwentowi Wydziału Historii Uniwersytetu Moskiewskiego, autorowi wielu 

 
147 APL, TPN, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 27.XI.38 r., s.168; F. Araszkiewicz, Instytut Pracy 
Kulturalnej w Lublinie, „Gazeta Lubelska”, 1946, nr 99. 
148 APL, TPN, Wyciąg z protokołu 59 posiedzenia Zarządu TPN, 4.II.39. 
149 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, teczka 7, wycinek z „Kuriera porannego lubelsko-
wołyńskiego” z dnia 12.02. 1939 r. 
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prac i wydawnictw źródłowych z dziejów miasta. Do wybuchu wojny ukazała się seria prac 

stanowiących punkt odniesienia historyków opracowujących monografię miasta.150 Publikacje 

te zostały dostrzeżone przez reprezentantów środowisk historycznych Krakowa, Lwowa 

i Warszawy,  bowiem dzięki rzetelności warsztatu historyków mają znaczenie ponadczasowe 

dla badań nad przeszłością Lublina i miast polskich.151 

 „Program Regionalizmu Polskiego” wyznaczał szczególną rolę dla muzeów 

regionalnych, które miały być podstawą ścisłej łączności życia regionalnego z nauką (…) 

będąc stacjami naukowymi oraz instytucjami pracy oświatowej i społecznej, koordynującymi 

działalność wszystkich, istniejących na danym terenie stowarzyszeń i związków przy 

zachowaniu całkowitej ich autonomii, pod znakiem współdziałania dla jednego wspólnego 

celu: poznania dziejów, wartości i warunków rozwoju poszczególnych regionów Polski152. Te 

wskazania realizowane były także na Lubelszczyźnie. Inicjatywy takie pojawiły się 

w Krasnymstawie, gdzie w 1930 roku Józef Nikodem Kłosowski, w redagowanym przez 

siebie czasopiśmie „Wieś Krasnostawska” ogłosił apel do społeczeństwa w sprawie zbierania 

eksponatów do Muzeum Regionalnego.153 Ówczesne władze nie poparły tych poczynań 

i inicjatywa nie znalazła pomyślnego finału. W gronie bibliofilów i regionalistów pojawił się 

także pomysł utworzenia w Zamościu muzeum regionalnego pozyskując na ten cel gmach 

dawnego kościoła Franciszkanów. Do tego pomysłu przekonywali społeczeństwo 

argumentując: Muzeum prowincjonalne, racjonalnie i umiejętnie zorganizowane, powinno 

przy gromadzeniu zbiorów uwzględnić wyłącznie tylko swój teren, mieć charakter wyłącznie 

lokalny, w najmniejszym nawet stopniu nie przybierając cech muzeum centralnego, ani tym 

bardziej powszechnego(…). Terenem jego działalności będzie cząstka kraju znana od dawna 

pod nazwą Zamojszczyzny.154 W efekcie tych starań 17 września 1926 r. na plenarnym 

posiedzeniu sejmiku zamojskiego powołano Muzeum Ziemi Zamojskiej. Muzeum w tej 

strukturze funkcjonowało kilka lat, następnie jego działalność została zawieszona, zaś 

zgromadzone eksponaty uległy rozproszeniu. Placówkę reaktywowano w 1936 r., 

kontynuując działania pasjonatów historii regionu: organizację wystaw, sesji naukowych, 

 
150 L. Białkowski, Wilkierze w XV-XVII w Lublin 1928; J. Riabinin, Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych 
XVII-XVIII w. Lublin 1928; Idem, Rada Miejska Lubelska XVII w. Lublin 1931; Idem, Lauda miejskie lubelskie 
XVII w, Lublin 1931; Idem, Lekarze w księgach miejskich lubelskich, Lublin 1932; Idem, Rada Miejska Lubelska 
w XVIII wieku, Lublin 1933; Idem, Materiały do lubelskiego słownika aktowego, Lublin 1935; Idem, Materiały 
do historii m. Lublina 1317-1795, Lublin 1938. 
151 R. Szczygieł, Historyk Lublina -Jan Riabinin, „Dziennik Lubelski”, nr 247, z dnia 17.XII.1992. 
152 Program Regionalizmu Polskiego, [w:] Informator Krajowego Ośrodka…, Ciechanów 1993, nr 9, s. 25-27, 
przedruk za Polską Oświatą Szkolną, nr 4-5 z 1926 r. 
153 APL, UW WSW, Protokół z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu,1964-65, s.57. 
154 W. Maziarczyk, Muzeum Zamojskie w latach 1926-1950, [w:] Muzeum w Zamościu 1926-1996, Zamość 
1996, s.14. Także, „Ziemia Zamojska”, 1924, nr 36-37, s.5-6. 
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publikacji i poszukiwania wartościowych eksponatów do muzeum. Zbiory eksponowano 

w budynku Ratusza miejskiego, natomiast w okresie okupacji niemieckiej eksponaty 

przeniesiono do kamienicy przy ul. Ormiańskiej, co pozwoliło na ich bezpieczne 

przechowanie przez wojenny kataklizm.155 W Zamościu o wznowienie działalności 

regionalistycznej zabiegał Jan Bajkowski, szukając sojuszników do pracy nad rozwijaniem 

patriotyzmu lokalnego, podejmowaniem badań naukowych i popularyzowaniem ich 

w społeczeństwie, działań wydawniczych i ochrony zabytków. Skuteczną okazała się 

inicjatywa dowódcy 3 dywizji piechoty Legionów, gen. Brygady Władysława Bortnowskiego 

w wyniku, której w 1934 roku odnowione zostało Towarzystwo Przyjaciół Zamościa.156.  

 Przykładem twórczej aktywności i skuteczności regionalnego działania w zakresie 

historii są inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego. Wkrótce po 

zarejestrowaniu Towarzystwa, jednym z pierwszych działań wybranego Zarządu było 

tworzenie Muzeum Regionalnego, które miało za zadanie zajmować się dokumentowaniem 

przeszłości i zbieraniem źródeł dotyczących Kazimierza i okolic. Otwarcie pierwszej 

ekspozycji nastąpiło w kamienicy przy ulicy Senatorskiej, następnie przeniesiono eksponaty 

do kamienicy Celejowskiej, stamtąd do klasztoru oo. Reformatów, by wkrótce ponownie 

przenieść je do kamienicy Celejowskiej. Równolegle od początku działania Towarzystwo 

czyniło starania o przywrócenie prawa miejskiego. Miasto odzyskało swój status 21 

października 1927 roku.157 Dostrzegając unikalność i niepowtarzalność swego miasta 

regionaliści, zgodnie ze statutem prowadzili pod nadzorem konserwatorskim działania 

remontowe zabytków. Dzięki zabiegom Towarzystwa w latach 1925-1928 wykonano prace 

zabezpieczające i remontowe na Zamku, przy baszcie zamkowej, oraz przy kamienicy 

Górskich. Znaczącym wydarzeniem dla mieszkańców Kazimierza i okolic były jubileuszowe 

obchody w dniu 23 lipca 1933 r. koronacji Kazimierza Wielkiego, uznanego za patrona 

miasta. TPK we współpracy z władzami miasta i warszawską Szkołą Sztuk Pięknych 

przygotowało wystawę pn. „Kazimierz w sztuce”, na której wyeksponowano kilkanaście prac 

malarzy polskich od XVIII wieku do czasów współczesnych. Wśród wydawnictw zauważyć 

należy publikację  „Przewodnik po Kazimierzu nad Wisłą”, opracowany przez ówczesnego 

sekretarza miasta  Ignacego Kołodziejczyka158, oraz opracowanie przez J. Niemojewskiego 

 
155 A. Urbański, Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, Zamość 2001, wstęp. 
156 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski”  1986, 
R. 1(3),s.120. 
157 R. Lubicki, 60 lat istnienia TP m . Kazimierza Dolnego, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.289.  
158 I. Kołodziejczyk, Przewodnik po Kazimierzu nad Wisłą,1935.. 
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dziejów miasta.159 Dyskusyjnym posunięciem Towarzystwa było przekazanie w maju 1938 r. 

muzealiów TPK w depozyt do organizowanego w Puławach Muzeum Regionalnego. 

Niestety, wywiezienie zbiorów do Puław okazało się jednoznaczne z ich utratą, większość 

muzealiów zaginęła bowiem w czasie II wojny światowej. 

Aktywność w zakresie pielęgnowania historii miasta i regionu przejawiało 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ogniwo” działające w Łukowie. W celach działania 

tego stowarzyszenia zapisano, że regionalizm to ruch zmierzający do ożywienia życia 

prowincjonalnego i przeciwstawiający się gromadzeniu wszystkich instytucji, wybitnych 

jednostek, poważniejszych zagadnień wyłącznie w stolicy160. Podstawowymi formami 

działania była aktywizacja mieszkańców regionu poprzez organizowanie odczytów na tematy 

dotyczące historii tych ziem i propagowanie postępowych tradycji. Przy stowarzyszeniu 

działał chór i orkiestra dęta. W latach 1924-1928 wydawano miesięcznik „Gazeta Łukowska”, 

o profilu historyczno-kulturalno-sportowym.161 Zainteresowanie pismem było zaskakująco 

duże, publikowane było w nakładzie 500 egzemplarzy, obejmowało swoim zasięgiem także 

Puławy i Garwolin. W 1929 r. wydano jednodniówkę „Ogniwo Łukowskie”, prezentując 

historię regionu i zachęcając do włączenia się w działania stowarzyszenia. Jednym z bardziej 

znaczących w tym czasie przedsięwzięć kulturalnych była organizacja w 1933 roku 

obchodów 700-lecia Łukowa. Uroczystości stały się okazją do opracowania i przypomnienia 

mieszkańcom historii miasta, roli jaką odegrało w regionie oraz dania świadectwa 

żywotności, samodzielności i odrębności regionalnej Ziemi Łukowskiej. Ogólny poziom 

narodu zależy wszak od pracy, kultury i tężyzny najmniejszych środowisk.162 By upamiętnić to 

ważne dla społeczności łukowskiej wydarzenie ufundowano tablicę jubileuszową, 

uporządkowano park miejski a siedem nowych ulic nazwano imieniem ludzi zasłużonych dla 

miasta, zorganizowano także Zjazd Łukowian, na który przybyło ponad 200 osób.  

Z jubileuszem miasta związane były też uroczystości odsłonięcia pomnika Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie w dniu 23 maja 1933 r., z udziałem reprezentanta Sekcji 

Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Lublina - Ludwika Kamykowskiego.163 

 
159 J. Niemojewski, Z historii Kazimierza Dolnego i jego okolic, Warszawa 1936. 
160 J.S Majewski, Regionalizm Ziemi Łukowskiej, „Pamiętnik Lubelski” t. II za lata 1931-1934, Lublin 1934, 
s.309 
161 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.7. „Gazeta Łukowska” był to 
organ Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Ogniwo”. 
162 J. S. Majewski, Regionalizm Ziemi Łukowskiej, „Pamiętnik Lubelski”, t. II, Lublin 1934, s.315. 
163 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, Księga protokołów, protokół nr 39, z dnia 8.06.1933 r. 
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Stowarzyszenie „Ogniwo” skupiało wówczas około 230 członków.164 Tymczasem przy 

Uniwersytecie Warszawskim zawiązało się Akademickie „Koło Łukowian”. Z inicjatywy 

Koła w 1934 r. powołano na Zjeździe w Łukowie „Towarzystwo Wychowawców 

i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich”, z prezesem Michałem Studzińskim. Stało się 

ono zalążkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, które kontynuowało działalność 

w dziedzinie propagowania kultury, ale generalnie skupiło się na działalności wydawniczej, 

dokumentującej i promującej dzieje regionu. Wydawano w tym okresie pisma regionalne: 

„Gazetę Powiatu Łukowskiego” – miesięcznik ukazujący się w latach1924-1933 oraz jego 

kontynuację wydawaną w latach1933-1939 pt. „Podlasie”.165 Równolegle ukazywała się także 

w latach 1938-1939 „Kronika Ziemi Łukowskiej” będąca wydawnictwem społeczno-

kulturalnym regionalisty Jana Majewskiego, który był także autorem monografii miasta 

Łukowa.166 

 Inicjatywa edytorska Księgarni „Zygmunt Pomarański i Spółka” pozostawiła po sobie 

niezwykle wartościowe serie wydawnicze, w tym szczególnie cenne, poświęcone 

popularyzacji wiedzy historycznej, pod tytułem: „Biblioteczka Historyczna”, „Biblioteczka 

Kroniki Powiatu Zamojskiego”, „Biblioteczka im. Księdza Stanisława Staszica i Książnica 

Zamojska”. Wydawano także szereg prac naukowych z różnych dziedzin, beletrystykę, 

podręczniki szkolne. Wysiłek wydawniczy kontynuowany był w Zamościu z powodzeniem 

przez Koło Miłośników Książki, które podjęło się ważnego przedsięwzięcia, jakim było  

wznowienie ukazywania się w 1938 roku „Teki Zamojskiej. Kwartalnika regionalnego”, pod 

redakcją Zygmunta Klukowskiego, pisma o profilu historycznym. Inicjatywę docenił Stefan 

Pomarański, który uczestnicząc w spotkaniu promocyjnym zwrócił się w ciepłych słowach do 

redakcji kwartalnika: Pismo, któremu poświęciliśmy z bratem tyle pracy i serca, ukazuje się 

ponownie z inicjatywy grona osób dobrej woli, wytrwałych szermierzy kultury w pięknym 

i bogatym przeszłością dziejową Zamościu, skupionych w zasłużonym dla tej kultury i dzielnie 

ją wzbogacającym w Kole Miłośników Książki. Cóż można pisać więcej poza wspomnieniami 

w tym radosnym dniu? Jedno życzenie: ”Szczęść Boże!”167 Odrodzona „Teka Zamojska” 

redagowana była przez komitet w składzie: przewodniczący: Zygmunt Klukowski, zastępca 

przewodniczącego i sekretarz: Zofia Sochańska, członkowie: Zygmunt Krauze, Stefan 
 

164 S.J. Pastuszka, Amatorski ruch artystyczny w Łukowie i okolicy,[w:] Łuków i okolice w XIX i XX w, Warszawa 
1989, s. 139-140. Także: S. Majewski, Historia miasta Kocka, Kock 1928. 
165 „Rocznik Lubelski”, Lublin 1960, nr 3, s.329. Także: R. Grafik: oba wydawnictwa były organem prasowym 
Oddziału Powiatowego ZNP Szkół Powszechnych, miesięcznika pt. „Gazeta Powiatu Łukowskiego” ukazało się 
75 numerów, natomiast „Podlasie”-  wydano do wojny 110 numerów. 
166 J. S. Majewski, Łuków, Łuków 1930, wznowienie wydania z 1924 r. „Kroniki Ziemi Łukowskiej” ukazało się 
do wojny 11 numerów. 
167 „Teka Zamojska”, Zamość 1938, s.51. 
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Pomarański (Lwów), Henryk Rosiński, Jan Szczepanie, Adam Szczerbowski. Wydawnictwo 

było kwartalnikiem finansowanym z zasiłku Funduszy Kultury Narodowej i ukazało się do 

wojny sześć jego numerów. Doceniając zaangażowanie regionalistów zamojskich Feliks 

Araszkiewicz ocenił wysiłek wydawniczy Książnicy Literackiej Koła Miłośników Książki 

w Zamościu: Rzeczy takie powstają niewątpliwie z wielkiego umiłowania spraw 

niewymiernych, spraw ducha, oraz z chęci dania swego wkładu kulturalnego do dorobku 

ogólnopolskiego.168 Inicjatywy te wpłynęły w istotny sposób na charakter i kierunek działań 

naukowych, edukacyjnych, regionalnych podejmowanych przez środowiska inteligenckie, 

pozostawiając trwały, wartościowy wkład w działalności kulturalnej na rzecz regionu. 

 Nad kształtem swego miasta, dokumentowaniem jego historii pracowała grupa 

regionalistów skupiona w Związku Tomaszowian Ziemi Lubelskiej, powołanym w 1920 roku 

z inicjatywy dyrektora Gimnazjum Ludwika Kobierzeckiego, wspierana przez powołane 

w 1937 roku Towarzystwo Upiększania Miasta.169 Pasją miłośnika przeszłości w Tomaszowie 

wyróżniał się dr Janusz Peter, dyrektor szpitala miejskiego. Cenne były działania w zakresie 

prowadzenia badań dotyczących historii regionalnej oraz publikowania ich efektów przez 

prezesa Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa, który przez 34 lata pracy szpitalu zdobył 

szacunek i uznanie tomaszowskiej społeczności.170 Z początkiem lat trzydziestych zaczął 

studiować materiały źródłowe znajdujące się w archiwach Lublina, Lwowa, Warszawy, 

przeglądał akta parafialne i księgi miejskie. Pierwsze szkice historyczne publikował w okresie 

międzywojennym w różnych wydawnictwach medycznych, natomiast w „Tece Zamojskiej” 

ukazał się artykuł na temat „Przywilej cechu cyruliczego w Zamościu”.171 Efekty kwerendy 

archiwalnych materiałów źródłowych dopiero po wojnie usystematyzował i zaczął 

publikować, dysponując niejednokrotnie unikalnymi źródłami, które zniszczone zostały  

w wyniku działań wojennych.172 Ukazała się także, jako efekt wieloletniej pracy badawczej 

nauczyciela regionalisty Bolesława Kłembukowskiego, etnograficzno-socjologiczno-

historyczna monografia wsi Mircze.173  

 Tuż przed wybuchem wojny opublikowana została praca Stanisława Edmunda 

Michalskiego stanowiąca monograficzne opracowanie statystyczno-gospodarcze Włodawy174, 

 
168 F. Araszkiewicz, Kilka słów o wydawnictwach Książnicy Literackiej Koła Miłośników Książki w Zamościu, 
„Teka Zamojska”, Rocznik II, z. 1, Zamość 1939, s.50. 
169 Z. Spaczyński, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne(1920-1980), „Rocznik Tomaszowski”, R.1, 1981,  
Lublin 1983,  s.71-73. 
170 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, 1954-1984. 
171 E. Hanejko, Janusz Peter- lekarz, społecznik, regionalista, „Region Lubelski” R. 4(6), 1989-1990, s.71. 
172 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s.1.  
173 B. Kłembukowski, Mircze – wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 1934. 
174 S. E. Michalski, Włodawa. Monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin 1939. 
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mająca wprawdzie charakter ekonomiczny,  jednak opis poszczególnych sfer życia wiele 

mówił o funkcjach ośrodka miejskiego i jego roli w regionie.175 Przywołać należy także 

publikację opracowaną przez Kazimierza Czernickiego, będącą próbą zaprezentowania 

dziejów Chełma.176 

 Przez cały okres międzywojenny aktywne w działaniach było Towarzystwo Przyjaciół 

Nałęczowa. Skład osobowy członków Zarządu a przede wszystkim uzdrowiskowy charakter 

miejscowości sprawiły, że mniej widoczne były działania z zakresu badań historycznych, 

choć każda aktywność społeczna konsolidująca mieszkańców, uświadamiająca im bezcenną 

wartość małej ojczyzny jest ważnym działaniem regionalistycznym. Ukazała się publikacja 

W. Cholewińskiego, będąca pierwszym opracowaniem monograficznym, prezentującym 

dzieje tego malowniczego zakątka Lubelszczyzny.177 Sami Nałęczowianie ten czas rozkwitu 

swego miasteczka postrzegają jako istotny i ważny: w Nałęczowie tworzył swoje 

nieśmiertelne dzieła Bolesław Prus. Tu rozwijał swój twórczy geniusz Stefan Żeromski. Stąd 

wreszcie promieniowało życie twórcze tej miary społeczników jak: dr Wacław Lasocki, 

Konrad i Zygmunt Chmielowscy. Poza tym jakaś dziwnie czarująca siła przyciągała 

wszystkich, którzy poznali Nałęczów, czarowała urokiem przyrody, spokojem, swojskością.178   

 Regionaliści w okresie międzywojennym, podejmowali się zadania odbudowy 

tożsamości swoich małych ojczyzn a ich inicjatywy w zakresie badań nad dziejami regionu 

i popularyzacji wiedzy dostarczają interesujących doświadczeń. Ruch regionalny w tym 

okresie przejawiał się w różnorakich formach aktywności społecznej, których rezultatem było 

szereg inicjatyw kulturalnych, obchodów jubileuszy uznanych twórców, bądź miejscowości, 

zorganizowanych sesji i odczytów, oraz wydanie wielu prac o profilu regionalnym, 

monografii, przewodników, informatorów. W ruchu tym skupiającym ludzi różnych zawodów 

prym wiedli nauczyciele, ale włączali się w działania przedstawiciele innych zawodów: 

lekarze, prawnicy, bibliotekarze oraz księża. Inicjując działania na rzecz własnego środowiska 

starano się pozyskać szersze grono sojuszników. Wsparcie ze strony administracji rządowej, 

która starała się programowo ukierunkować i wykorzystać ruch regionalny, zarówno do 

swoich doraźnych, jak i długofalowych celów politycznych, stało się raczej przeszkodą 

w zdobyciu akceptacji społecznej do realizacji szczytnych celów, jakie przyświecały 

stowarzyszeniom. Zmuszanie urzędników administracji państwowej do pracy na rzecz 

regionalizmu nie mogło przynieść pozytywnych i wymiernych rezultatów. Przykładem jest 

 
175 R. Szczygieł, Moje związki z Włodawą, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 2-6 (25-29) 2009, s. 9. 
176 K. Czernicki, Chełm, przeszłość i pamiątki, Chełm 1936. 
177 W. Cholewiński, Nałęczów i jego okolice, Lublin 1934.  
178 APL, Księga Protokołów Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, s.26. 
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próba opracowania monografii powiatów zainicjowana przez sejmiki powiatowe. Do 

wybuchu wojny ukazały się tylko opracowania: dzieje powiatu bialskiego179, 

biłgorajskiego180, hrubieszowskiego181 i lubelskiego182, o niewielkiej objętości i wartości 

naukowej.183 Niepowodzenie poczynań strony rządowej miało też swoje źródła w światowym 

kryzysie gospodarczym, który szczególnie dotkliwie odczuwała gospodarka niedawno 

odbudowanego państwa. Generalny kryzys finansowy przyczynił się do ograniczenia dotacji 

na wydawnictwa regionalne i prace naukowe. Lata trzydzieste przyniosły też zmianę polityki 

państwa, uwidocznioną w konstytucji kwietniowej 1935 r. Wprowadzała ona silne tendencje 

centralistyczne administracji państwowej, ograniczała kompetencje samorządu terytorialnego 

i uszczuplała w znacznym stopniu swobody obywatelskie. Nie pomniejsza to osiągnięć tego 

okresu oraz niewątpliwych dokonań zarówno na polu badań naukowych, jak i licznych 

inicjatyw regionalistów w wielu miejscowościach Lubelszczyzny. Sukcesem było wydawanie 

źródeł historycznych, przewodników, periodyków o charakterze regionalnym. Wszystkie te 

przedsięwzięcia, przygotowane przez pracowników naukowych, nauczycieli i entuzjastów 

regionalizmu były owocem ich wieloletnich badań poświęconych dziejom miejscowości, 

z zakresu historii sztuki, literatury oraz etnografii. Część tych opracowań nie 

zdezaktualizowała się, mimo upływu lat i w dalszym ciągu korzystają z nich zarówno 

historycy, jak i regionaliści. Zapoczątkowane prace badawcze stały się bazą do dalszych 

badań regionalistycznych.  

Dwudziestolecie międzywojenne to bardzo krótki czas niepodległego bytu 

państwowego, w którym ważną rolę jednoczącą, pobudzającą aktywność i inicjatywy 

obywatelskie odegrał ruch regionalny. Poprzez działania regionalistów, kształtowano 

poczucie przynależności narodowej i regionalnej, patriotyzm rozumiany jako obowiązek 

obywatelski wobec państwa i swojej „małej ojczyzny”, czyli regionu. 

 
179 B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939. 
180 J. Bobek, Monografia powiatu biłgorajskiego, Lublin 1927. 
181 M. Baruś, Powiat hrubieszowski, Hrubieszów 1939. 
182 Z. Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego, Lublin 1925. 
183 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny [w:] Region i ludzie a historiografia 
i tożsamość. Materiały II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku-Starbieninie22-24.XI.1996r., Gdańsk-
Ciechanów 1999, s.46. 
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Rozdział II 

Towarzystwa regionalne w latach 1944 – 1980 

 

1. Wznowienie działalności po II wojnie światowej 

II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia na obszarze ziem Rzeczpospolitej. 

Pięć lat okupacji hitlerowskiej, zapisały się tragicznie na Lubelszczyźnie, której obszar zwany 

dystryktem lubelskim, stał się terenem zagłady i cmentarzyskiem dla 1,5 mln pomordowanej 

miejscowej ludności polskiej i żydowskiej, jeńców radzieckich oraz narodów całej Europy.1 

Zniszczenia dotknęły także obiekty zabytkowe, bowiem w czasie działań wojennych 

wywieziono oraz zniszczono większość zbiorów muzeów regionalnych, zdekompletowano 

zbiory rzeźby, malarstwa, mebli, sztuki ludowej.2  

Po latach okupacji hitlerowskiej w 1944 roku wkroczyła na ziemie polskie armia 

radziecka. Początkowa radość mieszkańców Lubelszczyzny z wyzwolenia zmieniała się 

stopniowo w świadomość ponownego zniewolenia kraju przez drugiego ciemiężyciela, który 

zajął ziemie polskie z planem narzucenia tu swojej władzy, w każdej z dziedzin życia: 

politycznej, gospodarczej, społecznej i militarnej. Pierwsze lata powojenne to czas 

koniecznego szacowania strat wojennych, prób odbudowy ze zniszczeń i rekonstrukcji życia, 

także naukowo-kulturalnego. Trafnie ocenił atmosferę tamtych lat Franciszek Persowski – 

Pierwsze lata powojenne to okres łapania tchu, porządkowania, przeliczania strat. Powoli 

dochodziliśmy do stabilizacji. Wędrówka ludów ukończyła się dopiero około 1955 r. 

Poszczególne społeczności lokalne zaczynają się wówczas kształtować w bardziej zwarte, 

choć nie zawsze jeszcze jednolite i ustabilizowane zespoły, wrastają w teren, zapuszczając 

korzenie a tym samym zaczynają szukać pożywki dla zrozumienia swej lokalnej 

przynależności, wiążąc się z lokalną tradycją. Rodzi się zaciekawienie przeszłością, potrzeba 

jej poznania. Tendencje te nie dotyczą bynajmniej ogółu, niemniej jednak stają się 

wyczuwalne a to rodzi postulaty wysuwane przez ludzi od dawna związanych ze środowiskiem 

i narzuca obowiązki historykom.3 

W nowej powojennej rzeczywistości wznawiać zaczęły pracę przedwojenne instytucje 

kultury oraz wspierające je stowarzyszenia regionalne. W początkowym okresie, tuż po 

wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, mimo trudności i ograniczeń, towarzystwa regionalne 

 
1 Dzieje Lubelszczyzny, t. V, pod red. T. Mencla, Warszawa-Łódź 1986, s.7. 
2 G. Jakimińska, Dzieje Muzeum Lubelskiego, „Ziemia Jastkowska”, Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Jastkowskiej, Nr 3, 2009, Łącznie szacuje się ubytek zbiorów na około 70% stanu przedwojennego, s.14. 
3 F. Persowski, Millenium Poloniae w rozwoju zainteresowań regionalnych, „Kwartalnik Historyczny”, 
R. LXXIII: 1966, s.595. 
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powstałe w okresie międzywojennym próbowały wznowić aktywną działalność, skupiając się 

na sprawach społeczno- kulturalnych oraz odbudowie ze zniszczeń wojennych. W ruchu 

regionalistycznym obserwujemy widoczną w innych dziedzinach życia społecznego swoistą 

symbiozę „starego z nowym”, pozory demokracji i tolerancji.4 Sprzyjająca atmosfera dla 

działalności regionalistycznej w latach powojennych nie trwała jednak długo.  Po trzech 

latach próby współpracy nastąpił okres zcentralizowanej ofensywy nowej kultury 

socjalistycznej a działacze regionalni napotykali na brak zrozumienia ze strony 

umacniających swoją pozycję władz administracyjnych. Widoczne stało się, że władza 

państwowa niechętnie widziała inicjatywy oddolne, społeczne, trudne do skontrolowania 

i sterowania, dostrzegając w nich zagrożenie dla polityki państwa. Epoka współpracy 

i tolerowania samorządności stowarzyszeń skończyła się wyraźnie z chwilą pokonania 

opozycji w pozornie wolnych wyborach do Sejmu, kiedy to przystąpiono do utrwalania 

zdobytej władzy. 

W Lublinie w 1946 r. reaktywowany został Instytut Lubelski.5  Pod jego egidą 

rozpoczęto prace inwentaryzacyjne w mieście i regionie, porządkowe i wystawiennicze. 

W przedwojennych pomieszczeniach muzealnych zainstalowano dodatkowo oprócz  Muzeum 

i Biblioteki im. H. Łopacińskiego także Archiwum Państwowe oraz Polskie Radio.6  W dniu 

1 września 1948 r. wojewoda lubelski zatwierdził statut Towarzystwa pn. „Muzeum 

Lubelskie”, reaktywując tym samym jego działalność. W tym też roku rozwiązany został 

Instytut Lubelski.  Pod naciskiem ówczesnych władz, na zwołanym zebraniu przedwojennych 

członków, zdecydowano o przekazaniu majątku ruchomego i nieruchomego na rzecz gminy 

miasta Lublin „w formie hipotecznej darowizny”.7 Od 1 stycznia 1950 r. Muzeum Lubelskie 

upaństwowiono, by następnie przenieść je z gmachów przy ulicy Narutowicza do jednego ze 

skrzydeł zamku lubelskiego, który po likwidacji w 1954 r. więzienia politycznego UB i po 

przeprowadzonych pracach adaptacyjnych, przeznaczono na cele kultury.8 Muzeum do 1974 

roku dzieliło pomieszczenia zamku z Wojewódzkim Domem Kultury, powołanym w 1956 r. 

 
4 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne po II wojnie światowej, [w:] 
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. XIII, Kraków 2011, s.18. 
5 M. Gawarecka, Lubelski Związek Pracy Kulturalnej, „Kalendarz Lubelski”, 1985, s.45-51; Także: 
G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego1906-2006, Lublin 2006, s.43: Styk J., Towarzystwa 
naukowe na Lubelszczyźnie [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t.5 Problemy nauki, kultury i służby zdrowia w 60-leciu 
Polski niepodległej, pod red. T. Mencla, Warszawa-Łódź 1986; F. Araszkiewicz, Instytut Pracy Kulturalnej 
w Lublinie, „Gazeta Lubelska”, 1946, nr 99. 
6 G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego [w:] Studia i Materiały Lubelskie, T.15, Lublin 2008, 
s.33. Także: G. Jakimińska, Z. Nasalski, 100 lat Muzeum Lubelskiego1906-2006, Lublin 2006, s.43. 
7 Ibidem,  s.35. 
8 I. Iskrzycka, Z Muzeum Lubelskiego, „Kamena” 1956, nr 11, s.25-26. 
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oraz ukierunkowanym w swoich działaniach statutowych na inspirowanie i upowszechnianie 

kultury w mieście i regionie.  

Próby wznowienia działalności stowarzyszeń, świadczące o żywotności idei 

samorządności regionalnej, widoczne są już w 1944 r., chwilę po wyzwoleniu Lubelszczyzny 

spod okupacji niemieckiej. Pierwsze spotkanie działaczy regionalnych Towarzystwa 

Przyjaciół Nałęczowa odbyło się 9 października 1944 r. i wyrażono na nim radość, że po tak 

długiej przerwie znowuż zebraliśmy się celem pracy dla dobra Nałęczowa9. Członkowie 

towarzystwa mieli potrzebę działania dostrzegając, jak wiele było do zrobienia w tym 

powojennym czasie: odbudowa miasta i zdrojowisk, zapobieganie dewastacji wąwozów, 

budowa basenu, ożywienie życia kulturalnego miejscowości. Z zapałem przystąpiono do 

pracy. Przeprowadzono akcję sadzenia drzewek w wąwozach, zorganizowano zebranie 

mieszkańców osady w sprawie przyszłości Nałęczowa, jako miejscowości letniskowej oraz 

perspektyw reaktywowania uzdrowiska. Wystosowano w tej sprawie memoriał do 

Ministerstwa Zdrowia.10 Nie wszystko udało się zrealizować - „Uzdrowisko Nałęczów” 

przyjęło pierwszych kuracjuszy dopiero w 1954 r. ale było to ważne przedsięwzięcie dla 

rozwoju miejscowości.11  

Działania wojenne praktycznie sparaliżowały także działalność Towarzystwa 

Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego. W dniu 1 lipca 1942 r. poniósł śmierć prezes 

towarzystwa - Tadeusz Pruszkowski, który został zastrzelony przez gestapo. 

Przewodniczącym komisarycznego Zarządu TPK wybrany został Tadeusz Ulanowski. 

Rzeczywistość wojenna jednak uniemożliwiała wszelką działalność. Dopiero w dniu 25 

marca 1946 r. odbyło się zebranie reaktywujące działalność Towarzystwa Przyjaciół miasta 

Kazimierza.12 Opracowano nowy statut stowarzyszenia regionalnego, zakładając pełnienie 

przez nie w pierwszych powojennych latach roli pomocniczej i koordynacyjnej w odbudowie 

i konserwacji zabytków Kazimierza Dolnego. Nominalnie prezesem wybrany został Antoni 

Michalak  ale wkrótce opuścił on miasto, zaś Towarzystwem kierował ks. Roman Jachuła.13 

Towarzystwo prowadziło aktywną i odpowiedzialną działalność w zakresie konserwatorskim, 

było koordynatorem prac i dysponentem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Wykonano w tym czasie remont dachu na kamienicy Celejowskiej oraz szereg prac 

 
9 APL, Księga Protokołów Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za lata 1944-1960, protokół nr 1, s. 46; Także: 
„Głos Nałęczowa”, Nałęczów 2009, Kalendarium TPN, s.4. 
10 Ibidem, Memoriał TP Nałęczowa do Ministra Zdrowia z dnia 4.XII.1946 r., s.26. 
11 M. Tarka, Spojrzenie w przeszłość Nałęczowa, „Region Lubelski”, R. 2(4), Lublin 1987, s.138.  
12 R. Lubicki, 60 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, „Region Lubelski”, R. 3(5), 
1988, s.290. 
13 Ibidem. 
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zabezpieczających inne zabytkowe obiekty. Do 1949 r. TPK praktycznie było organem 

wykonawczym, wraz z komisją wojewódzką do prac związanych z porządkowaniem, 

odbudową i podniesieniem gospodarczym rejonu Kazimierza i Puław. Prowadzono także 

działalność kulturalno-rozrywkową, organizując imprezy rocznicowe, bądź o charakterze 

festynowym.  

W lutym 1945 r. doszło do wznowienia działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Lublinie. Zdecydowano wówczas oczekiwać na powrót dr Zygmunta Kukulskiego 

i dopiero z chwilą otrzymania informacji o śmierci prezesa zwołane zostało Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, które odbyło się 14 października 1945 roku14. 

Wówczas to, w obecności żony i syna dra Zygmunta Kukulskiego, przyjęto rezolucję 

pozytywnie oceniającą pracę prezesa w okresie międzywojennym oraz dokonano wyboru 

nowego Zarządu Towarzystwa. Przewodniczącym Zarządu wybrany został ksiądz Ludwik 

Zalewski, zaś sekretarzem generalnym - prof. Zygmunt Tołwiński. Zebrani członkowie 

Towarzystwa zdecydowali o zwróceniu się Zarządu do Urzędu Wojewódzkiego z pismem 

o ponowne zarejestrowanie stowarzyszenia, stawiając sobie za cel przede wszystkim badanie 

kultury we wszystkich przejawach życia na terenie Lubelszczyzny15. Podjęto także działania 

mające na celu odnalezienie biblioteki i archiwum Towarzystwa, które uległy rozproszeniu 

i zniszczeniu w czasie wojny. Za istotne uznano również odnalezienie pomnika Jana 

Kochanowskiego, odsłoniętego staraniem TPN w 1931 roku. Problemem było pozyskanie 

członków - bezpośrednio przed wojną Towarzystwo liczyło 202 członków, natomiast 

w Walnym Zgromadzeniu w 1945 roku uczestniczyło 45 osób. Dopiero na kolejnym Walnym 

Zgromadzeniu członków Towarzystwa, które Zarząd zwołał w dniu 2 listopada 1946 r. prezes 

ks. Ludwik Zalewski poinformował zebranych o doprowadzeniu po wielu najrozmaitszych 

trudnościach do zatwierdzenia przez władze państwowe statutu Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk16. W obecności 97 osób uzgodniono wówczas program działania Towarzystwa na 

najbliższe lata. Ważną kwestią, którą zdecydowano się zająć były planowane wydawnictwa, 

w tym opracowanie i opublikowanie IV tomu „Pamiętnika Lubelskiego”. Przeszkodą do 

działania były trudności finansowe, jakie odczuwało Towarzystwo. W związku z powyższym 

Zarząd zwrócił się z pismem do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o przyznanie stałego 

 
14 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, teczka 7, Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
członków TPN w Lublinie z dnia 14.X.1945 w Gimnazjum S. Batorego pod przewodnictwem prezesa 
F. Araszkiewicz, s.27. Także: teczka 10, s.16, Z. Kukulski inicjator wskrzeszenia i prezes TPN od 1927 roku - 
zmarł w Peebles w Szkocji w 1944 r., w czasie wojny zmarł także sekretarz generalny dr L. Kamykowski. 
15 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, „Gazeta Lubelska”, nr 246, z dnia 27.X.1945, s.4. 
16 APL, TPN w Lublinie, sygn. 4, Protokół z posiedzenia Zarządu TPN z dnia 17.X.1946. Statut zatwierdzony 
został decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 31.07.46,lp.11/2277/45,poz.42 rejestru stowarzyszeń i związków. 
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zasiłku na cele wydawnicze argumentując przedwojennym znacznym dorobkiem naukowym 

towarzystwa oraz tym, że po przerwie w działaniu wywołanej wojną pragnie na nowo służyć 

dziełu upowszechniania kultury i nauki, skupiając w swym gronie tych, którym te cele leżą na 

sercu. Zdaniem głównym ma być badanie naukowe życia Lubelszczyzny na każdym polu 

zarówno w teraźniejszości jak i w przyszłości - przystępuje Towarzystwo do gromadzenia 

i publikowania materiałów do historii martyrologii polskiej za czasów okupacji niemieckiej17. 

Podobne pisma wystosowano do Ministerstwa Oświaty, starając się o wsparcie finansowe 

oraz konieczny przydział papieru na wydawnictwa, argumentując: badania naukowe 

regionalne są koniecznością zwłaszcza w państwie demokratycznym. Stanowią one dowód 

żywotności i prężności społeczno-kulturalnej poszczególnych ośrodków w Polsce. Przed 

wojną Towarzystwo oprócz składek członkowskich, ofiar różnych banków, miało zapewnioną 

pomoc z funduszu kultury narodowej. Obecnie skrępowani jesteśmy warunkami 

materialnymi.18 Starania te napotykały znaczne trudności, które  uniemożliwiały efektywne 

działanie. W marcu 1947 r. Ministerstwo Informacji i Propagandy wyraziło wprawdzie zgodę 

na przydział papieru dla celów wydawniczych TPN, nie został on jednak wykupiony, gdyż 

przydział papieru nastąpił po upływie tak długiego czasu od naszego zgłoszenia, że straciwszy 

nadzieję na pozytywne załatwienie prośby zwróciliśmy niektóre prace autorom  i wskutek tego 

powstałyby trudności przy wyliczaniu się z przydzielonego papieru.19 Problemem były także 

kwestie organizacyjno-finansowe: cena papieru była bez rabatu, do wykupu w fabryce 

w Łodzi, co wiązało się z dodatkowymi kosztami przewozu. Wszystko to wzrastało do kwot 

niemożliwych do zrealizowania. Prosimy o przydział papieru z rabatem w Lublinie.20  

Utrudnienia decyzyjne ze strony władz, w praktyce uniemożliwiały pracę 

stowarzyszeń. Decyzja w sprawie przydziału papieru do druku była w gestii Komisji ds. 

Papieru Drukowanego przy Prezydium Rady Ministrów, zatwierdzającej decyzje Komisji ds. 

Papieru, działającej w Ministerstwie Oświaty. Generalnie o wszelkich planach wydawniczych 

decydowała Komisja Państwowego Planu Wydawniczego i Organizacji Rynku 

Wydawniczego przy Centralnym Urzędzie Planowania w Warszawie. Stopniowo tworzono 

system nadzoru, kontroli, centralizacji decyzyjnej w najdrobniejszych nawet sprawach. 

Dodatkowym utrudnieniem było wprowadzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych, książek 

 
17 APL, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, teczka 10, s. 51, pismo do Ministra Kultury i Sztuki z 1946 r. 
18 Ibidem, pismo Zarządu do Ministerstwa Oświaty z dn.2. XII 1946 r., s.16. 
19 Ibidem, pismo do Prezydium Rady Ministrów z dnia 18.IV.1948r., s.142. 
20Ibidem.   
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i druków nieperiodycznych. Zarząd TPN nie zabiegał o taką koncesję w przeświadczeniu, 

że dotyczy ono przedsiębiorstw opierających się o elementy przemysłowe i handlowe, 

działających zawodowo i zarobkowo, obliczonych na zyski a zatem nie ma to żadnego 

zastosowania do naszego Towarzystwa, które jest instytucją wyłącznie naukową i jako taka 

posiada wśród swoich agend również wydawanie prac naukowych nie posiada zatem 

bezwzględnie charakteru kupieckiego21. Tymczasem w trakcie starań o rozpoczęcie druku 

prac naukowych Towarzystwo otrzymało odpowiedź z Ministerstwa, uzależniającą 

możliwość przystąpienia do planów wydawniczych od przedłożenia koncesji na prawne 

przedsiębiorstwo wydawnicze. Rozpoczęto więc żmudne starania o uzyskanie stosownej 

koncesji argumentując, że jest to jedna z form działalności statutowej Towarzystwa, które 

pokrywa wydatki z własnych funduszów i zobowiązuje się do działania w ramach planu 

wydawniczego ustalonego przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Kultury22.  Nie zrażając 

się trudnościami energicznie zajęto się opracowaniem i zebraniem materiałów do IV tomu 

„Pamiętnika Lubelskiego”. Zawartość jego zapowiadała się dosyć interesująco: obok kroniki 

ruchu umysłowego w Lublinie w latach 1839-1946, umieszczono wiersze współczesnych 

poetów lubelskich a także wspomnienie o poetach z grupy lubelskiej, materiały etnograficzne 

z terenu Lubelszczyzny, oraz cenne materiały dotyczące okresu okupacji hitlerowskiej. 

Niestety, opracowany w pełni tom zatrzymany został przez cenzurę, która po rozpatrzeniu 

zredagowanego nowego tomu „Pamiętnika” odrzuciła go23 i nie wyraziła zgody na druk. Nic 

dziwnego, że w takich warunkach udało się wydać jedynie drobne broszury oraz nieliczne 

prace naukowe. W sprawozdaniu przygotowanym na Walne Zgromadzenie w dniu 6 lutego 

1949 r. Zarząd Towarzystwa podsumował lata powojennej działalności lapidarnym 

stwierdzeniem - działalność w okresie sprawozdawczym przedstawia się bardzo ubogo, gdyż 

brak funduszów uniemożliwia prowadzenie samodzielnej akcji wydawniczej24. 

 W Lublinie, z końcem 1946 roku wznowiona została także działalność Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wybrano tymczasowy Zarząd, do którego obok 

przedwojennych członków: Leona Białkowskiego i Jana Dobrzańskiego, weszli historycy: 

Andrzej Wojtkowski i Mieczysław Żywczyński. Na walnym zebraniu, w listopadzie 1947 r. 

ukonstytuowano władze lubelskie PTH z przewodniczącym – Janem Dobrzańskim oraz 
 

21 Ibidem, maszynopis pisma wyjaśniającego brak koncesji skierowanego do Ministerstwa Handlu 
Wewnętrznego w Warszawie, s.3. 
22 Ibidem. 
23 APL, teczka 7, zawierająca w sumie 18 artykułów t. IV „Pamiętnika Lubelskiego”, w spisie treści m.in. 
Muzeum Lubelskie   w latach okupacji, Ze spuścizny nie drukowanej po Czechowiczu, tekst poświęcony pamięci 
Z. Kukulskiego, Tajne nauczanie na Lubelszczyźnie podczas wojny; Bibliografia Lubelszczyzny; Etnografia; 
Majdanek staje się symbolem. 
24 APL, TP Nauk w Lublinie, teczka 9, s.44. 
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piastującymi funkcje wiceprzewodniczących: Leonem Halbanem i Mieczysławem 

Żywczyńskim. Zarząd w tym składzie kierował działalnością Oddziału do 1951 r., ustalając 

priorytetowe kierunki działań w powojennej rzeczywistości.25 Towarzystwo nie podejmowało 

współpracy ze stowarzyszeniami regionalnymi, borykając się z trudnościami związanymi 

z presją władz, zmierzających do poddania nauki pełnej kontroli oraz do zwiększenia roli 

ideologii w nauczaniu i upowszechnianiu wiedzy historycznej.26 

Także w okresie powojennym, w 1945 r., z inicjatywy hrubieszowskiego regionalisty 

Antoniego Wiatrowskiego, założone zostało Towarzystwo Miłośników Sztuki, zwane też 

Towarzystwo lub Koło Przyjaciół Ziemi Hrubieszowskiej.27 Aktywną działalność podjęli 

w nim także nauczyciele: Kazimierz Szkudziński, Stefania Michalska oraz Zofia Grochecka.28 

Członkowie stowarzyszenia spotykali się w domu Stefanii Michalskiej. Zadaniem, jakie 

postawiło sobie Towarzystwo było przede wszystkim otaczanie opieką zabytków, zbieranie 

pamiątek z przeszłości ziemi hrubieszowskiej oraz odszukanie i przywracanie miastu 

zrabowanych przez okupanta pamiątek.29 Zadanie to było niezwykle istotne w okresie 

powojennym. Zajmowano się początkowo odszukiwaniem zrabowanych przez okupanta 

zabytków, urządzano wycieczki szlakami historycznymi regionu hrubieszowskiego. 

Rozkwitło także życie kulturalne w mieście, organizowano spektakle teatralne, koncerty, 

występy artystyczne zespołów amatorskich muzycznych i teatralnych, organizowano także 

cieszące się zainteresowaniem wycieczki do miejscowości historycznych regionu. Prezes 

Towarzystwa - Antoni Wiatrowski zajmował się opracowywaniem licznych prac 

przyczynkarskich do dziejów powiatu.30 Wyraźnie jednak odczuwano niechęć władz do tego 

typu inicjatyw społecznych, mnożyły się różnego rodzaju trudności administracyjne, 

przeszkody i ograniczenia, które zniechęciły stopniowo członków stowarzyszenia do dalszego 

działania. 

 W 1946 roku doszło do odnowienia działalności Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa, 

z prezesem Januszem Peterem, lekarzem, regionalistą i społecznikiem, który cieszył się 

szacunkiem i uznaniem tomaszowskiej społeczności.31 Wyróżniał się także pasją badacza 

 
25 J. Dobrzański, Udział PTH w życiu naukowym Lubelszczyzny, „Rocznik Lubelski” t..XI, Lublin 1968, s.14. 
26 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne…op. cit., s.19; Także: T.P. Rutkowski, Polskie Towarzystwo 
Historyczne w latach1945-1958, Toruń 2009, s.20-29. 
27 J. Masłowski, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski” R.2(4), 1987, s.35. odtworzenie 
działań towarzystwa napotyka trudności, wobec braku materiałów; Także: W. Piątak, 10-lecie Towarzystwa 
Regionalnego Hrubieszowskiego, „Biblioteka TRH”, t.7, Warszawa 1970. 
28 E. C. Kołtun, Rodowód regionalizmu hrubieszowskiego, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 1-2, s.23. 
29 Ibidem, s.35. 
30 W. Piątak, Jak powstało Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Biuletyn TRH”, 1972, nr 3, s.31. 
31 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, 1954-1984. 
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przeszłości Tomaszowa i jego okolic. Efekty kwerendy materiałów źródłowych, znajdujących 

się w archiwach Lublina, Lwowa, Warszawy, akt parafialnych i ksiąg miejskich którą 

prowadził przed wojną , dopiero po wojnie mogły w zasadniczym stopniu być udostępnione 

szerokiemu gronu czytelników. Na początku wojny swoje bezcenne notatki na czas okupacji 

dr Peter ukrył, by w czasie działań wojennych nie stracić ich bezpowrotnie. Po wojnie 

odzyskał nieco zawilgocone materiały, usystematyzował i zaczął publikować.32  

Tymczasem ożywienie działalności regionalistycznej widoczne jest także wśród 

regionalistów w Zamościu. Próbę odrodzenia działań w oparciu o stowarzyszenie podjęli 

także regionaliści w Chełmie, ale były to niestety działania krótkotrwałe. Tuż po zakończeniu 

działań wojennych uaktywniło się także środowisko miłośników regionu w Łukowie. 

Tradycje pracy na rzecz regionu były w Łukowie bardzo silne. Miasto i ziemia łukowska 

miały w okresie przedwojennym swoich lokalnych dziejopisów i badaczy historii. Należeli do 

nich Jan Stanisław Majewski, Jan Frankowski i Bolesław Brodowski.33 W okresie 

międzywojennym ukazywała się prasa regionalna i podejmowano szereg ważnych dla 

środowiska inicjatyw jednoczących i budujących lokalny patriotyzm. Nawiązując do tradycji 

międzywojennych, w dniu 5 maja 1947 r. zwołano zebranie organizacyjne, w trakcie którego 

powołane zostało Towarzystwo Miłośników Sztuki34. Opracowano i przyjęto statut 

stowarzyszenia, zaś w dniu 30 lipca tegoż roku odbyło się pierwsze walne zebranie 

stowarzyszenia. Przewodniczącym wybrany został Leon Klimecki. Pracę dla miasta i regionu 

podjęli działacze zorganizowani w czterech sekcjach. Energicznie do pracy przystąpiła sekcja 

muzealna, która zajęła się gromadzeniem, odszukiwaniem zabytków z przeszłości, z nadzieją 

utworzenia muzeum regionalnego.  

 

2. Upadek ruchu regionalistycznego w latach 1949 -1956 

W Polsce powojennej, po kilku latach próby symbiozy „starego z nowym”, nastąpił 

wyraźny kryzys działań regionalnych wynikający z planowej polityki kulturalnej państwa, 

propagującej kulturę socjalistyczną związaną z wdrażanym ustrojem35. Niechętna 

 
32 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s.1. Także: J. Brodowski, Dr Janusz Peter 
społecznik i regionalista, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 1997, s.37; Ukazały się w latach 
powojennych publikacje J. Petera: monografia szpitala tomaszowskiego w latach 1912-1944 pt. Dzieje szpitala 
powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów L. 1945; Dawne szpitale w Tomaszowie Lubelskim i w jego 
powiecie w granicach obecnych, Tomaszów L. 1946, będąca poprawionym i uzupełnionym wznowieniem 
publikacji, która ukazała się w 1939 r.; Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946 – 
monografia sfinansowana przez autora.  
33 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe w Łukowie i Chełmie, „Rocznik Lubelski”, t. III, Lublin 1960, s.329. 
34 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.8. 
35 A. Kociszewski, Regionalizm mazowiecki, Ciechanów 1993, s. 108; A. Gładysz, Regionalizm polski – dwa 
wieki w służbie narodu [w:] Czym jest regionalizm, Wrocław-Ciechanów 1998, s.50. 
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stowarzyszeniom polityka władz centralnych stała się widoczna w próbach funkcjonowania 

towarzystw regionalnych i naukowych w trudnych warunkach powojennej rzeczywistości.  Po 

przeprowadzeniu pozornie wolnych wyborów do Sejmu przystąpiono, do utrwalania zdobytej 

władzy. Widocznym stało się, że władza państwowa nie życzyła sobie żadnych inicjatyw 

oddolnych, społecznej aktywności trudnej do skontrolowania i sterowania. Działalność 

regionalistyczna, popierająca i promująca patriotyzm lokalny stała się zbędna i nie mieściła 

się w programie działania władzy. Widoczne jest to szczególnie po 1948 r., kiedy  w trakcie 

zjazdu zjednoczeniowego partii i powstaniu PZPR przyjęto nową politykę kulturalną państwa, 

zwaną „ofensywą kultury socjalistycznej”. Na posiedzeniu Komisji Głównej do Spraw 

Kultury działającej przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 17 czerwca 1949 r., a także na 

Plenum KC PZPR z 12 lipca tegoż roku, wyartykułowano cele i zadania ofensywy kulturalnej 

państwa zakładającej upowszechnianie kultury socjalistycznej, ukierunkowanej na 

centralizację instytucji tworzących i upowszechniających kulturę .36  

Sytuacja stowarzyszeń regionalnych uwarunkowana została wejściem w życie w dniu 

10 marca 1950 r. Rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej w sprawie tzw. 

przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach.37 Rozporządzenie to 

nakazało istniejącym dotychczas stowarzyszeniom dopełnić w trybie pilnym - do dnia 31 

lipca 1950 r. – formalności prawnych, przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach z 1932 

roku.38 Wyraźnie zastrzegano, że stowarzyszenie, które nie zastosuje się do tego 

rozporządzenia uważać się będzie za „rozwiązane z mocy prawa”. Taki właśnie los spotkał 

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Ostatnie 

posiedzenie Zarządu TP Nałęczowa miało miejsce – zgodnie z protokołem - w dniu 9 marca 

1950 roku.39 Mimo kilkakrotnych monitów do urzędu gminnego i pouczeń ze strony 

powiatowego Wydziału Spraw Wewnętrznych, Zarząd Towarzystwa nie spełnił wymogów 

formalnych wprowadzonych przez władze państwowe. Formalnie Towarzystwo rozwiązane 

zostało  orzeczeniem urzędowym w dniu 1 marca 1960 r. oraz wykreśleniem z rejestru 

stowarzyszeń i związków Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Puławach, zaś jego 

majątek uległ przepisaniu na rzecz Skarbu Państwa.40  

Podobne trudności przeżywało Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego. Po 

zorganizowaniu w dniu 9 maja 1948 r., w rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim, 

 
36 A. Horbowski, Funkcje regionalnych towarzystw społeczno-kult. Rzeszowszczyzny, Rzeszów 1982, s.7. 
37 Dziennik Ustaw, nr 9, poz.98 z dn. 10 marca 1950 r. 
38 Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1932 r., nr 94, poz.808. 
39 APL, Księga Protokołów Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za lata 1944-1960, prot. z dn.9 marca 1950 r. 
40 M. Tarka, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 1909-1984, „Region Lubelski”, R. 3(5) 1988, s.47. 
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Ludowego Święta Wiosny w Kazimierzu Dolnym zaprzestano podejmowania dalszych 

inicjatyw. Towarzystwo włączone zostało w działania Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Kazimierzu Dolnym i choć formalnie nigdy nie zostało 

rozwiązane, ani też statutowo inkorporowane w struktury organizacji turystycznej, to taki stan 

zawieszenia trwał do 22 lutego 1972 roku.41 

Jesienią 1949 r. także sytuacja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie pogorszyła 

się zdecydowanie. Prezes ks. Ludwik Zalewski stwierdził, że stan Towarzystwa jest dosyć 

ciężki, funduszów brak, subwencje nie wpływają, składki bardzo skromne nie odgrywają roli. 

Wpływa ten stan hamująco na naszą działalność.42 Pojawia się jako alternatywa propozycja 

przemianowania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie na Towarzystwo Miłośników 

Kultury Lublina i Lubelszczyzny. Wiązało się to jednak z przygotowaniem nowego statutu 

i zaakceptowaniem tych zmian w Urzędzie Wojewódzkim, czyli ponowną rejestracją 

stowarzyszenia. Tymczasem w lutym 1950 r.  z pracy w Zarządzie zrezygnowali: Feliks 

Araszkiewicz i Józef Makarewicz, a Henryk Zwolakiewicz - z funkcji sekretarza. 

Towarzystwo skupiało w tym czasie 115 członków ale jego działalność praktycznie zamarła. 

Nie ustaje natomiast permanentny nadzór ze strony władz administracyjnych. Wejście 

w życie Rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. 

wprowadziło dodatkowe obostrzenia utrudniające działanie. Pismem z dnia 27 listopada 1950 

roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, powołując się na art. 23 Prawa 

o Stowarzyszeniach z 27.X.1932 r., domagało się natychmiastowego przekazania informacji 

dotyczącej wykazu ostatniego składu Zarządu, miejsca zamieszkania członków i ich 

przynależności partyjnej. Ponaglony kolejnym pismem z dnia 10 kwietnia 1951 r. prezes ks. 

Ludwik Zalewski przedkłada: statut Towarzystwa, wykaz członków Zarządu oraz wykaz 

członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk, równocześnie jednak wyjaśnia, że nie może podać 

wszystkich żądanych informacji gdyż do żądania ich od członków nie jest uprawniony ani na 

podstawie przepisów art. 15, 23, 24 prawa o Stowarzyszeniach, ani na podstawie statutu 

zatwierdzonego przez władze nadzorcze. Zbieranie szczegółowych danych meldunkowych 

o członkach Towarzystwa nie jest również przewidzianym statutowo celem jego działalności, 

ponieważ zaś dla ich uzyskania potrzebny byłby długi okres czasu, rozległa i kosztowna 

korespondencja (…) zachodzić by musiała obawa, że poniesione na ten cel wydatki 

 
41 R. Lubicki, 60 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, „Region Lubelski”, R.3(5),  
1988, s.291. 
42 APL, Protokoły TP Nauk, sygn. 619, Protokół z posiedzenia Zarządu z dn.20.XI.1949r; W ramach Biblioteki 
Lubelskiej, Nr 9, wydawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk opublikowana została praca: W. Husarski, 
Kamienice renesansowe w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1950. 
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nieusprawiedliwione przepisami ustawowymi i statutowymi, nie byłyby uznane, dla braku 

wszelkich ku temu podstaw, ani przez komisję rewizyjną, ani przez walne zgromadzenie 

członków.43 Powyższe wyjaśnienia nie zakończyły wymiany korespondencji urzędowej ale 

wręcz spowodowały obostrzenie wymagań. Pismem z dnia 14 stycznia 1951 r. Wydział 

Spraw Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego żąda ponownie szczegółowych danych 

dotyczących członków Zarządu, wraz z ich przynależnością partyjną, adresu siedziby 

stowarzyszenia, sprawozdania merytorycznego i rachunkowego za rok 1950, odpisów 

wszystkich protokołów z zebrań członków i posiedzeń Zarządu - winni nie nadesłania w/w 

terminie ulegną rygorom karnym przewidzianych w art. 57 Rozporządzenia44. Te oczekiwania 

nie zostały spełnione. Stowarzyszenie w latach 50-tych nie dysponowało żadnym lokalem, za 

miejsce spotkań Zarządu służyło mieszkanie prezesa, przy ul. Granicznej 1c, tam też 

przechowywano zbiory muzealne, biblioteczne i akta TPN do 1952 roku, które to po śmierci 

ks. Zalewskiego zostały zabezpieczone i przekazane do bibliotek. 

Podobnie stopniowo zawieszona została działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Hrubieszowskiej. Stowarzyszenie zapisało piękną kartę aktywnych działań w okresie 

powojennym, zarówno w zakresie badań historycznych regionu i publikowaniu zebranych 

materiałów regionalnych, jak też w odbudowywaniu więzi regionalnych. Stopniowo jednak 

odczuwalna stała się niechęć władz lokalnych do tego typu inicjatyw społecznych. Mnożące 

się trudności administracyjne, przeszkody i ograniczenia, zniechęciły członków 

stowarzyszenia do dalszego działania. Towarzystwo formalnie istniało wprawdzie do 1960 

roku, ale przez lata 50-te praktycznie nie prowadziło żadnej działalności. 

Także dosyć aktywne w okresie powojennym Towarzystwo Miłośników Sztuki 

w Łukowie odczuło narastające utrudnienia ze strony władz, które w efekcie doprowadziło do 

stopniowego zniechęcenia działaczy regionalnych. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 marca 

1951 r. oficjalnie zawieszona została działalność stowarzyszenia.45         

Polityka władz centralnych i wojewódzkich zmierzała i praktycznie doprowadziła po 

1949 roku do zawieszenia działalności towarzystw regionalnych, które reaktywowały się po 

wojnie. Działacze stowarzyszeń regionalnych napotykali na brak zrozumienia ze strony władz 

administracyjnych, krytycznie oceniano też postawy polityczne czy metodologiczne badaczy 

starszego pokolenia46. Trudno dziwić się , że towarzystwa regionalne, pomimo przedwojennej 

 
43 APL, TPN w Lublinie, teczka 9, Korespondencja z Prezydium MRN w Lublinie, pismo do WSA UW z dnia 
29.IV.51 r., s.49. 
44 Ibidem, pisma ponaglające z dnia: 16.II.51r, 10.IV.51r., 8.I.52 r. pozostały bez odpowiedzi. 
45 Ibidem. 
46  Szczygieł R., Polskie Towarzystwo Historyczne… op. cit., s.18. 
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aktywności oraz podejmowania prób działania tuż po wojnie, obawiając się represji ze strony 

władz, zaprzestały stopniowo działania. Jednakże jeszcze w latach 70-tych pojawiały się 

opinie obarczające winą za powstały kryzys działalności same stowarzyszenia regionalne. 

Zdaniem W. Rolbieckiego, towarzystwa regionalne odbudowawszy po wojnie struktury, 

ukierunkowały swoją aktywność na kontynuowanie działalności z okresu międzywojennego 

i nie znalazły dosyć sił wewnętrznych, by dokonać reorientacji zgodnie z nowymi potrzebami 

i zadaniami.47 Jednakże zdaniem Ryszarda Szczygła kryzys ruchu regionalnego, jaki nastąpił 

po 1949 r. wiązał się jednak z polityką kulturalną państwa, z propagowaniem kultury 

socjalistycznej, związanej z wdrażanym jednym słusznym ustrojem.48 Decyzje Komisji 

Głównej do spraw Kultury z dnia 17 czerwca 1949 roku, wsparte uchwałami Plenum KC 

PZPR z lipca tegoż roku, określały szczegółowe kierunki tzw. ofensywy kulturalnej. 

Postanowienia wdrożono w życie ustanawiając  scentralizowany system finansowania kultury 

oraz centralne programy jej rozwoju, w tym także działalności wydawniczej. W programach 

działania państwa nie było miejsca dla regionalnych stowarzyszeń naukowych i miłośniczych, 

które inicjowały poczynania lokalne i tradycyjne.49 Władze w latach 50-tych konsekwentnie 

uniemożliwiały ponadto rejestrację nowych stowarzyszeń, bądź reaktywowanie działających 

wcześniej, argumentując zbędnością tego typu inicjatyw grup nieformalnych, gdy działają 

powołane w tym celu instytucje kultury. Taką rolę spełniać miało powołane w 1950 r. 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, które w rozumieniu władz, winno kształtować rozwój 

kultury polskiej we właściwym kierunku oraz popularyzować w społeczeństwie wiedzę 

akceptowaną przez czynniki oficjalne. Praktycznie, więc do 1956 roku nie odnotowujemy 

działalności regionalistycznej na obszarze Lubelszczyzny. 

 

3. Przełom Październikowy i program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Rozwój 

towarzystw regionalnych 

Przełom październikowy i następujące po nim zmiany w życiu politycznym kraju 

stworzyły odpowiedni klimat dla inicjatyw społecznych. Wydarzenia jesieni 1956 roku 

uruchomiły społeczny ruch kulturalny w kraju, tym bardziej, że towarzyszyła im powszechna, 

pełna optymizmu aprobata dla uwalniającego się od „wypaczeń stalinowskich” socjalizmu. 

Działania zainaugurowała wielka sesja Polskiej Akademii Nauk a na gruncie lubelskim 

działalność odczytowa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Niezależnie od sytuacji 

 
47 W. Rolbiecki, Towarzystwa naukowe w Polsce, Warszawa 1972, s. 247-249. 
48 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne… op. cit., s.19; Także: A. Kociszewski, Regionalizm 
mazowiecki, Ciechanów 1993, s.108. 
49 Ibidem; Także: A. Horbowski, Funkcje regionalnych towarzystw…. op. cit., s.7.  
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politycznej w kraju, w Lublinie stopniowo wzmacniało się środowisko historyczne. Obok 

badaczy historii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstały katedry historyczne na 

Wydziale Prawa UMCS, natomiast od 1952 r. na Wydziale Humanistycznym tej uczelni 

rozpoczęła działanie Sekcja Historii, której problematyka badawcza obejmowała także 

zagadnienia historii regionu. Na Lubelszczyznę przybyli historycy, wśród nich: Kazimierz 

Myśliński, by tu objąć katedrę historii Polski, Tadeusz Mencel - dyrektor Wojewódzkiego 

Archiwum Państwowego a następnie kierownik Katedry Historii Nowożytnej oraz Juliusz 

Willaume  - badacz nowożytnych dziejów Polski i powszechnych.50 

Reorganizacja życia naukowego w kraju, związana z powstaniem Instytutu Historii 

Polskiej Akademii Nauk, wpłynęła także na przeobrażenia w Polskim Towarzystwie 

Historycznym, któremu przypadła funkcja społecznego zaplecza, co wiązać się miało 

z organizowaniem ośrodków dyskusji, uprawianiem dziejów regionalnych oraz zajmowaniem 

się popularyzacją historii. PTH miałoby więc być niejako transmisją przekazującą szerokim 

rzeszom społeczeństwa osiągnięcia i zdobycze naukowe instytucji państwowych51. Zadania te 

przyczyniły się do rozwoju organizacyjnego PTH i ożywienia działalności w poszczególnych 

Oddziałach. Ugruntował te zmiany zjazd delegatów PTH w Olsztynie, w maju 1954 r. 

artykułując potrzebę rozwoju badań naukowych i upowszechniania wiedzy o przeszłości 

regionów w ośrodkach nie posiadających wyższych uczelni52. Miłośnicy przeszłości regionów 

zaczęli skupiać się przy Oddziałach i Kołach inicjując, bądź kontynuując, działalność 

badawczą i popularyzatorską. Przeobrażenia zaakcentowane zostały w widoczny sposób na 

jubileuszowym zjeździe PTH, zorganizowanym z okazji siedemdziesięciolecia powstania 

Towarzystwa, który odbył się w Warszawie w dniach 19-21 października 1956 r. Zjazd ten, 

jak napisał P.T. Rutkowski: pomyślany początkowo jako okazja do refleksji nad dziejami 

Towarzystwa i uczczenia zasłużonych jego członków, przekształcił się stopniowo pod 

naciskiem nastrojów środowisk historycznych w debatę nad kondycją nauki historycznej 

w Polsce.53 Stał się  okazją do podsumowania działalności PTH w powojennej Polsce a także 

poddania przez część uczestników Zjazdu zdecydowanej krytyce dotychczasowej polityki 

władz, która doprowadziła do zaniku badań regionalnych.54 Z szerokim odzewem spotkał się 

 
50 J. Dobrzański, Udział PTH w życiu naukowym Lubelszczyzny… op. cit., s.14. 
51 H. Samsonowicz, Wokół idei i koncepcji Polskiego Towarzystwa Historycznego [w:] Polskie Towarzystwo 
Historyczne 1886-1986, red. S.K. Kuczyński, Wrocław 1990, s. 16; Także: R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo 
Historyczne… op. cit., s.4. 
52 Ibidem, s.5; Także: F. Kiryk, Tradycje badań regionalnych w działalności Polskiego Towarzystwa 
Historycznego [w:] Regionalizm – tradycje – wyzwania – perspektywy, red. J. Hampel, Kraków 2006, s.18. 
53 T.P. Rutkowski, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach1945-1958..., s.137. 
54 T. P. Rutkowski, Nauki Historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 
2007, s.295. 
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szczególnie referat Stanisława Herbsta nt. „Regionalne badania historyczne w przeszłości 

i w Polsce Ludowej”55 podkreślający potrzebę prowadzenia badań nad historią, zwłaszcza 

regionalną oraz konieczność upowszechniania jej znajomości w społeczeństwie. Na forum 

Sekcji Historii Regionalnej wybrzmiały ważkie słowa: około roku 1950 zaznaczył się brak 

zrozumienia władz administracyjnych dla potrzeb nauki na prowincji lub nie zawsze 

uzasadniony brak zaufania dla postawy politycznej lub metodologicznej historyków starszego 

pokolenia. Zaznaczyły się tendencje do słusznej w zasadzie, ale w praktyce nadmiernej 

centralizacji życia naukowego. W dążeniu do wielkich, pospiesznych syntez żywiono niechęć 

do tematów lokalnych, przyczynkowych […] Powierzchowność analiz, skłonność do 

frazeologii przejawiały się w historii regionalnej szczególnie jaskrawo.56 Autor wystąpienia 

w takiej właśnie postawie władz upatrywał przyczynę zlikwidowania lokalnych stowarzyszeń 

regionalnych, co nie sprzyjało rozwojowi i właściwemu poziomowi badań naukowych „na 

prowincji”. W efekcie obrad i burzliwej dyskusji, w której zabierali głos przedstawiciele 

różnych środowisk historycznych, prezentujący własne doświadczenia w zakresie badań 

regionalnych, historycy sformułowali wnioski sugerujące, by podnosząc znaczenie badań 

regionalnych jako podstawowej kwestii dla odbudowy kultury historycznej społeczeństwa, 

domagano się rozwoju tych badań przez m.in. ułatwienie pracy naukowej nauczycielom, 

zainicjowanie kursów regionalnych, pomoc ośrodków uniwersyteckich dla badań 

regionalnych i przeciwstawienie się nadmiernej centralizacji sieci archiwalnej.57 Stanowisko 

to znalazło wyraz w zapisach nowego statutu PTH, w którym w § 7 wpisano jako 

priorytetowe zadanie – pobudzanie i organizowanie badań nad historią, zwłaszcza regionalną 

oraz upowszechnianie jej znajomości, a także – wydawanie pism periodycznych, zwłaszcza 

wydawnictw regionalnych i popularno-naukowych58.  Gwarancją realizacji tej linii działania 

PTH oraz swoistą „manifestacją przeciw błędom i wypaczeniom”59 stał się wybór Stanisława 

Herbsta na stanowisko prezesa. Otwarta została droga do włączenia badań regionalnych 

w program działania PTH i pracę jego Oddziałów, bowiem zdaniem prezesa – Badania 

 
55 S. Herbst, Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej, „Kwartalnik Historyczny”, 
1956, R.LXIII, nr 4-5, s.456-468; Także: Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t.2, Warszawa 1978, 
s.526-528;Także: Polskie Towarzystwo Historyczne. Księga pamiątkowa z okazji zjazdu jubileuszowego PTH 
w Warszawie 19-21 X 1956, Warszawa 1958, s.96-100. 
56 Polskie Towarzystwo Historyczne. Księga pamiątkowa z okazji zjazdu jubileuszowego PTH w Warszawie 19-
21 X 1956, Warszawa 1958, s.98. 
57 T.P. Rutkowski, Nauki Historyczne w Polsce …, s.296. 
58 Polskie Towarzystwo Historyczne….,  s.182-183. 
59 H. Samsonowicz, Wokół idei i koncepcji Polskiego Towarzystwa Historycznego [w:] Polskie Towarzystwo 
Historyczne 1886-1986, red. S.K. Kuczyński, Wrocław 1990, s.18. 
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wyrastają z miłośnictwa historii. Trzeba więc docenić i poprzeć tę erudycję, która nawet nie 

prowadzi do wyników publikowanych, ale która daje rezonans pracy badaczy.60 

Na Lubelszczyźnie z inicjatywy Oddziału PTH powstawały od 1955 r. Koła Miłośników 

Historii, które rozpoczęły działalność w: Zamościu, Łukowie, Chełmie i Lubartowie.61 

Poszerzyły one w znacznym stopniu grono miłośników przeszłości regionów, podejmujących 

inicjatywy badawcze i popularyzatorskie z zakresu historii regionalnej. Najbardziej konkretny 

kształt przybrała ta współpraca w Lubartowie, gdzie w dniu 11 września 1955 r. z inicjatywy 

lubelskiego Oddziału PTH i grupy miejscowej inteligencji rozpoczęła działalność Komisja 

Miłośników Historii w Lubartowie. Natychmiast przystąpiono do pracy nad gromadzeniem 

dokumentów z przeszłości i zbieraniem materiałów do historii regionu. Komisja Miłośników 

Historii w Lubartowie jedna z pierwszych podjęła myśl, która obecnie kiełkuje i rozwija się 

w całym kraju: umiłowanie i poznanie rodzinnych stron powiązane z umiłowaniem całej 

Ojczyzny. Słowo Ojczyzna początkowo oznaczało ziemię ojców a potem nabrało szerszego 

znaczenia. Ojczyzną stała się ziemia, naród, język, kultura obyczaje62. Po roku wspólnego 

działania wydano jednodniówkę „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, w której sprecyzowano 

sens i konieczność podejmowania działań regionalnych: w ramach naszej działalności chcemy 

nowe pokolenie przeżywające obecnie pewien kryzys duchowy wychować na dorobku 

kulturalnym regionu, chcemy budzić umiłowanie tej najbliższej cząstki Ojczyzny, z którą styka 

się ono bezpośrednio w życiu codziennym, by w ten sposób dać mu lepszą podstawę do 

wzbudzenia silniejszych uczuć patriotycznych, do umiłowania Polski Ludowej. To, co jest 

polskie, piękne, szlachetne pragniemy wydobyć z przeszłości i oddziaływać na 

społeczeństwo63. Powstanie Komisji i jej działalność spotkała się z zainteresowaniem 

miejscowej inteligencji – przede wszystkim rzucała się w oczy szczera chęć współpracy- 

zauważył po roku działania prezes Oddziału PTH w Lublinie prof. Leon Halban – nie tylko ze 

strony nauczycielstwa, ale i osób nie związanych ze szkolnictwem64. W działaniach 

uczestniczyli bowiem także pracownicy kultury, działacze polityczni, lekarze i prawnicy. 

Jednakże tak wyraźne akcentowanie potrzeby poznania oraz upowszechniania wiedzy 

o przeszłości Lubartowa i okolic budziło niepokój administracji państwowej, aktywnie wciąż 

wcielającej w życie koncepcję kultury socjalistycznej. Koło Miłośników Historii było więc od 

początku swego działania pod szczególnym nadzorem ideologicznym lokalnych władz.  

 
60 Cyt. za: R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne… op. cit., s.8: S. Herbst, Zadania i perspektywy 
dalszej pracy PTH, „Kwartalnik Historyczny”, R.LXIV, 1957, z.2, s.64.  
61 J. Dobrzański, Kronika Oddziału PTH w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, 1958, t. I, s.268. 
62 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, Jednodniówka Koła Miłośników Historii, Lubartów 1956. 
63 Ibidem, s.1. 
64 L. Halban, Po roku pracy Komisji Miłośników Historii w Lubartowie, „Lubartów i Ziemia…”, s.2. 
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Po trzech latach działalności Koło usamodzielniło się i przekształciło w Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Lubartowskiej, którego Walne Zgromadzenie odbyło się 15 czerwca 

1958 r. Dokonano wówczas przeglądu i oceny dotychczasowej działalności oraz uchwalono 

statut, który przesłany został do zatwierdzenia przez władze powiatowe i wojewódzkie.65 

W dniu 19 maja 1959 r., na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 X 1932 r., 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń 

i związków Prezydium WRN w Lublinie, pod numerem 74. Zgodnie ze statutem jako teren 

działalności Stowarzyszenia wskazano powiat lubartowski. Przewodniczącym stowarzyszenia 

wybrany został Adam Owsikowski.66 Jako cele statutowe działania zapisano: budzenie 

zamiłowania do przeszłości kulturalnej Ziemi Lubartowskiej i rodzinnego kraju oraz 

powiązanie trwałych wartości kulturalnych o znaczeniu historycznym z dążeniami 

kulturalnymi i społeczno-gospodarczymi PRL.67 Realizację tych celów uzyskać zamierzano 

poprzez m.in.: skupianie w swych szeregach ludzi zainteresowanych przeszłością i kulturą 

Ziemi Lubartowskiej, organizowanie miejscowych Kół Miłośniczych oraz pobudzanie do 

współpracy i pomocy materialnej instytucji społeczno-gospodarczych i placówek kulturalno-

oświatowych. Istotnym planowanym działaniem było popularyzowanie wiedzy o zabytkach 

historycznych (dokumenty, wspomnienia, znaleziska, budownictwo, sztuka ludowa, itd.) 

realizowane poprzez: odczyty, wydawnictwa, wystawy i imprezy artystyczne. Za istotne 

i konieczne działanie uznano także zbieranie eksponatów do Muzeum i współpracę z PTH 

Oddział w Lublinie i placówkami o pokrewnej działalności w kraju68. Jednakże podjęte przez 

regionalistów działania i konsekwentne akcentowanie potrzeby poznania i upowszechniania 

wiedzy o przeszłości regionu, umiłowania jego tradycji, budziło niezadowolenie władz 

propagujących inną koncepcję kultury socjalistycznej. Towarzystwo, jako jedno 

z nielicznych, przetrwało zawirowania historii i systematycznie działa do dziś. 

Przekonywującym i widocznym dowodem wieloletniej działalności jest systematycznie 

ukazujące się popularno-naukowe wydawnictwo „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 

ukazujące się od 1956 r.  

W atmosferze odwilży październikowej w świecie polityki i życiu duchowym, 

stworzył się odpowiedni klimat w Lublinie do wznowienia działalności lubelskiego 

środowiska naukowego, skupionego wcześniej w Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Inicjatywę 

taką podjęli przy końcu 1956 r. profesorowie: Włodzimierz Hubicki, Jan Dobrzański 

 
65 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, Lubartów 1959, s.59. 
66 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, 1954-1984. 
67 Statut Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 1961, s.56 
68 Ibidem. 
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i Grzegorz Leopold Seidler. W dniu 30 czerwca 1957 r. odbyło się pierwsze zebranie 

organizacyjne, na którym podjęto decyzję o utworzeniu Lubelskiego Towarzystwa 

Naukowego i dokonano wyboru pierwszego Zarządu w składzie: prof. Laura Kaufman – jako 

prezes oraz wiceprezesi: prof. Leon Halban  i prof. Włodzimierz Kubicki, zaś Sekretarzem 

Generalnym wybrany został prof. Jan Dobrzański.  

Statut Lubelskiego Towarzystwa Naukowego zatwierdzony został 6 czerwca 1958 r. 

precyzując jako cele i zadania Towarzystwa podejmowanie prac badawczych w zakresie 

wszystkich działów nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań regionalnych, jak również 

organizowanie i utrzymanie życia naukowego na Lubelszczyźnie. W stosunku do organów 

państwowych, Polskiej Akademii Nauk oraz społeczeństwa Towarzystwo jest wyrazicielem 

dążeń i osiągnięć lubelskiego ośrodka naukowego69. W dniu 19 stycznia 1959 r. odbyło się 

pierwsze formalne Walne Zgromadzenie LTN, na którym ukonstytuował się Zarząd 

Towarzystwa i od tej pory spełniało ono istotną inspiracyjną i integrującą rolę w lubelskim 

środowisku naukowym.70 Licznie posiedzenia naukowe członków Towarzystwa, na których 

prezentowano dorobek naukowy, sympozja, sesje naukowe i popularnonaukowe, seminaria, 

czy prace badawcze a także możliwość publikacji sprzyjały rozwojowi badań naukowych, 

także w zakresie historii regionalnej.  

Uaktywniło się również, po kilku latach milczenia, środowisko miłośników regionu 

w Łukowie. Z inicjatywy Leona Klimeckiego - przewodniczącego działającego w latach 

powojennych Towarzystwa Miłośników Sztuki - zawiązano w 1956 r. przy Powiatowym 

Domu Kultury - Koło Miłośników Historii Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Działacze regionalni, 

miłośnicy dziejów regionu skupieni w Kole w Łukowie nawiązali ścisłą współpracę 

z historykami z UMCS: Ryszardem Orłowskim i Józefem Szaflikiem, którzy odpowiadając na 

zapotrzebowanie środowiska, wygłosili w latach 1956-1958 kilkanaście referatów 

i pogadanek na tematy regionalne.71 Rozbudzone zainteresowania badaniem historii regionu 

doprowadziły do powołania w dniu 23 czerwca 1957 r. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Łukowskiej, które rozpoczęło działalność na rzecz badania i upamiętniania tradycji i dziejów 

tej ziemi.72 Tymczasowym przewodniczącym wybrany został lekarz medycyny Franciszek 

Płudowski. Natychmiast przystąpiono do pracy organizując swoje działania w sekcjach 

 
69 J. Dobrzański, T. Mencel, Towarzystwa Naukowe w Lublinie, „Rocznik Lubelski”, t. II, Lublin 1959. Także: 
s. internetowa LTN: www.ltn.lublin.pl  
70 J. Styk, Towarzystwa naukowe na Lubelszczyźnie [w:] Dzieje Lubelszczyzny, T. V, red. Mencel T., Warszawa 
1986, s.233. 
71 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.8. 
72 Ibidem, s.10. Decyzję o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej podjęto w trakcie Zjazdu 
Wychowawców i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich, który odbył się w marcu 1957 r. 
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tematycznych. Towarzystwo w Łukowie zostało zarejestrowane oficjalnie w dniu 6 czerwca 

1958 roku,  jako jedno z pierwszych w województwie, obejmując zasięgiem swego działania 

teren powiatu.73 Tuż po oficjalnym zarejestrowaniu zorganizowano w dniach 22-23 czerwca 

1957 r. Zjazd  zatwierdzający przyjęte drogi działania na rzecz regionu. Dokonano także 

wyboru Zarządu Towarzystwa i przewodniczącego, którym został także lekarz medycyny – 

Ryszard Kaszubski. Pełni ufności w skuteczność swoich inicjatyw regionaliści z Łukowa 

postawili sobie za cel: odbudowę miasta ze zniszczeń wojennych (w 1944 r. w czasie 

ofensywy wojsk radzieckich zniszczeniu uległo 80% budynków), popularyzację kultury 

i zabytków regionu, pojawił się  także zamysł naukowego opracowania historii miasta 

i powiatu.74 Zadania tego podjęli się historycy z Katedry Historii UMCS w Lublinie z prof. 

Juliuszem Willaume na czele. Z inicjatywy działaczy regionalnych Towarzystwa, we 

współpracy z Oddziałem Lubelskim PTH i Wojewódzkim Archiwum Państwowym, 

zorganizowana została w dniu 28 września 1958 r. sesja popularno-naukowa nt. 

„Z przeszłości Ziemi Łukowskiej”. Materiały z tej pierwszej na Lubelszczyźnie sesji 

regionalnej –zarówno referaty, jak i głosy w dyskusji - opublikowane zostały w oddzielnym 

wydawnictwie.75  

Staraniem łukowskich regionalistów, co uznać należy za ich niewątpliwy sukces, 

powołano w 1960 r. Muzeum Regionalne w Łukowie, którego zbiory w pierwszych latach 

stanowiły przede wszystkim darowizny miłośników regionu.76  Towarzystwo poszerzało 

swoje działania tworząc Koła Łukowian, zainteresowanych działaniami na rzecz swojej 

„małej ojczyzny”: „Koło Warszawskie” (działało już od listopada 1957 r.) pod 

przewodnictwem Olgierda Cybulskiego oraz  „Koło Lubelskie”, działające nieformalnie już 

od 1958 r.77 Przystąpiono także do organizowania Kół Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Łukowskiej w: Stoczku Łukowskim, Adamowie, Woli Gułowskiej, które po latach 

przekształciły się w samodzielne stowarzyszenia.78  

We wrześniu 1958 r. z okazji „Tygodnia Archiwów” zorganizowane zostały wystawy 

archiwalne w Chełmie, Krasnymstawie, Kraśniku i Łukowie, które cieszyły się ogromnym 

 
73 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, TPZ Łukowskiej zarejestrowane zostało pod 
nr 58 w dniu 6 czerwca 1958 r. 
74 R. Grafik, 40 lat TP Ziemi Łukowskiej… op. cit., s.10. 
75 Z przeszłości Ziemi Łukowskiej. Materiały Sesji Naukowej poświęconej przeszłości miasta Łukowa i Ziemi 
Łukowskiej odbytej w dniu 28 września 1958 r. red. R. Orłowski i J.R. Szaflik, Lublin 1959. 
76 R. Grafik, 40 lat TPZ Łukowskiej,.. op. cit., s.65, Protokół z darowizn dla Muzeum Łukowskiego przez TP 
Ziemi Łukowskiej za pośrednictwem i ze zbiorów dr Ryszarda Kaszubskiego w dniu 26.08. 1960. 
77 Ibidem, s.20. „Koło Lubelskie” liczyło w chwili oficjalnej rejestracji – 9 marca 1965 r. – 25 osób. Prezesem 
był w początkowym okresie Piotr Małek. W późniejszych latach powstało podobne Koło w Woli Gułowskiej. 
78 Ibidem, s.31. 
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zainteresowaniem, co wyraźnie świadczy o wzroście zainteresowania przeszłością własnego 

regionu79. 

Z inicjatywy Jana Kunickiego - kierownika Archiwum Chełmskiego, w lipcu 1956 r. 

powołane zostało Koło Miłośników Historii Ziemi Chełmskiej, którego członkowie                 

z entuzjazmem zabrali się do pracy badawczej mając nadzieję, że najbliższy okres przyniesie 

nowe odkrycia dotyczące chełmszczyzny w dziedzinie archeologii, historii, etnografii. 

Okazało się jednak wkrótce, że działania regionalne nie są ani proste, ani mile przez władze 

administracyjne widziane. Sytuację utrudniał brak możliwości publikowania prac. 

W rezultacie pozostała mała grupa ludzi silnie związanych z Ziemią Chełmską, która pracuje 

z wiarą w słuszność i potrzebę badań regionalnych. Praca ta jest jednak żywiołowa.80  Zarząd 

Koła zaprzestał oficjalnej działalności, nie zwoływano zebrań, nie ustalano planu wspólnego 

działania. Nie umniejszyło to aktywności grupy zapalonych miłośników regionu, wśród 

których wymienić należy Kazimierza Janczykowskiego, Stanisława Skibińskiego, Leszka 

Eliaszczuka. Współpracowali oni ściśle z Muzeum Chełmskim, które poszerzyło swoją  

ekspozycję dzięki ofiarnej pracy regionalistów, nauczycieli, działaczy kulturalnych. 

Regionaliści publikowali także artykuły o tematyce regionalnej w prasie lubelskiej a nawet 

ogólnopolskiej.81 Środowisko chełmskich historyków i regionalistów było także inicjatorem 

sesji popularnonaukowej, zorganizowanej w dniu 14 czerwca 1959 roku.82 Nastąpiło to 

w wyniku  ścisłej współpracy z lubelskim środowiskiem naukowym, skupionym w Oddziale 

Lubelskim PTH a oficjalnym pretekstem do zorganizowania spotkania było przygotowanie do 

uroczystego obchodu XV-lecia Polski Ludowej i ogłoszenia Manifestu Lipcowego.83 

Wszystkie referaty, komunikaty i głosy w dyskusji udostępniono szerszemu gronu 

zainteresowanych historią regionu, publikując je w oddzielnym wydawnictwie, stanowiącym 

przyczynek do dalszych badań historycznych nad przeszłością Chełma i okolic.84 Ta 

aktywność środowiska chełmskiego sprawiła, że w dniu 27 lutego 1960 r. zarejestrowane 

zostało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, które jako obszar działania 

obejmowało teren powiatu. Znamienne jest, że w celach działania, obok popularyzacji wiedzy 

 
79 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe, „Rocznik Lubelski” t.3, 1960, s.328. 
80 L.J. Okoń, Blaski i cienie regionu chełmskiego, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 1959, s.60. 
81 Ibidem. W trakcie opracowania były wydawnictwa: B. Zimmera I tom Monografii historycznej m. Chełma; 
W. Górnego, Przegląd gwar polskich powiatu chełmskiego; S. Skibińskiego, Katalog zabytków Chełmszczyzny. 
82 W opublikowanych w 1961 r. pod red J. Willaume, materiałach z sesji na karcie tytułowej widnieje data 21 
czerwca 1959 r., natomiast obaj sprawozdawcy we wcześniejszych publikacjach podawali datę sesji 14 czerwca 
1959 r. 
83 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe, „Rocznik Lubelski”, t. III, 1960, Sesja w Chełmie - 14 czerwca 1959, 
s. 229-330. Także: J. Willaume, Chełmska sesja naukowa, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr3, s.994. 
84 Ziemia Chełmska, Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r., red. Juliusz 
Willaume, Lublin 1961; rec.: J. Orłowski, „Rocznik Lubelski” t.4, 1961, s.324-327. 
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o zabytkach historycznych Chełmszczyzny, organizacji odczytów o tematyce historycznej, 

badania przeszłości, współpracy z muzeum, wprowadzono także narzucony przez rejestrującą 

władzę administracyjną zapis: dokumentowanie i propagowanie osiągnięć władzy ludowej.85 

Przewodniczącym stowarzyszenia wybrany został Longin Okoń, którego w 1966 r. zastąpił 

Wiesław Moskaluk.86 Czynniki partyjne nie kryły jednak swojego zainteresowania 

stowarzyszeniem oraz podjęto działania prowadzące do zdominowania i uwarunkowania 

działalności regionalnej. Pojawiły się tendencje do przekształcania życia w środowisku i jego 

budowy na nowych zasadach, do afirmowania nowych wartości. Taki kierunek rozwoju 

stowarzyszenia cieszy się entuzjastycznym poparciem KP PZPR - jako rzecznika czynników 

partyjnych, stawiając na pożyteczną kulturotwórczą rolę miłośnictwa- wskazuję, że przyszły 

jego rozwój zależeć będzie od dostosowania się do wymagań życia współczesnego87. 

Większość działaczy regionalnych była jednakże przekonana o potrzebie kontynuowania 

badań historycznych, obejmujących zarówno poszczególne miejscowości, jak i region.  

„Koło Bialczan” działające w Białej Podlaskiej zostało utworzone, a właściwie 

reaktywowało swoją działalność, w 1957 r., po II Zjeździe Koleżeńskim byłych 

wychowanków szkół bialskich. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako uprawnione do 

działania na terenie całego kraju.88 W początkowym etapie działania członkowie 

stowarzyszenia rekrutowali się zasadniczo, podobnie jak w okresie przedwojennym, z byłych 

uczniów liceum żeńskiego im. Emilii Plater i męskiego im. J.I. Kraszewskiego, sprowadzając 

działalność Koła Bialczan zasadniczo do udzielania pomocy gronu profesorskiemu 

w wychowaniu młodzieży, fundowano także nagrody dla najlepszych uczniów. Znaczący był 

inny kierunek aktywności Koła - wyrażający się w oddziaływaniu na społeczność bialską 

poprzez inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze regionalnym, obchodów rocznic 

historycznych i działań oświatowych. Wśród tych imprez, obok spotkań ze znanymi 

postaciami ze świata kultury, zorganizowano obchody „Dni Kraszewskiego”- w 1962 roku, 

oraz rocznicy wybuchu powstania styczniowego.89 W podejmowanych działaniach bazowano  

w znacznym stopniu na ukształtowanych już zainteresowaniach i pasjach zrzeszonych w Kole 

członków.  

 
85 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis 4/49, nr rejestru 85, z dnia 27.II. 1960 r. 
86 Ibidem. 
87 T. Dados, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, „Ziemia Chełmska”, 1962, s.1. 
88 APL, UW WSW, Koło Bialczan wpisane zostało do rejestru pod nr 97 w dniu 22.VI.1960 r. z zapisem terenu 
działania - PRL. Prezesami w kolejnych latach byli: Aniela Walewska, od 29.04.1965 r. – Jan Siewierski, od 
5.04.1971 r. – Zdzisław Pasternak, od 28.04.1974 r. – Leopold Chmielowiec. Po zmianie nazwy w 1975 r. na 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bialskiej ograniczono zasięg działania do woj. bialsko-podlaskiego 
i warszawskiego. 
89 J. Kaczyński, Koło Bialczan, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1964, s.195. 
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 Dosyć złożona była sytuacja regionalistów zamojskich. Z inicjatywy Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 15 lutego 1957 r., w Sali 

Liceum Sztuk Plastycznych odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Miłośników 

Zamościa i Ziemi Zamojskiej. W zebraniu uczestniczyło 21 osób, w tym obok regionalistów 

zamojskich - zaproszeni goście: prof. Leon Halban, prof. Tadeusz Mencel z PTH w Lublinie 

i dr Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna. Na spotkaniu tym zebrani wyłonili Tymczasowy 

Zarząd, z prezesem Michałem Pieszko na czele90, który miał reprezentować Towarzystwo do 

chwili opracowania i zatwierdzenia statutu oraz przeprowadzenia formalnych wyborów.91 

Zarząd ten, w dniu 18 grudnia 1957 r., wystąpił z pismem do Wydziału Spraw Wewnętrznych 

PWRN w Lublinie z prośbą o zatwierdzenie statutu i rejestrację stowarzyszenia. Oczekując na 

rejestrację zajęto się organizacją wystawy pt. „Zamojszczyzna w dokumentach”, podjęto 

także próby wznowienia publikowania „Teki Zamojskiej” oraz rozpropagowania tekstu apelu, 

skierowanego do społeczeństwa Ziemi Zamojskiej i miasta Zamościa z gorącym apelem 

o współpracę. Liczymy na odzew i pomoc wszystkich, komu bliska jest i droga przeszłość 

naszego miasta i powiatu, jego bohaterskie tradycje, jego swoistość kulturalna i oryginalność, 

piękno naszej przyrody, jej bogactwa92. Przytoczyć warto nieco szersze fragmenty tego apelu, 

którego projekt opracował H. Kozioł, bowiem zawarte tu zostały założenia i pragnienia 

regionalistów, artykułując równocześnie najszlachetniejsze intencje społeczników: Chcemy 

ratować przed zagładą i niepamięcią zabytki i okazy rodzimej kultury materialnej i duchowej, 

zabytki architektury murowane i drewniane, pomniki dziejów, choćby najskromniejsze, lecz 

cenne, bo „miłość ludzka stoi tam na straży”. Pragniemy je zarejestrować, zapisać i otoczyć 

opieką. Chcemy uratować przed niepamięcią imiona, zdarzenia i miejsca związane z naszymi 

bohaterskimi dziejami zwłaszcza z czasów drugiej wojny światowej. Walki partyzanckie, cała 

podziemna wojna polska, nazwiska przywódców i uczestników, miejsca walk, akcji itp. To 

wszystko pragniemy utrwalić, w miarę możliwości opublikować a przez to przyczynić się do 

ugruntowania historii najnowszej i żywego patriotyzmu wśród szerokich mas i młodego 

pokolenia. Pragniemy uchwycić i możliwie dokładnie utrwalić zamojski folklor. A trzeba się 

spieszyć, gdyż nasze pieśni ludowe, stroje, sprzęty, baśnie, gwara, zwyczaje i obyczaje 

 
90 B. Królikowski, Wieczór z prof. Pieszką, Kamena, nr 4/290 z dn. 29.II.1964 r. w cyklu „Ludzie 
Lubelszczyzny” pisze, że „Profesor to niestrudzony badacz dziejów Zamościa, miłośnik regionu, zapalony 
krajoznawca i przewodnik po mieście, mówca, społecznik i bibliofil”. Także: M. Bojarczuk, Kronika I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, s.129. 
91 D. R. Kawałko, Wybitni regionaliści…Rzecz o Stefanie Millerze i Marianie Pieszce, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny”, nr 3-4 (84-85) 2005, s.153-161. Także: J. Feduszka, Michał Marian Pieszko (1890-1969) jako 
historyk i popularyzator wiedzy o Zamościu [w:] Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, Zamość 2001. 
92 Muzeum Zamojskie, Inwentarz zbioru rękopisów Michała Pieszki, Apel Towarzystwa Miłośników Zamościa     
i Ziemi Zamojskiej z dnia 1 kwietnia 1957, Teczka 6. Także: w Kronice M. Bojarczuka, t. V. 
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świąteczne, religijne, związane z pracą, przysłowia, gadki itd. są prawie na wymarciu. 

Zamość chcemy uczynić centrum kultury regionalnej. Chcemy też nawiązać i utrzymać 

kontakt ze światem nauki, by wiedza o naszej ziemi i jej dziejach była dostępna ogółowi, by 

była podana społeczeństwu naszemu w drodze wystaw, odczytów, wykładów, wycieczek, 

artykułów w prasie i w wydawnictwach książkowych. Chcemy też wznowić działalność Koła 

Miłośników Książki w Zamościu. Chcemy, by każdy odwiedzający Zamość zobaczył go 

czystym, schludnym, strojnym w kwiaty i zieleń. Chcemy by w Muzeum i na Rotundzie, 

w zabytkach twierdzy, przy bramach miejskich, w murach dawnej akademii, w kolegiacie 

i innych świątyniach, we wszystkich miejscach pamiątkowych w całym powiecie widać było 

czułą rękę miłośnika rodzimego miasta i rodzinnej ziemi. Wstępujcie sami, zachęcajcie 

innych, do wstępowania w szeregi naszego Towarzystwa. Niech nić serdecznej łączności 

z naszą najbliższą ojczyzną sprowadzi do Towarzystwa Miłośników zamościan rozsianych po 

całym kraju.93 Apel ten rozpropagowano po kraju. Zamierzenia i entuzjazm grupy 

inicjatywnej zasługują na najwyższe uznanie, szczególnie  jeśli oceniamy te przedsięwzięcia 

z perspektywy czasu. Ponieważ jednak oczekiwana odpowiedź z Lublina akceptująca 

rejestrację stowarzyszenia nie nadchodziła, Zarząd spotkał się w dniu 24 maja 1958 r. po raz 

ostatni a prezes Michał Pieszko podjął decyzję: w tej sytuacji nie jesteśmy prawnym 

stowarzyszeniem, nie możemy wszczynać żadnej działalności a zwłaszcza finansowej. 

W związku z tym należy wstrzymać wszystkie dotychczas podjęte akcje.94 Było to posunięcie 

uzasadnione, bowiem inicjatywa zamojskich regionalistów nie zyskała akceptacji władz. 

Decyzja lubelskich władz  wydana została w dniu 23 października 1959 r., po upływie prawie 

dwóch lat - następującej treści: Na podstawie art. 20 rozporządzenia z dnia 27.X.1932 r. 

prawa o stowarzyszeniach /Dz.U. 94, poz.808/ Wydział Spraw Wewnętrznych PWRN 

w Lublinie odmawia rejestracji stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Miłośników 

Zamościa i Ziemi Zamojskiej”. Decyzję odmowną argumentowano lapidarnym 

stwierdzeniem, iż zamierzona działalność statutowa stowarzyszenia jest realizowana przez 

Oddziały Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Zamościu i osoby zainteresowane propagowaniem wiedzy o Zamościu winny 

nawiązać ścisłą współpracę z Oddziałami Kultury oraz Inspektoratem Oświaty w Zamościu95. 

Praktycznie, więc działalność Towarzystwa nie wyszła poza wstępne stadium organizacyjne. 

 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Muzeum Zamojskie, Inwentarz zbioru rękopisów Michała Pieszki, Akta Koła Miłośników Zamościa i Ziemi 
Zamojskiej, pismo PWRN nr 3/53/59 z dnia 23.X.1959.Także: Wstęp do inwentarza opracowany przez 
Kazimierza Kowalczyka w 1976 r.; Także: B. Szyszko, Inwentarz po Michale Pieszce zamojskim nauczycielu 
i regionaliście [w:] Archiwariusz Zamojski, Zamość 2004. 



 

72 
 

Niezależnie od niepowodzeń organizacyjnych regionaliści zamojscy próbowali prowadzić 

działania dokumentujące najnowszą historię tych ziem.96  

Natomiast w Krasnymstawie, grupa osób zainteresowanych działaniami na rzecz 

regionu zdołała przekonać do swych zamierzeń Wydział Kultury Starostwa Powiatowego, 

który w 1958 r. podjął decyzję przydzielenia sali na Muzeum Regionalne. Dysponować nim 

miała grupa regionalistów powiązana w swoich dotychczasowych działaniach w kółkach 

zainteresowań, skupionych przy Powiatowym Domu Kultury. W tej sytuacji grupy te 

zjednoczyły się w Koło Miłośników Ziemi Krasnostawskiej. Władze miasta i powiatu 

dostrzegając w Kole poważnego partnera do pracy regionalnej, powołały w dniu 30 kwietnia 

1958 r. Muzeum Ziemi Krasnostawskiej, które powiększało swoje zbiory, uzyskując na ich 

wyeksponowanie nowe pomieszczenia.  

W Lublinie w grudniu 1959 r., odbyła się konferencja z udziałem 50 nauczycieli 

regionalistów, także z udziałem przedstawicieli świata nauki. Referaty dotyczące 

regionalizmu wygłosili profesorowie: H. Zwolakiewicz, St. Wojciechowski, F. Araszkiewicz, 

K. Myśliński. W gronie regionalistów, w wyniku ożywionej dyskusji zaprojektowano 

powołanie do życia Instytutu Badań Regionalnych w Lublinie, który miałby charakter 

opiniotwórczy, dokształcający, patronujący pracy ośrodków regionalnych i planujący 

zagadnienia charakterystyczne dla danego regionu97.  

W atmosferze ożywienia aktywności społecznej władze centralne ogłosiły w 1958 r. 

przygotowania do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zgodnie z wytycznymi władz 

krajowych Obchody Tysiąclecia powinny przynieść rozszerzenie wiedzy o przeszłości narodu 

od czasów najdawniejszych do naszych dni, wzbudzać zainteresowanie dziejami ojczystymi ze 

wszystkim, co postępowe i twórcze w naszym kraju, mobilizować energię społeczną 

w budownictwie socjalistycznym. Dla należytego ukazania i wydobycia wielkich 

i postępowych tradycji narodu polskiego, zbliżenia do najszerszych kręgów społeczeństwa, 

należy wzmagać dotychczasową akcję popularyzacyjną98. Była to reakcja władz na działania 

Kościoła Katolickiego, kiedy to w obecności miliona wiernych zgromadzonych na Jasnej 

Górze, w dniu 26 sierpnia 1956 r. w imieniu uwięzionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

odnowiono lwowskie śluby króla Jana Kazimierza, by następnie ogłosić Wielką Nowennę 

 
96 Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944), Lublin 1959. 
97 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, jednodniówka, 1959, s.59 
98 J. Dobrzański, Udział Oddziału Lubelskiego PTH w życiu naukowym... s.15. Fragment uchwały podjętej na 
posiedzeniu Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w dniu 12 lutego 1960 r. 
Także: R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne…, s.24. 
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w całym kraju przygotowującą naród do obchodów Milenium Chrztu Polski. Ogłoszono także 

peregrynację kopii obrazu Jasnogórskiej Matki Bożej po wszystkich diecezjach i parafiach. 

W tej atmosferze władze centralne i kierownictwo PZPR zdecydowało się na zorganizowanie 

i rozszerzenie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, głównie po to, by skontrować 

inicjatywę Prymasa Polski. Uchwałą Rady Państwa powołany został Ogólnopolski Komitet 

Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego99 a w kraj przesłano wytyczne - aby każde 

województwo, każdy region kraju wydobywał swoje własne tradycje historyczne, własny 

udział w kształtowaniu dziejów narodu i państwa100. Przyjęto także rok 1965 jako datę 

kulminacji obchodów państwowych, by nie łączyć ich z planowanym na rok 1966 uroczystym 

Millennium Chrztu Polski. W program oficjalnych obchodów Tysiąclecia włączono także 

przypadający w 1964 r. jubileusz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zgodnie z zaleceniami władz zaczęły powstawać Wojewódzkie Komisje Obchodów, 

w których historycy - zazwyczaj reprezentujący PTH - odgrywali znaczącą, zwykle wiodącą 

rolę. Stanisław Herbst przewodniczył Podkomisji Historycznej w Warszawie101, natomiast 

w środowisku lubelskim przewodniczącym Komisji został Tadeusz Mencel. Decyzją Zarządu 

Głównego PTH powołano we wrześniu 1958 r. Sekcję Regionalną, która miała zajmować się 

koordynacją przedsięwzięć związanych z regionalnymi obchodami tysiąclecia państwa102. 

Stanowisko to potwierdzone zostało w trakcie obrad VIII Powszechnego Zjazdu Historyków 

Polskich, który odbył się we wrześniu 1958 r. w Krakowie. W rezolucji podkreślono potrzebę 

zacieśnienia współpracy pracowników naukowych i nauczycieli, co powinno przyczynić się 

do pogłębienia społecznej roli nauki historycznej103. Jako ważne zadanie wysunięto 

konieczność rozwijania badań regionalnych, prowadzonych w oparciu o kadrę naukową  

ośrodków uniwersyteckich i pozauniwersyteckich, upatrując w nich ważne źródło 

wzbogacania historii narodowej o nowe fakty i ustalenia104.  Historycy uznali także za 

konieczne organizowanie muzeów regionalnych, wystaw o tematyce historycznej oraz 

zapewnienie większej stabilności pismom regionalnym a także zwiększenie starań 

o podnoszenie ich poziomu naukowego105. Całokształt tych decyzji otworzył na kolejne lata 

możliwość działania osób i stowarzyszeń zainteresowanych prowadzeniem badań 

obejmujących dzieje własnego regionu.  
 

99 T. P. Rutkowski, Nauki Historyczne w Polsce…., s.371. 
100 J. Dobrzański, Udział Oddziału Lubelskiego PTH w życiu naukowym... s.15. 
101 Ibidem, s.16. 
102 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne ….,s.10. 
103 Ibidem. 
104 A. Gładysz, Regionalizm polski – dwa wieki w służbie narodu [w:] Czym jest regionalizm, Wrocław-
Ciechanów 1998, s.51. 
105 Ibidem. 
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Jednakże władze państwowe zezwalając na pojawienie się inicjatyw społecznych, 

rozpoczęły także konsekwentne wprowadzanie mecenatu państwa nad ruchem regionalnym, 

mając na celu pełną kontrolę działań stowarzyszeń. W państwie, w którym zgodnie 

z dyrektywami odgórnymi władz - budowano socjalizm, autentyczny oddolny ruch 

społeczno-kulturalny, nie mógł pozwolić sobie na niezależność. Tolerowany był przez władze 

pod warunkiem poddania się kontroli administracyjnej oraz stałemu nadzorowi, któremu 

podlegały statuty stowarzyszeń oraz programy działań regionalistów. Władze państwowe 

miały świadomość, że w pracach regionalistów okresu międzywojennego badania historii 

regionalnej zajmowały poczesne miejsce. Właściwie działania  regionalne ukierunkowane 

były wyłącznie wydobywanie, pielęgnowanie przez amatorów i miłośników dziejopisarstwa 

faktów historycznych wyróżniających daną miejscowość czy region106. Dyrektywy władz 

dotyczące ukierunkowania pracy członków stowarzyszeń regionalnych przekazywane były na 

naradach i specjalnych spotkaniach.  

W marcu 1960 r. odbyła się w Warszawie Krajowa Narada Regionalnych i Lokalnych 

Towarzystw Kultury, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury.107 Wyartykułowane zostały 

wówczas kierunki i formy działalności stowarzyszeń. W naradzie tej uczestniczyli 

przedstawiciele towarzystw regionalnych z Łukowa i Lubartowa, jako delegaci 

Lubelszczyzny.108 W ślad za tym spotkaniem zorganizowana została przez Wydział Kultury 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, w dniach 18-19 lutego 1961 r. 

Wojewódzka Konferencja Działaczy Regionalnych, mająca na celu nie tylko przeniesienie 

wniosków i postulatów narady krajowej lecz także próbę praktycznego znalezienia 

i zastosowania właściwych form pracy stowarzyszeń. Wprawdzie oficjalnie podkreślono, że 

działalność regionalistów i lokalnych stowarzyszeń stanowi ruch społecznie użyteczny i jako 

taki zasługuje na uznanie i szacunek a zatem wymaga poparcia i życzliwej pomocy109. 

Jednakże wyraźnie wskazano iż stowarzyszenia mają w polityce kulturalnej państwa 

i województwa pełnić rolę pomostu od przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości.110 

Dobrze widziane przez władze byłaby więc zmiana kierunku działań podejmowanych przez 

regionalistów, co przekazane zostało w bezpośredni sposób: obok pielęgnowania tradycji 

regionalnej i popularyzowania wiedzy o regionie i współczesnym życiu nie mniej ważne jest 

 
106 Z. Mańkowski, Regionalizm dobrze pojęty, „Kamena”. Dwutygodnik społeczno-kulturalny, R.XXX, nr 17, 
Lublin, 15.IX.1969, s.4. 
107 Edward Nadulski, O znaczeniu ośrodków współżycia społeczno-kulturalnego, „Kamena” z dnia 28.II. 1961, 
nr 4, s.3. 
108 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, Kronika wydarzeń kulturalnych, 1961, s.55. 
109 E. Nadulski, op. cit. 
110 Ibidem. 
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czynne oddziaływanie na procesy integracji społecznej i kulturowej, na powstanie środowisk 

współżycia społecznego  lecz najważniejszym aspektem działalności stowarzyszeń winno być 

kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej wobec problemów ekonomicznych, społecznych 

i kulturowych środowiska i kraju.111 Nie ukrywano, że taka właśnie postawa regionalistów 

będzie wspierana przez władze, zgodnie z Uchwałą Prezydium WRN z dnia 16 stycznia 1961 

roku, zobowiązującą władze terenowe do stworzenia lepszych warunków materialnych dla 

działaczy, wyposażenie lokali i placówek oraz udostępnienie ich każdej pożytecznej formie 

działalności.112 

Podjęto również starania zmierzające do powołania Rady Wojewódzkiej stowarzyszeń, 

która byłaby organem reprezentatywnym dla ruchu. Różne były jednak oczekiwania stron 

wobec przyszłej struktury. Władze widziały w tym możliwość sprawniejszego kontrolowania 

działalności poszczególnych stowarzyszeń i bezpośredniego wpływania na program 

planowanych prac. Oczekiwania towarzystw dotyczyły raczej pomocy merytorycznej, 

koordynacji działań, szkoleń, stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń i służeniu 

pośrednictwem w załatwianiu spraw urzędowych. Władze świadomie i konsekwentnie dążyły 

do kontroli i ukierunkowywania działań stowarzyszeń do spraw społeczno- kulturalnych 

i starając się odwrócić uwagę od kultywowania tradycji, inicjowania badań historycznych, 

czy budowania patriotyzmu w oparciu o dumę z przeszłości historycznej regionu. Stanowisko 

działaczy regionalnych w tej kwestii wyrażone zostało w sposób dyplomatyczny 

i zrównoważony przez regionalistów lubartowskich, którzy próbowali połączyć oczekiwania 

władz i pasje badaczy dziejów lokalnych: Regionalizm jest zjawiskiem historycznym. Do 

przeszłości należy już regionalizm jako ruch społeczno-politycznego partykularyzmu, 

przekwitł również jako ludomańskie często wcielenie ruchu kulturalno-naukowego. Obecna 

postać regionalizmu to szeroki ruch społeczny, ruch ogólnospołecznej aktywizacji regionów. 

Obecny nasz polski regionalizm jest bardziej współczesny, wiąże się z aktualnymi potrzebami 

środowisk, chce nie tylko kultywować historię regionów, lecz chce również budować ich 

przyszłość. Jego symbolem jest nie tylko moneta z lokalnego zbioru numizmatycznego, lub 

zrekonstruowany strój krzczonowski, lecz również a może nawet pełniej, społecznie 

wzniesiony dom kultury, szkoła, z inicjatywy społecznej uruchomiona fabryka, w czynie 

społecznym zbudowana droga, samorzutnie zorganizowane przez środowisko szkolenie 

i dokształcanie. Obecny regionalizm teraźniejszość i przyszłość buduje, korzystając z dorobku 

 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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historii”113. Była to przemyślana i wyważona próba przekonania władz o otwartości ruchu 

społecznego ale też wyrażająca przekonanie o sensie kontynuowania badań historii 

miejscowości i regionów.  

Tymczasem władze państwowe, zgodnie z obowiązującą w PRL ideologią starały się 

skierować poczynania regionalistów na tory modnych wówczas czynów społecznych, 

porządkowania dzielnic i parków, ochrony środowiska, wyraźnie zniechęcając do badań 

historycznych. Próby wysondowania stanowisk poszczególnych towarzystw w powyższej 

kwestii w skali ogólnopolskiej widoczne są w treści ankiet, kierowanych przez Ministerstwo 

Kultury i Sztuki do zarejestrowanych stowarzyszeń regionalnych na terenie kraju. 

W dokumentacji towarzystw napotykamy obecność takich ankiet w latach: 1960, 1962, 1965 

z krótkim uzasadnieniem skierowanym do Zarządów stowarzyszeń: uzyskane tą drogą dane 

pozwoliły ocenić ówczesny stan stowarzyszeń, określić formy pomocy regionalnemu ruchowi 

społeczno-kulturalnemu ze strony rad narodowych i ogólnopolskich organizacji społecznych. 

Ponowne zebranie aktualnych danych pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w społecznym 

ruchu kulturalnym i jego kierunkach działania114. Stowarzyszenia, odpowiadając na ankietę 

sygnalizują m.in.: brak środków finansowych na wydawnictwa, niedostateczne 

zainteresowanie ze strony władz szczebla podstawowego działalnością inicjowaną przez 

towarzystwa oraz brak koordynacji w zakresie wymiany form, metod pracy pomiędzy 

poszczególnymi towarzystwami regionalnymi w skali województwa.115  

W efekcie zaleceń ministerialnych władze wojewódzkie próbowały wpływać na swoim 

obszarze na profil działania istniejących towarzystw regionalnych. W województwie 

lubelskim podejmowano inicjatywy organizowania zjazdów przedstawicieli zarejestrowanych 

towarzystw regionalnych. Spotkania takie odbyły się w Lublinie (1962 r.) oraz w Chełmie 

(1963 r.). Organizatorem spotkań był każdorazowo Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, pod szczególną kuratelą Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Na 

spotkaniach tych starano się wytyczyć kierunki działań regionalnych. W trakcie obrad 

Międzywojewódzkiej Narady Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, która odbyła się 

w Lublinie stanowisko i oczekiwania władz wobec działaczy regionalnych zostały 

wyartykułowane w referacie programowym Romana Rosiaka, który stwierdził m.in. 

regionalizm, który znaliśmy z okresu międzywojennego, czy z lat wcześniejszych nie ma dziś 

racji bytu. Jeżeli wprowadzimy termin neoregionalizm, to z pewnością w odniesieniu do 

 
113 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”,1961, s.1. 
114 APL, UW WSW, Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu i Powiatu, 1964/65, 4/80, Ankieta 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, s.61. 
115 Ibidem. 
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człowieka rozumiemy pod tym mianem nie tylko człowieka, który zbiera pieśni ludowe, szuka 

zabytków archeologicznych, stara się wydobyć ciekawe materiały ale przede wszystkim 

człowieka aktywnie uczestniczącego w przebudowie regionów, wykonującego zadania, jakie 

stawia przed nim partia i państwo. Rezygnacja z przeszłości byłaby rzeczą niesłuszną ale 

rezygnacja ze współczesności byłaby dla ruchu regionalnego samobójstwem.116     

Głos uczestników narady, jako wniosek z obrad, zdefiniowany został także w podobnym 

brzmieniu: ruch regionalny ma wtedy najwięcej do powiedzenia, jeżeli potrafi przyczynić się 

do przekształcania życia w swoim środowisku, do stwarzania coraz lepszych warunków 

bytowania dla ludzi. Korzystając z doświadczeń przeszłości musi mieć to nastawienie również 

na przyszłość117. 

Niezależnie od tych trudności w kolejnych ośrodkach inicjatywy regionalistów 

owocowały powołaniem nowych stowarzyszeń regionalnych. Należało pokonać szereg 

przeszkód biurokratycznych, wykazać się niemałym uporem, nawet przy formułowaniu 

zapisów statutowych, które władza rejestrująca pilnie śledziła i wnikliwie kontrolowała. 

Przykładem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Hrubieszowskiej, zwane też Towarzystwem 

Miłośników Sztuki, które powołane tuż po wojnie, stopniowo zaniechało działalności. 

Kontynuowano jednak badania przeszłości tych ziem, czego dowodem jest publikacja 

Antoniego Wiatrowskiego, prezentująca opracowane przez regionalistę dzieje Hrubieszowa, 

ukazane w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych.118 W 1960 r. pojawił się 

w środowisku hrubieszowian zamysł ożywienia działalności Towarzystwa Miłośników 

Sztuki. Z inicjatywy nauczyciela regionalisty Wincentego Piątaka, popartej przez Czesława 

Tylusa, w dniu 15 grudnia 1960 r. zwołano zebranie założycielskie byłych członków 

Towarzystwa oraz wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną i społeczną. 

Inicjatywa zyskała poparcie zainteresowanych wspólnym działaniem mieszkańców 

Hrubieszowa.119 W efekcie dokonano formalnego rozwiązania Towarzystwa Miłośników 

Sztuki przy równoczesnym powołaniu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.120 

W ten sposób TRH stało się naturalnym kontynuatorem społecznikowskich inicjatyw 

 
116 Cyt. za: J. Ireneusz Kamiński, O ekshumację regionalizmu, „Kamena” z dnia 28 marca 1971 r., nr7, s.1. 
117 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społeczno- Kulturalnych, Lublin 1971, s. 64. Referat 
przedstawiciela Wydziału Kultury PWRN w Lublinie. 
118 A. Wiatrowski, Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych,1957. Publikacja 
ukazała się rok po śmierci autora. 
119 E. C. Kołtun, Rodowód regionalizmu hrubieszowskiego, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego”,2000, nr 1-2, s.23. 
120 W. Piątak, 10-lecie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, „Biblioteka TRH”, t.7, Warszawa 1970; 
Także: J.L. Krzyżewski, Wpisane w Ziemię Hrubieszowską i jej tradycje, „W Kręgu Kultury” nr 1(4), 2006, 
s.28-29. 



 

78 
 

mieszkańców miasta, obejmując swym zasięgiem także powiat hrubieszowski. Po dyskusji 

przyjęto opracowany przez Wincentego Piątaka statut stowarzyszenia oraz podpisano 

protokół założycielski. Jak wspomina regionalista Wincenty Piątak: kilkanaście podpisów 

członków założycieli, wniosek Czesława Tytusa, jako zastępcy inspektora szkolnego do spraw 

kultury, akceptacja przewodniczącego Prezydium PRN Romana Kuśmickiego i Towarzystwo 

Regionalne Hrubieszowskie zostało wpisane do rejestrów Urzędu Spraw Wewnętrznych 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.121 Wpisu w dokumentach dokonano w dniu 2 

marca 1961 r., oficjalnie rejestrując Towarzystwo.122 W pierwszym Walnym Zjeździe 

Towarzystwa, który odbył się 28 kwietnia 1961 r. uczestniczyło 113 osób, stawiających sobie, 

zgodnie z przyjętym statutem, niełatwe do realizacji zadania mające na celu integrację 

hrubieszowskiego środowiska: pielęgnowanie i popularyzację postępowych tradycji ziemi 

hrubieszowskiej; ochronę zabytków kultury umysłowej i materialnej, upamiętnianie miejsc 

pamięci narodowej; roztaczanie opieki nad twórczością artystyczną w powiecie, popieranie 

i udzielanie pomocy każdej postępowej działalności intelektualnej ludzi powiatu; 

upowszechnianie osiągnięć regionu.123 Tak postawione ambitne cele zamierzano realizować 

poprzez akcje odczytowe, przedsięwzięcia wystawiennicze, organizację pokazów i obchodów 

rocznic i jubileuszy, zabezpieczanie dorobku umysłowego i materialnego mieszkańców oraz 

działalność wydawniczą. Przewodniczącym TRH wybrany został Kazimierz Kulikowski.124 

Towarzystwo rozpoczęło swoje działania organizując pracę w funkcjonowaniu 11 sekcji, 

skupiających zgodnie z zainteresowaniami: archiwalnej, bibliotekarskiej, filmowo-

fotograficznej, organizacji imprez, młodzieżowej, muzealnej, ochrony zabytków. Statut 

zakładał także możliwość organizowania sekcji dla hrubieszowian mieszkających poza swoim 

regionem. Takie sekcje utworzono w Warszawie (od 1962 r.) oraz w Lublinie (od 1968 r.).  

Oficjalnie zarejestrowano także w dniu 5 listopada 1962 r. Tomaszowskie 

Towarzystwo Regionalne, obejmujące swoim działaniem teren powiatu. Był to efekt 

społecznikowskiej pasji i wieloletnich zabiegów Janusza Petera. Potrafił doktor mobilizować 

ludzi, podejmując społeczne inicjatywy, nie tylko w dziedzinie medycyny. Znane były 

 
121 W. Piątak, Jak powstało TRH, „Biuletyn TRH”, 1972, nr.3, s.32; Także: Jerzy Masłowski, Towarzystwo 
Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski”, R. 2(4), 1987, s.37. 
122 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, TRH zarejestrowane zostało pod nr 128. 
123 Statut Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, „ Biuletyn TRH”, 1972, nr 3, s. 33. W styczniu 1962 r. 
liczba członków Towarzystwa wzrosła do 384, natomiast według ustaleń J. Masłowskiego na podstawie 
sprawozdań Zarządu TRH, zamieszczanych na łamach „Biuletynu TRH” w okresie 20-lecia działalności stan 
członków wzrósł do około tysiąca, „Region Lubelski”, s.39.  
124 Kazimierz Kulikowski funkcję przewodniczącego TRH pełnił do 1966 r., wówczas prezesem został Wincenty 
Piątak (do 1984 r., kiedy na Zjeździe zaproponowano dożywotnią funkcję prezesa honorowego TRH), następnie 
Stanisław Jurczuk (1984-1996) i Jerzy Krzyżewski (1996-). 
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w Tomaszowie także jego zamiłowania badacza dziejów regionu oraz publikacje 

regionalistyczne. Kierowanie Tomaszowskim Towarzystwem Regionalnym, stawiającym 

sobie za zadanie: pielęgnowanie i popularyzację postępowych tradycji ziemi tomaszowskiej 

oraz ochronę zabytków kultury materialnej i duchowej powiatu objął Antoni Zwolak, zaś od 

1966 r. zastąpił go w tych działaniach Edward Szczerba.125 

Oficjalną działalność regionalną na terenie powiatu radzyńskiego zaczęło prowadzić 

od 14 grudnia 1963 r. Regionalne Towarzystwo Ziemi Radzyńskiej, kierowane przez Jana 

Mazurka126 a stawiające sobie za cel między innymi ochronę zabytków kultury materialnej 

i umysłowej, opiekę nad twórczością artystyczną w powiecie oraz pielęgnowanie 

i popularyzowanie postępowych tradycji, upowszechnianie osiągnięć regionu.127  

 Znaczną aktywność przejawiali także regionaliści z powiatu kraśnickiego, bogatego              

w tradycje i pamiątki historyczne. Stowarzyszenie powstało w wyniku ruchu społeczno-

kulturalnego skierowanego nie tylko na zachowanie dorobku kulturowego regionu ale także 

na dalszy jego rozwój. Z inicjatywy Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa 

Historycznego w dniu 6 maja 1961 r. zorganizowana została w Kraśniku sesja nt. „Z dziejów 

powiatu kraśnickiego”. Zgromadziła ona około 200 osób, w tym nauczycieli oraz miłośników 

historii regionalnej z terenu miasta i powiatu.128 W atmosferze ożywienia zainteresowań 

historią regionalną zaistniała naturalna potrzeba powołania Stowarzyszenia Miłośników 

Ziemi Kraśnickiej, które zarejestrowane zostało w dniu 12 sierpnia 1964 r.129 Siedzibą 

stowarzyszenia był Powiatowy Dom Kultury i z działaniami tej placówki związane były 

pierwsze lata istnienia stowarzyszenia. Stawiając sobie za cel budzenie zamiłowania do 

przeszłości regionu kraśnickiego oraz powiązanie lokalnych wartości kulturowych 

o znaczeniu historycznym z dążeniami kulturalnymi i społeczno-gospodarczymi kraju130 

rozpoczęto prace w dwu sekcjach: historyczno-propagandowej i muzealnej, dążąc do 

skupienia w swoich szeregach ludzi zainteresowanych przeszłością i kulturą ziemi 

kraśnickiej. Prezes Feliks Kopeć, wsparty w działaniach przez Jana Stelmaszczyka - 

kierownika Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, zajął się gromadzeniem 

eksponatów muzealnych, szczególnie etnograficznych, które prezentowano na licznych 

 
125 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, nr rejestru 150. Prezesami Tomaszowskiego 
TR w latach późniejszych byli: J. Hałas, Z. Spaczyński, S. Czerwiński, A Homziak, Jan Hałas, I. Wiśniewski. 
126 Ibidem, nr rejestru 158. Prezesami RT Ziemi Radzyńskiej byli w latach późniejszych: od 27.04.1967 r. – Jan 
Walczuk, od 10.04.1970 r. – Eugeniusz Kowalczuk. 
127 Statut Regionalnego Towarzystwa Ziemi Radzyńskiej. 
128 Z dziejów powiatu kraśnickiego, red. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Lublin 1964. 
129 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, nr rejestru 168 z dn. 12.08.1964. Nowym 
prezesem wybrany został w dn.27.03.1972 r. Józef Stępień, od 1.06.1975 r.- Filip Ryczek. 
130 L. Makuch, op. cit., s.5, paragraf 5 statutu stowarzyszenia, zarejestrowanego pod nr 168. 
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wystawach, popularyzując wiedzę o zabytkach poprzez odczyty i prelekcje i dążąc do 

zorganizowania i powołania Muzeum Ziemi Kraśnickiej.131  

 W Krasnymstawie - Koło Miłośników Historii przekształciło się na Walnym 

Zgromadzeniu, w dniu 15 grudnia 1963 r., w Towarzystwo Miłośników Miasta 

Krasnegostawu i Powiatu, które zarejestrowane zostało oficjalnie przez WSW Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej w dniu 11 maja 1964 r.132 Motywacja ożywienia aktywności 

była szczególna a mianowicie przypadający w 1964 r. jubileusz 570-lecia miasta 

Krasnegostawu. Z tej okazji towarzystwo, liczące 94 członków, stało się inspiratorem 

i organizatorem Dni Krasnegostawu, zainaugurowanych w dniu 1 czerwca 1964 r. uroczystą 

sesją naukową na temat historii miasta i powiatu.133 Na sesji Miejskiej Rady Narodowej 

z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu i Powiatu inaugurującej 

obchody Dni Miejscowości zdecydowano o przekazaniu dla Muzeum pierwszego piętra 

budynku byłych koszar,134 czyli Kolegium Pojezuickiego, które jest siedzibą tej instytucji do  

chwili obecnej. 

Znacznie później zarejestrowane zostało Towarzystwo Przyjaciół Puław - wpis do 

rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 174 miał miejsce 26 lutego 1965 roku. 

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel rozwój duchowy i społeczny człowieka poprzez 

prowadzenie badań poświęconych historii, spotkania, odczyty, wydawnictwa135. 

Towarzystwa oddolnie podejmowały inicjatywy nawiązania wzajemnych kontaktów, 

wymiany doświadczeń, wspierania się wzajemnego w działaniu. Taką próbę podjęło 

Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu i Powiatu, które pismem z dnia 24 lutego 

1965 r. zwróciło się do działających w sąsiednich miastach towarzystw regionalnych 

o nawiązanie z nami współpracy na odcinku wymiany kulturalnej i organizacyjnej. 

Organizacje nasze mają wspólny cel i wzajemna pomoc oraz wymiana doświadczeń 

niezawodnie przyczyni się do ich rozwoju136. Odpowiedź z Hrubieszowa nadeszła już 27 

lutego: w odpowiedzi na pismo z dnia 24 bieżącego miesiąca, które sprawiło nam prawdziwa 

przyjemność, Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego uprzejmie informuje, że 

 
131 Waldemar Gryta, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika [w:] „Region Lubelski”, R.1(3), 1986, 
s.285-6.  
132 APL, UW WSW, Protokoły z posiedzeń Zarządu Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu 1964-1965, 
teczka 4/79, s.57. 
133 Ibidem, Cz. Mazur, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu i Powiatu 
15.XII.1963-10.VI.1965. 
134 Ibidem. 
135 APL, UW WSW, Rejestr. spis IV/49, prezesem TP Puław został Michał Strzemski, od 5.04.1971 r. – Ryszard 
Towalski, zaś od 1.06.1975 r.- Aleksy Bornus. 
136 APL, UW WSW, Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu i Powiatu, 1964/65, spis 4/80. 
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dla podanych względów wskazane jest bardzo osobiste zetknięcie się. Sądzimy, że najlepsza 

ku temu okazja będzie nasz V Walny Zjazd, który odbędzie się w końcu marca br. Liczymy na 

udział przedstawicieli Waszego Towarzystwa137. Nieco urzędowa i służbowa w tonie była 

rekcja chełmian: w odpowiedzi na wasze pismo L.dz. 5/65 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Chełmskiej wyraża zgodę na współpracę z Wami. Podobne inicjatywy współpracy 

podejmowało w tych latach Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej.  

Tymczasem władze usilnie próbowały przesunąć punkt ciężkości działań regionalnych 

na budzenie szerokiej inicjatywy społecznej skierowanej na współczesność i jej problemy, na 

działania gospodarcze (np.: porządkowanie miast, dzielnic, parków, nasadzanie drzew, 

kwiatów) bądź organizację festynów,  bez nadmiernego zagłębiania się w tradycje i historię. 

Sugerowano nawet, by było to zadanie jedyne, gdyż kultywowanie historii oddala od zadań 

współczesnych, pogłębia „partykularyzm dzielnicowy” oraz budzi niezdrowy prowincjonalizm 

i zaściankowość.138 Takie stanowisko władz było w sprzeczności z zainteresowaniami 

i pasjami badaczy historii regionalnej skupionymi w stowarzyszeniach. Pojawiły się także 

głosy krytyczne w stosunku do regionalistów wyrażające obawy, że to „odwracanie się ku 

przeszłości”, kultywowanie odrębności lokalnych może hamować zespolenie psychiczne ziem 

polskich w jednolity, w pełni zintegrowany organizm państwowo-narodowy.139 Większość 

działaczy regionalnych była jednak przekonana o potrzebie kontynuowania badań 

historycznych obejmujących poszczególne miejscowości, region. Próbowano przekonać 

władze w bieżącym działaniu, że oba zadania stawiane przed regionalistami nie wykluczają 

się wzajemnie ale istnieje między nimi swoista zależność – kultywując historię regionu działa 

się także na rzecz osadzenia w teraźniejszości, budując patriotyczne postawy dla przyszłości. 

Zdaniem regionalistów wiedza o przeszłości regionu ubogaca jego mieszkańców, pobudza do 

nowych inicjatyw, do pracy dla środowiska.  

Tymczasem władze w oparciu o działające Towarzystwo Miłośników Miasta 

Krasnegostawu i Powiatu, zorganizowano w dniu 19 września 1965 r. w Krasnymstawie 

Wojewódzką Inaugurację Roku Kulturalnego, z udziałem przedstawicieli świata kultury 

z województw: białostockiego, rzeszowskiego, kieleckiego i lubelskiego.140 W efekcie tego 

spotkania i zgodnie z jego ustaleniami, Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Lublinie poinformował Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu 

 
137 Ibidem. 
138 Z. Mańkowski, Regionalizm dobrze pojęty, „Kamena”, nr 25/432/, Lublin, 7.12.1969, s.4. 
139 Z. Mańkowski, Regionalizm historyczny w Polsce, „Dzieje Najnowsze”. Kwartalnik poświęcony historii XX 
wieku, R. XIII-1981, nr 1-2, Wrocław 1981, s.181-190. Dyskusja na ten temat przewinęła się m.in. na łamach 
„Polityki”. 
140 APL, UW WSW, TMMKiP,1964/65, 4/80, s. 102. 



 

82 
 

i Powiatu, iż w dniach 27-28 listopada 1965 r. odbędzie się także w Krasnymstawie 

Wojewódzki Zjazd Regionalistów poświęcony omówieniu zagadnień ruchu regionalnego 

w naszym województwie, jego roli społeczno-politycznej, oraz zadań wypływających 

z wojewódzkiego programu Frontu Jedności Narodu w sprawach zakończenia obchodów 

Tysiąclecia Państwa Polskiego141. Na Zjazd w Krasnymstawie zaproszono m.in. po pięciu 

przedstawicieli zarejestrowanych stowarzyszeń: „Koła Bialczan”, Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Chełmskiej, Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego, 

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kraśnickiej, Towarzystwa Miłośników Regionu 

Krzczonowskiego (działające nieformalnie, bez zarejestrowanego statutu), Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Lubartowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Towarzystwa 

Przyjaciół Puław, Regionalnego Towarzystwa Ziemi Radzyńskiej, Tomaszowskiego 

Towarzystwa Regionalnego oraz gospodarzy - Towarzystwa Miłośników Miasta 

Krasnegostawu   i Powiatu. Uczestnicy spotkania zobowiązani zostali do przygotowania 

ankiety szczegółowo prezentującej dotychczasową działalność towarzystw w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, tradycji, działalności wydawniczej, 

współdziałania z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności kulturalnej. 

Istotne było także skierowane do towarzystw pytanie o przyszłą współpracę z władzami, które 

były zainteresowane,  jakie formy kontaktu organizacyjnego w ramach województwa są 

wskazane (zjazdy, narady), oraz czy pożądane byłoby powołanie federacji wojewódzkiej142.  

Z okazji Zjazdu odbywającego się w Krasnymstawie ukazał się specjalny dodatek do 

„Kameny”, w której dziennikarze starali się zaprezentować oficjalną linię polityki władz 

wobec potrzeby działań regionalnych, wskazując przykłady wybranych towarzystw. Czytelna 

jest też wynikająca z tych artykułów idea, myśl przewodnia, którą starano się narzucić 

towarzystwom do realizacji. Bardzo wyraźnie, bowiem wskazano na oczekiwania wobec 

regionalistów i ich ruchu. Celem spotkania jest m.in. omówienie roli stowarzyszeń 

kulturalnych w naszym życiu oświatowym i kulturalnym. Zjazd stanie się okazją do wymiany 

doświadczeń w pracy Towarzystw, pozwoli zorientować się w różnych formach działalności 

zmierzającej do podniesienia rangi wsi i miasteczek, osiedli. W obliczu przemian kulturalnych 

zachodzących w kraju, przed działaczami społecznymi staje trudny do rozwiązania problem - 

w jakim stopniu stowarzyszenia mają zajmować się problematyką przeszłości a w jakim 

współczesną? Sądzimy, że Zjazd przyczyni się do znalezienia właściwej odpowiedzi. 

 
141 Ibidem, pismo Prezydium WRN w Lublinie z dnia 8.XI.1965 r., s. 113. Spotkania takie odbyły się w 1961 r., 
i w1962 roku w Lublinie oraz w 1963 r. w Chełmie. 
142 Ibidem. 
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Umiłowanie regionu jest potężną siłą. Decyduje ona niejednokrotnie o tempie przeobrażeń 

kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Bez stowarzyszeń regionalnych obraz kulturalny 

kraju byłby niepełny143. Przytaczano tu, jaki właściwy wzór do naśladowania działalność 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, którego były prezes - Ryszard Kaszubski 

zainicjował w Łukowie rozbudowę zakładów pracy, budowę domków jednorodzinnych, 

zakładanie ogródków działkowych, odwodnienie miasta, założono park, budowano fabrykę 

obuwia, rozwój przemysłu chałupniczego, budowę basenu itp.144 Kierująca stowarzyszeniem 

w Łukowie J. Tryboń145 stwierdziła wręcz: jesteśmy przeciwni wyłączności szperactwa 

historycznego w pracy regionalisty. Jest ono tylko jedną z form działalności. W pracach 

naszego Towarzystwa przeważają problemy współczesne. To czym żyje społeczeństwo 

naszego miasta i powiatu, to, co jest potrzebne do naszego dalszego rozwoju i poprawy 

egzystencji - to nas interesuje.146 

W pierwszym dniu obrad uczestnicy wysłuchali w podobnych duchu przygotowanych 

referatów, wygłoszonych przez: Edwarda Machockiego - sekretarza propagandy KW PZPR 

w Lublinie nt. „Siła społeczno-polityczna ruchu regionalnego i zadania wynikające 

z wojewódzkiego programu zakończenia obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego”, zaś 

„Działalność towarzystw regionalnych na terenie województwa lubelskiego” przedstawił 

Zbigniew Frąc - kierownik Wydziału Kultury PWRN w Lublinie. Po wysłuchaniu informacji 

nt. działalności stowarzyszenia w Hrubieszowie i Krasnymstawie uczestnicy Zjazdu zwiedzili 

Muzeum Regionalne, by następnego dnia wspólnie dokonać otwarcia w Turbinie „Wiejskiej 

Izby Pamiątek”, która według referatu Haliny Księskiej - kierownika działu oświatowego 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie miała stać się wzorem do działań regionalnych. 

Według założeń organizacyjnych wojewódzkich wydziałów kultury - wiejskie izby pamiątek 

winny powstawać pod patronatem i przy poparciu komitetów Frontu Jedności 

Narodu147.Wydźwięk wystąpień oficjalnych miał za zadanie ukierunkować działania 

stowarzyszeń sugerując anachronizm zajmowania się przeszłością. Bezsprzecznie pożyteczna 

działalność stowarzyszeń regionalnych trąci jednakże myszką. Zainteresowanie historią, 

zabytkami, wszystkim tym, co dawne, przesłaniają częstokroć potrzeby dnia dzisiejszego, 

 
143 Lubelskie, Dodatek „Kameny”, 27-28.XI.1965r., s.1. 
144 Ibidem, Al. L. Gzella, Przykład regionalizmu, s.3.TP Ziemi Łukowskiej liczyło w 1961 r. 204 członków 
(patrz R. Grafik, 40 lat…, s.15). 
145 R. Grafik, 40 lat TP Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998. Prezesi towarzystwa: Ryszard Kaszubski (1957-1961), 
Janina Tryboń (1961-), Longin Kowalczyk (1967-), Henryk Izdebski (1979-), Marian Grzechnik (1983-), Marian 
Zalewski (1993-), Jerzy Kuśmierski (1997-). 
146 Ibidem. 
147 J. Majkut, Zachęcający przykład Turobina, „Słowo Powszechne”, nr 291, 8 XII 1965 r. s.3 
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przecież nam bliższe. Wprawdzie trudno zmuszać do zajmowania się tym, co kogoś mało 

interesuje, ale warto zająć się pytaniem - co ma dominować - przyszłość czy historia148. Nie 

chcąc jednak dyskredytować dotychczasowej działalności regionalistów zasugerowano 

w dalszych poczynaniach uwzględnianie także stanowiska władz w tej kwestii: Działalność 

towarzystw regionalnych skierowana wyłącznie na problematykę historyczną, aczkolwiek 

pożyteczna, jest jednak anachroniczna, gdyż nie uwzględnia potrzeb życia, jest niejako 

ucieczką od jego biegu. Jednakże sama tylko problematyka współczesna wydaje się niepełna, 

gdyż zubożona o życie minione, jest jakby zawieszona w próżni, nie nawiązuje do dobrych 

tradycji i nie jest ich kontynuacją. Okazuje się, że złoty środek jest najlepszy. Stawiać trzeba 

zarówno na zainteresowanie dniem współczesnym, jak też i przeszłością149.  

Do grona zrzeszonych i twórczych działaczy regionalnych dołączyły kolejne 

stowarzyszenia. W dniu 17 stycznia 1968 roku w efekcie wielokrotnie podejmowanych 

inicjatyw - zarejestrowane zostało Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Zamościu.150 

Zgodnie z zapisem statutowym obejmowało swoim terenem działania powiaty: biłgorajski, 

hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski.151  Tymczasem uaktywniło się także 

środowisko regionalne w Biłgoraju, gdzie 21 czerwca 1968 roku zarejestrowano 

Towarzystwo Regionalne w Biłgoraju z prezesem Jerzym Markiewiczem, autorem publikacji 

będącej efektem badań dotyczących Zamojszczyzny w okresie okupacji.152 Obok 

zainteresowania się historią, pielęgnowania zabytków kultury materialnej skierowano swoją 

aktywność także na roztaczanie opieki nad twórczością artystyczną, popieraniem i pomocą 

każdej postępowej działalności intelektualnej ludzi regionu, rozwijanie różnych form 

amatorskiego ruchu artystycznego153.  

W rejestrze stowarzyszeń i związków, pod numerem 250, wpisane zostało w dniu 29 

października 1968 roku Towarzystwo Miłośników Lublina z inicjatywy Henryka 

Gawareckiego i Zdzisława Jastrzębskiego.154 Przyjmując jako teren działania miasto Lublin 

stowarzyszenie postawiło sobie za cel pogłębianie umiłowania miasta przez szerzenie wiedzy 

 
148  R. Karaś - Regionalizm współczesny,[w:] Lubelskie, Dodatek „Kameny”, 27-28.XI.1965r., s.1-2. 
149  Ibidem. 
150s APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków 1954-1984, spis IV/48 wpis Zamojskiego TPN pod nr 
220; Także: M. Bojarczuk, Kronika Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 1, s.60; B. Szyszka, 
Dwudziestolecie Działalności Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Rocznik Zamojski”, T.III, Zamość 
1992, s.6-8. Pierwsze zebranie organizacyjne TPN odbyło się 18 kwietnia 1967 r w sali im. S. Staszica, 
w budynku byłej Akademii Zamojskiej. Pierwszym prezesem wybrany został Eugeniusz Zgnilec. 
151 Muzeum Okręgowe w Zamościu, Teczka dokumentów opisana: „ZTPN”, Statut Zamojskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, art.28. 
152 J. Markiewicz, Nie dali ziemi skąd ich ród. Zamojszczyzna 1940-1943, Lublin 1965. 
153 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków 1954-1984, spis IV/48, TR w Biłgoraju - wpis pod nr 235. 
154 Od 1958 r. w Oddziale Lubelskim PTH działało Koło Miłośników Historii m. Lublina pod przewodnictwem 
J. Mazurkiewicza, przekształcone w Sekcję Miłośników Lublina. 
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o dawnym i dzisiejszym Lublinie, pogłębianie patriotyzmu lokalnego, zaznajomienie 

mieszkańców z osiągnięciami rewolucyjnymi oraz z bohaterstwem w walce z najeźdźcą 

w czasach okupacji oraz konieczna w tym czasie formuła zapisu statutowego: jak również 

z osiągnięciami w okresie władzy ludowej155. Prezesem wybrany został Konrad Bielski. 

Towarzystwo Miłośników Lublina cieszyło się dużym zainteresowanie wśród społeczeństwa, 

czego dowodem jest znaczny wzrost liczby członków uczestniczących w podejmowanych 

działaniach. 

W dniu 19 grudnia 1968 r. zarejestrowane zostało także Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

w Międzyrzecu Podlaskim, z inicjatywy 41 członków-założycieli. Działacze stawiając sobie 

za obiekt badań miasto i ziemię międzyrzecką planowali realizowanie spotkań naukowo-

badawczych i popularnych w różnych dziedzinach nauk156. Zamierzenia te w kolejnych latach 

były konsekwentnie realizowane, czego wyrazem jest opracowanie i opublikowanie 

bibliografii powiatu radzyńskiego i jego regionu157 oraz wydawanie od 1969 r. kolejnych 

tomów „Rocznika Międzyrzeckiego”, który zgodnie z zapisem statutowym był organem 

stowarzyszenia. W każdym z kolejnych numerów periodyku regionalnego ukazywały się 

artykuły opracowane przez ludzi związanych z regionem, jego kulturą, środowiskiem 

naturalnym, przeszłością i teraźniejszością.158  

Władze wojewódzkie, chcąc prawnie uregulować kwestię stowarzyszeń działających 

na podstawie wielokrotnie zmienianego rozporządzenia z 27 października 1932 r., nie w pełni 

adekwatnego do stosunków panujących w PRL, doprowadziły do ukazania się uchwały nr 45 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 21 lutego 1967 r. „w sprawie 

koordynacji i wzmożenia nadzoru nad działalnością stowarzyszeń”159. Argumentowano 

krótko: potrzeby życia wymagały uregulowania nadzoru nad stowarzyszeniami oraz 

skoordynowania wszelkich działań w tym zakresie zgodnie z nową sytuacją społeczno-

gospodarczą a tym samym dostosowania do regionalnych potrzeb wojewódzkich160. Kolejne 

oficjalne spotkanie programowe z przedstawicielami towarzystw zaplanowały więc ponownie 

władze wojewódzkie, w porozumieniu z komitetem wojewódzkim partii.  

 
155 Ibidem. 
156 APL, UW WSW, Rejestr Stow. i Związków 1954-1984, spis IV/48, wpis TPN w Międzyrzecu Podlaskim pod 
nr 256. Prezesem wybrany został w dn. 15.01 1969 r. Marian Kowalski; Także: Statut Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 1970 wyd. I; 1980 wyd. II. 
157 M. Kowalski, Bibliografia powiatu radzyńskiego i jego regionu, Międzyrzec Podlaski 1969. 
158 R. Turyk, XL lat TPN w Międzyrzecu Podlaskim, „Rocznik Międzyrzecki”, T. XXXVIII-XXXIX, Międzyrzec 
Podlaski 2008, s. 5-14; Także: 50-lecie Stowarzyszenia Koła Bialczan 1922-21.IX-1972, pod red. M. 
Kowalskiego, Międzyrzec Podlaski 1974.  
159 APL, WSW, Nadzór nad stowarzyszeniami, SW III 6015/77, s.61. 
160 Ibidem. 
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W Hrubieszowie w dniach 19-20 maja 1967 roku odbył się Międzywojewódzki Zjazd 

Regionalistów, w którym uczestniczyli delegaci towarzystw regionalnych z Lubelszczyzny, 

Białostocczyzny i Rzeszowszczyzny. Na Zjeździe referat przedstawiający dorobek i zadania 

ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie wygłosił Zbigniew Frąc- kierownik Wydziału Kultury 

PWRN w Lublinie. Tematyka obrad plenarnych dotyczyła krzewienia regionalizmu wśród 

młodzieży, dokumentowania historii najnowszej, kronikarstwa oraz sztuki ludowej. Delegaci 

dyskutowali w trzech sekcjach problemowych potwierdzając, że regionalizm jest nurtem 

żywym, legitymującym się poważnymi osiągnięciami, nacechowany troską o rozwój 

patriotyzmu lokalnego161. Uczestnicy Zjazdu poza obradami plenarnymi, w grupach 

problemowych mieli okazję zapoznać się z pracą regionalistów prowadzoną na terenie 

powiatu hrubieszowskiego; w Dołhobyczowie, w Uchańkach i Dziekanowie, zwiedzano 

wiejskie izby pamiątek w Grabowcu i Miączynie oraz izby garncarskie w Putnowicach 

Górnych.  

Zjazd zakończył się wnioskami noszącymi formę uchwały skierowanymi do 

towarzystw regionalnych i władz podnoszącymi szczególnie wagę włączenia młodzieży do 

ruchu regionalnego oraz potrzebę koordynacji działalności towarzystw, co miało znaleźć 

wyraz w powołaniu Rady Konsultacyjnej reprezentującej wszystkie towarzystwa162. Pod 

wpływem sugestii przedstawiciela Wydziału Kultury PWRN w Lublinie i za zgodą 

uczestników spotkania w Hrubieszowie powołano Radę Konsultacyjną Towarzystw 

Regionalnych, która miała pełnić funkcje doradcze, metodyczne i koordynacyjne dla 

towarzystw regionalnych, oraz zabieganie o większą pomoc ze strony rad narodowych, 

zakładów pracy i organizacji społecznych dla realizacji programu towarzystw163. Posiedzenia 

Rady zwoływane były przez kierownika Wydziału Kultury PWRN w Lublinie. Od początku 

jej działania niektórzy przedstawiciele towarzystw regionalnych wyrażali obawy, że jest to 

raczej twór administracyjny, ułatwiający urzędowy nadzór nad ruchem regionalnym. 

Oczekiwano od Rady działań wspierających, a mianowicie: pomoc w rejestracji towarzystw, 

organizowaniu kwartalnych spotkań szkoleniowych, wymianę doświadczeń pomiędzy 

regionalistami, ułatwienie nawiązania kontaktów i zacieśnienie współpracy z instytucjami, 

których działalność była zbieżna, bądź mogła się okazać pomocną dla regionalistów164. 

 
161 APL, UW WSW, 1964/65, 4/80, Protokół z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Miłośników 
Krasnegostawu i Powiatu w dniu 29 maja 1967, s.3. Także: W. Piątak, 10-lecie Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego, op. cit., Program Wojewódzkiego Zjazdu Regionalistów, s.80-84. 
162 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społeczno- Kulturalnych, Lublin 1971, s.52. 
163 Ibidem, s.52; Także: Program Wojewódzkiego Zjazdu Regionalistów, s.80-84. 
164 APL, UW WSW, Protokół z posiedzenia Rady Konsultacyjnej Towarzystw Regionalnych z dnia 30VI.1967 r. 
wypowiedź J. Smolarza. 
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Dotyczyło to zwłaszcza współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury, Wojewódzką 

Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego i Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Regionaliści chcieli także postrzegać Radę, jako forum porozumiewania się w ważnych 

sprawach z Wydziałem Kultury UW165. Jednakże kolejne spotkania przedstawicieli władzy 

szczebla wojewódzkiego z regionalistami sprowadziły się zasadniczo do kontroli 

merytorycznych i finansowych, urzędniczego egzekwowania wywiązywania się działaczy 

regionalnych z planów pracy, sprawozdań rocznych z działalności, oraz narzucania polityki 

kulturalnej województwa do realizacji przez towarzystwa regionalne. W tej atmosferze nie 

doszło do usankcjonowania istnienia Rady Konsultacyjnej Towarzystw Regionalnych, jako 

reprezentacji działających towarzystw i nie odegrała ona ważniejszej roli nie spełniając 

oczekiwań zarówno regionalistów, jak i władz wojewódzkich. 

W latach 1956-1970 na terenie województwa lubelskiego wznowiło pracę, względnie 

zostało utworzonych, w sumie 16 towarzystw regionalnych. Były to: Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Łukowskiej (1958), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej (1959), 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej (1960), Koło Bialczan (1960), Towarzystwo 

Regionalne Hrubieszowskie (1961), Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (1962), 

Regionalne Towarzystwo Ziemi Radzyńskiej (1963), Krasnostawskie Towarzystwo 

Regionalne (1964), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kraśnickiej (1964), Towarzystwo 

Przyjaciół Puław (1965), Towarzystwo Przyjaciół Bełżyc (1967), Zamojskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk w Zamościu (1968), Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu 

Podlaskim (1968), Towarzystwo Miłośników Lublina (1968), Towarzystwo Regionalne 

w Biłgoraju (1968), Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa (1970).166 

 

4. Zmiana polityki wobec towarzystw regionalnych w latach 1971 - 1980. Zjazd 

towarzystw regionalnych w Nałęczowie 

 Widoczną także dla władz wojewódzkich stała się tendencja obserwowana w drugiej 

połowie lat sześćdziesiątych, po eksplozji działań związanych z obchodami zarówno 1000-

lecia chrztu Polski jak i Tysiąclecia Państwa Polskiego, zwolnienia tempa rozwoju ruchu 

regionalnego związana ze zniechęceniem działaczy stowarzyszeń regionalnych, ustawicznie 

nadzorowanych i kontrolowanych. Zmiany w kierownictwie partyjnym, jakie nastąpiły 

w 1970 r., przejęcie władzy przez ekipę związaną z Edwardem Gierkiem, sprzyjało 

 
165 Ibidem, wypowiedź S. Weremczuka. 
166 Podany jest zgodnie z rejestrem urzędowym rok oficjalnej rejestracji stowarzyszenia. Także: K. Spaleniec, 
Towarzystwa regionalne w województwie lubelskim, „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986, s.44-45. 
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weryfikacji dotychczasowej polityki kulturalnej państwa wyrażającej się w krytycznej ocenie 

minionych lat. Politykę państwa w drugiej połowie lat sześćdziesiątych oceniano w tym 

okresie zdecydowanie negatywnie, stwierdzając, że spotęgowana niewrażliwość ośrodków 

dyspozycyjnych na głos opinii publicznej musiała automatycznie ograniczyć aktywność 

działaczy regionalnych, podważyć w ich świadomości przekonanie o celowości pracy na rzecz 

środowiska. Decyzje zapadały poza ich plecami, z podmiotu historii człowiek stał się jej 

przedmiotem. W tych warunkach żywiołowy ruch społeczny, jakim jest regionalizm albo 

zanikał zupełnie, albo realizował się najczęściej w formach konwencjonalnych, cennych jak 

każde pozytywne działanie, lecz mijających się ze złożoną problematyką współczesności167.  

W prasie oficjalnej władze konsekwentnie powielały stanowisko ukierunkowania działań 

regionalistów na zaangażowanie się we współczesność podkreślając wręcz, że wspierając 

ruch regionalny Ministerstwo Kultury nie narzucało żadnych sztywnych ram modelowych, czy 

recept wymyślonych za biurkiem, bardzo taktownie acz zdecydowanie sugerowało jedynie 

konieczność łączenia form starego regionalizmu z treściami współczesnego życia konkretnych 

środowisk.168  

Tymczasem ocena stanu ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie na początku lat 70-

tych zaprezentowana na łamach lubelskiej prasy jest krytyczna, wręcz druzgocąca: 

stowarzyszenia społeczno-kulturalne Lubelszczyzny przeżywają głęboki kryzys a oceny tej nie 

jest w stanie złagodzić w dalszym ciągu niezła pozycja społeczna TR Hrubieszowskiego, czy 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Chełmskiej.169 W krytycznej ocenie działalności towarzystw 

Ireneusz Kamiński na łamach „Kameny” stwierdza, że: stowarzyszenia lubelskie nigdy nie 

osiągnęły rangi poważnej siły społecznej, zdolnej do faktycznego uczestnictwa 

w rozwiązywaniu istotnych problemów socjalnych, kulturowych, czy gospodarczych regionu, 

będącej autentycznym wyrazem i narzędziem opinii publicznej, spontanicznie zorganizowaną 

grupą nacisku, z którą każda władza musiałaby się liczyć. Nie spełniając tych wysokich 

wymagań, niemal każde towarzystwo regionalne wyróżniało się swoją działalnością 

w panoramie życia powiatu mniej więcej do połowy lat 60-tych. Był elastyczny model 

regionalizmu, byli ofiarni ludzie, były wartościowe osiągnięcia i nastąpił kryzys.170 Winą za 

kryzys redaktor „Kameny” obarczył władze lokalne pozorujące wsparcie działaczy 

społecznych, zaś zagęszczający się od połowy lat 60-tych styl gospodarowania  polegający na 

wydawaniu i transmisji decyzji arbitralnych, w nikłym stopniu liczył się z głosem opinii 

 
167 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społ.- Kult., Wydz. Kultury PWRN, Lublin 1971, s.66. 
168 J. I. Kamiński, O ekshumację regionalizmu, „Kamena” z dnia 28 marca 1971 r., nr7, s.1. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem, s.6. 
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publicznej, skutecznie zresztą tłumionym. W efekcie doprowadziło to do ogólnego 

zobojętnienia i malejącej wiary w celowość i skuteczność działania wykraczającego poza 

koniczność zapewnienia sobie podstawowej, indywidualnej egzystencji.171 Bez wątpienia, 

tylko w atmosferze przemian politycznych i zgody władz na krytyczne podejście do epoki 

poprzedniej, można było sformułować tego typu oceny. Znamiennym był bowiem fakt, że 

tam, gdzie prezes stowarzyszenia był członkiem aktualnych władz, nie narzekano na brak 

środków na działalność ale równocześnie o żadnych postulatach czy roszczeniach w stosunku 

do władz nie mogło być mowy: unia personalna towarzystw regionalnych z administracją, 

odebrała tym pierwszym żywotność a w najlepszym wypadku charakter organizacji 

wyzwalających swobodną i szeroką inicjatywę obywatelską172.  

W tej atmosferze wyjątkową rolę władze wojewódzkie przypisywały i próbowały 

nadać zorganizowanemu w Nałęczowie w dniach 3-4 kwietnia 1971 r. Wojewódzkiemu 

Zjazdowi Towarzystw Regionalnych i Społeczno-Kulturalnych: Wydział Kultury Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie przykładając wielką wagę do działalności 

stowarzyszeń regionalnych i społeczno-kulturalnych postanowił zwołać zjazd wojewódzki 

przedstawicieli tychże stowarzyszeń, którego celem będzie wspólne nakreślenie kierunków 

programowych dalszej działalności zmierzającej do kształtowania współczesnego oblicza 

regionalizmu, wymiana doświadczeń oraz podsumowanie i ocena dorobku stowarzyszeń za 

ostatnie cztery lata173. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 13 działających 

stowarzyszeń, których praca została podsumowana dosyć krytycznie w materiałach, 

opracowanych przez Wydział Kultury PWRN w Lublinie. Stwierdzono mianowicie, że obok 

pozytywnych momentów w województwie wyraźnie występują znamiona kryzysu, które są 

bardzo niepokojące, że dotyczą również towarzystw do niedawna aktywnych, chlubiących się 

wieloma inicjatywami na przykład towarzystwo lubartowskie i kraśnickie.174 W podobnie 

krytycznym tonie wypowiadali się autorzy w specjalnym biuletynie przygotowanym na 

Zjazd, gdzie wyrażono zaniepokojenie kondycją stowarzyszeń, poszukując przyczyn tego 

stanu: jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że hamulcem pełniejszego rozwoju niektórych 

towarzystw są niedostatki w wytwarzaniu wokół życzliwej atmosfery, poszanowania wiedzy 

 
171 I.J. Kamiński, op. cit., s.7. 
172 Ibidem. 
173 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społeczno- Kulturalnych, Wydz. Kultury PWRN, Lublin 1971, 
s.5. W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele 13 towarzystw: TR Hrubieszowskiego (1190 członków), TP 
Puław, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej (214 członków), TP Ziemi Łukowskiej (48), RT Ziemi 
Radzyńskiej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, TPN w Międzyrzecu (150 członków), Koła Bialczan (134 
członków), RT Krzczonowskie, SM Ziemi Kraśnickiej, SM Ziemi Lubartowskiej, Krasnostawskie TR (34 
członków), Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (34 członków) oraz TP Nałęczowa (23 członków). 
174 Ibidem, s. 55. 



 

90 
 

i pracy społecznej, umacniania autorytetu zarówno towarzystw, jak i przodujących działaczy, 

bądź przez popularyzowanie ich osiągnięć, bądź odpowiednie wyróżnianie175. Wystąpienie 

przedstawiciela władz wojewódzkich utrzymane było w podobnie krytycznej wobec 

stowarzyszeń konwencji, gdzie podkreślona została widoczna stagnacja w działalności 

towarzystw, ograniczających się do pasywnej, wycinkowej działalności.176 Opierając się na 

materiałach uzyskanych z analizy ankiet skierowanych do towarzystw stwierdzono brak 

powiązań czy płaszczyzny współdziałania z wojewódzkimi instytucjami kulturalnymi 

i artystycznymi, co stwarza sytuację społeczną grożącą wyizolowaniem niektórych towarzystw 

z żywotnych nurtów życia społeczno-kulturalnego powiatu i województwa177. Poszukiwano 

przyczyn widocznego spadku aktywności niektórych towarzystw, podając jako pozytywne 

przykłady działania podejmowane przez regionalistów w Hrubieszowie, Chełmie, czy 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim. Jako negatywny wzorzec działania 

przywołano stowarzyszenia w Puławach i Białej Podlaskiej, zarzucając im koncentrowanie 

się w działaniach na przeszłości regionu a nie dostrzega zagadnień i problemów związanych 

z powstaniem wielkiego ośrodka przemysłowego. Przyznawano wprawdzie, że każde 

stowarzyszenie ma prawo wybierać bardzo niewielki wycinek działalności a każda podjęta 

praca kulturalna jest niezwykle pożądana i cenna tym bardziej, że w przypadku towarzystwa 

regionalnego niesie zazwyczaj głębokie wartości ideowo-wychowawcze i patriotyczne.178  

Działania stowarzyszeń regionalnych koncentrujących swoje działania na badaniu, 

dokumentowaniu i upamiętnianiu przeszłości regionu nie spełniały oczekiwań władz, 

zmierzających do realizacji polityki kulturalnej, w myśl której istnieje potrzeba szerszego 

zaczynu kulturotwórczego a więc szczególną uwagę należy przywiązywać do działalności 

kompleksowej zwróconej ku współczesności179.  

Zdecydowanie negatywnie oceniono działania ruchu regionalnego w ostatnich latach, 

wytykając stowarzyszeniom: rozproszenie działań, brak autorytetu, osamotnienie 

w inicjatywach, brak kontaktu między sobą i z instytucjami wspierającymi z Lublina, 

nieumiejętność pozyskiwania środków materialnych, pokoleniową izolację, a nawet - stratę 

 
175 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społ.- Kult., Wydz. Kultury PWRN, Lublin 1971, s.56. 
176 Ibidem. Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Kultury PWRN w Lublinie, s.56. 
177 Ibidem.  
178 Ibidem, Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych , s.57. W przypadku Towarzystwa w Hrubieszowie 
podkreślone zostało jako słuszne postawienie w działaniu na masowość członkostwa (1190 członków), „na 
integracje społeczności w dużej mierze stanowiącej element napływowy i skupienie się na wydobyciu szczytnych 
tradycji tej ziemi, jej awansu kulturalnego a szczególnie umacniania patriotyzmu i budzenia zaangażowania 
społecznego”. Pozytywnie wyróżniono także SM Ziemi Chełmskiej za podejmowanie prób „budowania 
w mieście środowiska literacko-artystycznego z oparciem się o instytucje państwowe” oraz TPN w Międzyrzecu 
Podlaskim, które „postawiło na budzenie ruchu umysłowego w 12 tys. mieście nie będącym powiatem”. 
179 Ibidem, s.57. 
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energii społecznej. Przyczyny tego stanu upatrywano także w braku współpracy 

z organizacjami młodzieżowymi, stąd - zdaniem władz -  małe zainteresowanie młodzieży 

działalnością regionalną i jej znikome członkostwo w stowarzyszeniach.  

Dostrzeżono jednakże, iż przyczyny leżą nie tylko po stronie towarzystw, ale niekiedy 

mamy do czynienia z dewaluacją pracy społecznej i jej rangi. Towarzystwa czy działaczy 

widzi się wówczas, gdy trzeba wykonać określone zadania a pomija przy podejmowaniu 

decyzji w sprawach generalnych dla rozwoju kultury, uczestnictwa w radach społecznych 

i komisjach współdecydujących o programach placówek kultury, reprezentacji honorowej 

itp.180  Pojawiły się także głosy, które szansę na odnowę ruchu regionalnego dostrzegały 

w całkowitym przekazaniu stowarzyszeń w ręce autentycznych regionalistów. Tylko oni, 

bezinteresowni działacze, mocno związani ze środowiskiem są w stanie ożywić ten ruch, który 

mimo wszystkich ograniczeń wniósł do lubelskiej sprawy społecznej sporo wartościowych 

faktów i inicjatyw.181  

Przedstawiciele władz deklarowali wprawdzie stanowisko wspierania regionalizmu ale 

w ich rozumieniu nowoczesnego, zwróconego do współczesności. Uznano, że na początku lat 

siedemdziesiątych przyszła pora na wprowadzenie „idei policentryzmu kulturalnego”, dla 

której stworzono odpowiednie warunki polityczne: nowa i ożywcza atmosfera polityczna, 

która zapanowała w naszym kraju spełnia i spełniać będzie te podstawowe warunki. Region 

stoi przed wielką szansą dynamicznego i wszechstronnego rozwoju182. Drogę do uzdrowienia 

trudnej sytuacji stowarzyszeń regionalnych przedstawiciele władz postrzegali w ich 

zjednoczeniu. Zjazd podjął nawet uchwałę o powołaniu wojewódzkiej Federacji stowarzyszeń 

regionalnych i społeczno-kulturalnych Lubelszczyzny,183 w miejsce Rady Konsultacyjnej 

Towarzystw Regionalnych. Istniała jednak rozbieżność w oczekiwaniach władz i towarzystw, 

co do kierunku działania powołanej Federacji. W deklaracji władz miała ona w niczym nie 

naruszać autonomii poszczególnych jej udziałowców, zaś niewątpliwie umożliwiałaby bardzo 

racjonalne wykorzystanie potencjału ekonomiczno-społecznego skumulowanego 

w stowarzyszeniach, będąc zarazem formą przedstawicielstwa interesów tego ruchu w mieście 

wojewódzkim.184 Stanowisko towarzystw wyraziło Lubelskie Towarzystwo Naukowego, które 

postrzegało rolę Rady, bądź Federacji, wyłącznie jako platformy bieżącego kontaktu, 

 
180 Ibidem, s. 55. 
181 J. I. Kamiński, op. cit. s.7. 
182 Wojewódzki Zjazd …op. cit., s.67 
183 I.J. Kamiński,  Federacja niecierpliwych. Po zjeździe regionalistów [w:] „Kamena”  z dnia 25 kwietnia 1971, 
nr 9, s.7. 
184 Ibidem.. 
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współpracy między towarzystwami naukowymi a towarzystwami regionalnymi.185 Wobec 

braku aktywności towarzystw w tej kwestii oraz zgłaszanym przez nie obawom, odczuwalnej 

atmosferze nieufności w stosunku do władz, sprawa usankcjonowania działań Federacji 

pozostała zawieszona w czasie, nie spełniając oczekiwań żadnej ze stron.  

Spotkanie regionalistów odbywało się w Nałęczowie, z udziałem reaktywowanego 

Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa186, które w druku ulotnym skierowanym do mieszkańców 

wskazało wyznaczone priorytety swego działania: wskrzeszone TPN założone przed pół 

wiekiem przez najwybitniejsze polskie umysły, które sobie Nałęczów umiłowały, uważa dziś za 

podstawowe swoje zadanie przypominanie społeczeństwu o obowiązku strzeżenia i ochrony 

jedynych w swoim rodzaju wartości kulturowych, krajoznawczych i klimatycznych, jakie 

stanowi Nałęczów187. Pierwsze walne zebranie organizacyjne Towarzystwa odbyło się 

5 listopada 1970 r.188 Prezesem wybrany został Jan Głowacki. Towarzystwo podjęło szereg 

inicjatyw regionalnych, stało się także inicjatorem przedsięwzięcia znaczącego w kulturze 

regionu, czyli festiwalu „Nałęczowskie Divertimento”, organizowanego przy udziale 

Filharmonii Lubelskiej. Towarzystwo było także organizatorem ogólnopolskich plenerów 

rzeźbiarskich, malarskich, spotkań humanistów. Rozpoczęto równolegle działania związane 

z ochroną pamiątek przeszłości, grobów powstańczych i postaci zasłużonych w dziejach 

Nałęczowa.189  

W dniu 22 lutego 1972 r. doprowadzono do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego.190 Funkcję prezesa objął Bronisław Opoka. 

Towarzystwo oficjalnie nigdy nie było wyrejestrowane, przez lata przyłączone do struktur 

PTTK, na nowo rozpoczęło działania. Aktywność widoczna była w organizowanych 

wystawach, imprezach o charakterze artystycznym, spotkaniach, prelekcjach o tematyce 

regionalnej, wygłaszanych przez Karola Majewskiego, Kazimierza Parafianowicza, Rudolfa 

Buchalika oraz Jadwigę Czerepińską.191 Przystąpiono także do zbierania eksponatów 

 
185 Wojewódzki Zjazd… op. cit., s.45. 
186 APL, UW WSW, Rejestr Stow. i Związków 1954-1984, spis IV/48, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 
wznowiło działalność dokonując rejestracji w dniu 26. 09.1970 r. pod nr 298. Zgodnie ze statutem jako teren 
działania obejmowało obszar PRL, bez prawa zakładania oddziałów i kół. Ponowna rejestracja – 31.03.1977 r. – 
ograniczono teren działania do woj. lubelskiego, zachowując prawo naboru kuracjuszy. Pierwszym prezesem 
został Jan Głowacki, następnie od 1972 r.- Wiesław Borowicz a od XI.1973 r. – Jarosław Olejnicki. 
187 Kalendarium TP Nałęczowa, Głos Nałęczowa. Pismo TPN, Nałęczów 2009, s.5. 
188 M. Tarka, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.47. 
189 Ibidem. 
190 APL, UW WSW, Rejestr Stow. i Związków 1954-1984, spis IV/48, TP Miasta Kazimierza Dolnego 
zarejestrowane zostało pod nr 311 w dniu 11.XI.1971 r.  
191 R. Lubicki, 60 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, „Region Lubelski”, R. 3(5), 
Lublin 1988, s.291. Od 1975 r. funkcję prezesa powierzono Henrykowi Kamińskiemu, następnie – Zdzisławowi 
Maciejewskiemu, zaś od 1982 r.- Ryszardowi Lubickiemu. 
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muzealnych, będących własnością  Towarzystwa rozproszonych po innych organizacjach 

i instytucjach.  

Dla dalszego funkcjonowania stowarzyszeń regionalnych duże znaczenie miała 

zmiana w podziale administracyjnym kraju  przeprowadzona ustawą z dnia 28 maja 1975 r., 

o wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego państwa, polegająca na 

utworzeniu 49 województw, przy równoczesnej likwidacji powiatów. Zasięg działania 

stowarzyszeń regionalnych mających siedzibę w dotychczasowych miastach powiatowych 

został ograniczony. Rozbudziło to natomiast ambicje lokalne dotychczasowych miast 

powiatowych w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Do reformy samorządowej w kraju 

prawie całość kompetencji w zakresie stowarzyszeń skupiona była w organach resortu 

ministerstwa spraw wewnętrznych. Po wprowadzeniu reformy,  stowarzyszenia przeszły pod 

bezpośredni nadzór gmin, bądź województw. Wojewoda Lubelski zobowiązany był przekazać 

część swoich kompetencji terytorialnych nowym województwom w Białej Podlaskiej, 

Chełmie, Siedlcach, Tarnobrzegu i Zamościu, oraz jednostkom szczebla podstawowego. 

Dotyczyło to także stowarzyszeń, które zostały ponownie przerejestrowane przez właściwe 

sobie organy administracji, czyli prezydentów miast i Naczelników Gmin, którym w wyniku 

reformy bezpośrednio podlegały.  

Wojewodowie w nowo utworzonych województwach zostali poinformowani 

o wykreśleniu z rejestru stowarzyszeń i związków tutejszego urzędu stowarzyszenia, których 

działalność przekracza jednostki stopnia podstawowego i przekazuję wraz z dokumentacją. 

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do wpisania stowarzyszenia do rejestru prowadzonego 

w podległym Wam Urzędzie.192 Likwidacja powiatów pociągnęła za sobą zmiany 

w zarządzaniu, jak i organizacji życia kulturalnego i społecznego. Pozrywane zostały więzi 

regionalne, przerwana została długoletnia tradycja działania wielu placówek kultury 

i stowarzyszeń o zasięgu powiatowym. Utrudnienia związane z ponowną rejestracją sprawiły, 

że cześć działaczy regionalnych przeżywała chwile zwątpienia w możliwość dalszego 

działania w nowym kształcie terytorialnym województw.193 Tymczasem polityka państwa 

wyraźnie zmierzała w kierunku nasilenia kontroli działalności stowarzyszeń. W poufnym 

zaleceniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skierowanych do dyrektora WSW Urzędu 

Wojewódzkiego wyartykułowana została polityka władz państwowych w stosunku do 

stowarzyszeń: Prawidłowa realizacja zadań wynikających z reformy terenowych organów 

 
192APL, UW WSW, Nadzór nad stowarzyszeniami, Legalizacja, ograniczenie działalności, likwidacja 
stowarzyszeń, SW IV-900/75. 
193 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne… op. cit.,  s.28. 
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administracji państwowej w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami a zwłaszcza jego dalsza 

decentralizacja, stwarza warunki do pogłębienia i rozszerzenia zakresu i form tego 

nadzoru194. Przesyłając wytyczne dotyczące form sprawowania nadzoru nad 

stowarzyszeniami MSW artykułowało wyraźnie swoje oczekiwania konsekwentnego 

realizowania przez władze wojewódzkie polityki państwa. W pierwszym rzędzie należało: 

wytypować stowarzyszenia wymagające nadzoru szczególnego. Sprawując nadzór nad 

stowarzyszeniem główny akcent należy położyć na: egzekwowanie od stowarzyszeń 

wykonywania zadań na rzecz kształtowania postaw obywatelskich, umacniania dyscypliny 

społecznej oraz ładu i porządku publicznego; doskonalenie systemu koordynacji prac innych 

wydziałów w zakresie nadzoru i kontroli działalności merytorycznej i gospodarki finansowej 

stowarzyszeń oraz zakończenie prac związanych z likwidacją ogniw stopnia powiatowego195. 

Wytyczne te dotyczyły stowarzyszeń regionalnych, które w dotychczasowym zapisie 

statutowym  jako zasięg swojego działania wskazywały powiat, a nawet kraj. Zobligowane 

zostały one do zmian w statutach ograniczających teren działalności do miasta, będącego 

poprzednio siedzibą powiatu, lub gminy. Ominąć powyższy nakaz udało się  m.in. 

Towarzystwu Miłośników Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej, które w czasie reformy 

administracyjnej kraju związanej z likwidacją powiatu, ocaliło regionalny zasięg działania 

obejmujący obszar byłego powiatu. Przy ponownej rejestracji towarzystwa i zmianie nazwy 

na „Lubartowskie Towarzystwo Regionalne” wpisano w przeredagowanym statucie - jako 

teren swego oddziaływania nie teren powiatu, lecz okoliczne gminy obejmujące analogiczny 

obszar196. Nie udało się zastosowanie tego wybiegu w przypadku Tomaszowskiego 

Towarzystwa Regionalnego, którego zasięg działania ograniczono nie zezwalając na 

powoływanie oddziałów, czy też kół stowarzyszenia. Władze argumentowały odmowę 

słabym zainteresowaniem działalnością regionalistów, wyrażonym w nikłym rozwoju 

ilościowym Towarzystwa (w sprawozdaniu za 1972 r. podano liczbę 34 członków). Pozostałe 

towarzystwa zlokalizowane w miastach powiatowych, po reformie także zmuszone były 

ograniczyć teren swojego działania do obszarów miast lub gmin.  

Natomiast Lubelski Urząd Wojewódzki próbował tonować oczekiwania rządowe: 

Stosownie do waszego pisma uprzejmie informujemy, że w rejestrze stowarzyszeń i związków 

tutejszego Urzędu figuruje 7 stowarzyszeń o zasięgu ogólnopolskim, a w tym jedno 

(Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa) o charakterze regionalnym. Analiza działalności 

 
194 APL, UW WSW, Nadzór nad stowarzyszeniami, Plan nadzoru i kontroli stowarzyszeń w 1976r, s.4. 
195 APL, UW WSW, Plan kontroli i nadzoru stowarzyszeń w 1976r, Opatrzone klauzulą poufne pismo z MSW. 
196 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków Lubartowskie Towarzystwo Regionalne zarejestrowane 
zostało 16.06.1977 r. pod nr 349. sygn.4/48. 



 

95 
 

wykazała, że obecnie nie ma potrzeby ograniczania ich terenu działalności197. Urząd 

Wojewódzki podjął próby - argumentując nadmiernym rozdrobnieniem stowarzyszeń, 

zobligować pracownika WDK Kazimierza Spaleńca, prowadzącego sprawy towarzystw 

regionalnych, do wdrożenia w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami, działań zmierzających 

do utworzenia jednego w województwie Lubelskiego Stowarzyszenia Regionalnego. Miała to 

być kolejna próba koncentracji stowarzyszeń regionalnych. Dotychczas samodzielne 

towarzystwa byłyby wówczas oddziałami, lub kołami terenowymi.198 Ułatwiłoby to, według 

pomysłodawców projektu - kontrolę, nadzór nad stowarzyszeniami, koncentrację ich działań 

oraz przeciwdziałałoby ogromnemu rozproszeniu ruchu społecznego.199 Koncepcja ta nie 

zyskała szerszego poparcia wśród regionalistów, którzy nie byli zainteresowani tworzeniem 

takiego ośrodka, dostrzegając w nim niebezpieczeństwo pozbawianiem się samodzielności 

działania.  

Sytuację w kwestii relacji miedzy stowarzyszeniami i działalności samych 

stowarzyszeń normowało prawnie Zarządzenie Wojewody Lubelskiego nr 30 z dnia 5 lipca 

1977 r., bazujące na prawie o stowarzyszeniach z 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808) 

i późniejszych uzupełnieniach.200 W uzasadnieniu wojewoda wyjaśnił swoje stanowisko 

argumentując, że po trzecim etapie reformy terenowych organów administracji państwowej 

zachodzi potrzeba (…) stworzenia w województwie dalszych możliwości szerszego powiązania 

działalności stowarzyszeń z realizacją zadań administracji państwowej a z drugiej strony 

bardziej skoordynowanego i efektywnego wpływu administracji na działalność 

stowarzyszeń.201 Zarządzenie to, kwestię współdziałania ze stowarzyszeniami a szczególnie 

nadzór nad nimi i kontrolę, powierzało dyrektorom wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim. 

Tak zdecydowane stanowisko Wojewody wynikało z faktu, iż Departament Społeczno-

Administracyjny MSW uznał nadzór nad stowarzyszeniami na Lubelszczyźnie za 

niezadowalający. W efekcie powyższego Zarządzenia przeprowadzone zostały w 1978 r. 

w województwie lubelskim 293 kontrole, co zapewniło nadzorującym lubelskim urzędnikom 

 
197 Ibidem, APL, UW WSW, Plan kontroli i nadzoru stowarzyszeń w 1976 r. 
198 APL, UW WSW-SW III 6015/77, Nadzór nad stowarzyszeniami, teczka 4/4,  Notatka urzędowa ze spotkania 
w dniu 13.I.1977 r., Alfreda Gaudy - zastępcy dyrektora Wydziału Kultury UW z pracownikiem WDK, 
Kazimierzem Spaleńcem, prowadzącym sprawy stowarzyszeń regionalnych, sporządzona przez Stefana Najdę 
inspektora woj. WSW, s.4. 
199 Ibidem.  
200 APL, WSW, dot. ustawy z dnia 25.I.1958 o radach narodowych, uchwała nr 45/582/67 Prezydium WRN 
w Lublinie z dnia 21 lutego 1967 w sprawie koordynacji i wzmożenia nadzoru nad działalnością stowarzyszeń. 
201 APL, WSW-SW III 6015/77, Zarządzenie Wojewody Lubelskiego nr 30 z 5.07.77. 
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pod względem aktywności – pierwsze miejsce w kraju.202 Gorliwość ta wynikała także z faktu 

zainteresowania nadzorem nad stowarzyszeniami ze strony wojewódzkiej instancji partyjnej. 

Wydział Spraw Administracyjnych UW sprawujący nadzór i kontrolujący stowarzyszenia 

miał świadomość zainteresowania władz partyjnych działaniami, bowiem stowarzyszenia 

w województwie lubelskim, podobnie jak w całym kraju, skupiają i organizują obywateli do 

czynnego udziału w politycznym, kulturalnym, oświatowym i gospodarczym życiu. Wagę tego 

zagadnienia podkreślały uchwały VI, VII i VIII Zjazdu PZPR203. W związku z powyższym 

narzucono stowarzyszeniom obowiązek składania rocznych sprawozdań z działalności, które 

były szczegółowo analizowane przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowano 

wytyczne do analizy sprawozdań, które miały na celu narzucić towarzystwom realizowanie 

zadań politycznych, brzmiały bowiem: konkretnie rozliczać stowarzyszenia z realizacji 

powinności statutowych na rzecz ładu i porządku publicznego, sprawdzać działalność 

wydawniczą stowarzyszeń o charakterze regionalnym i lokalnym pod względem jej legalności, 

użyteczności społeczno-wychowawczej i zapotrzebowania oraz masowe imprezy 

organizowane przez stowarzyszenia dla społeczeństwa pod względem ich wartości społeczno-

politycznej i wychowawczej204. Zbiorcze materiały pokontrolne, wraz z ocenami i wnioskami 

wydziałów kontrolujących wysyłane były do Departamentu Społeczno-Administracyjnego 

MSW. Analiza dokumentów z tych zmasowanych kontroli, doprowadziła do wyciągnięcia 

wniosków, które ukierunkowały relacje pomiędzy władzą a stowarzyszeniami na najbliższe 

lata. Istotne dla towarzystw regionalnych było spostrzeżenie pokontrolne: łączenie 

stowarzyszeń w obecnej sytuacji nie ma szans i naszym zdaniem nie byłoby użyteczne 

społecznie205. Ostudziło to także pomysły odgórnego jednoczenia ruchu regionalnego oraz 

narzucania towarzystwom przymusu konsolidacji planowania i działania. Od pozytywnych 

efektów tych kontroli uzależniano także ewentualne przyznanie stowarzyszeniu dotacji 

z budżetu wojewódzkiego. Zalecono także urzędom miast i gmin, tam gdzie działały 

stowarzyszenia, wzmożenie czujności i nadzoru. Gorliwością w tej dziedzinie zasadniczo 

wykazał się tylko Urząd Miejski w Puławach, który zorganizował spotkanie przedstawicieli 

swoich stowarzyszeń w sprawie koordynacji i wzmożenia nadzoru nad działalnością 

stowarzyszeń  zobowiązując je do konsultowania planów pracy z tutejszym Wydziałem Spraw 

 
202 Ibidem, s. 60, w protokole pokontrolnym znalazł się zapis: Nie stwierdzamy, aby wśród członków 
wymienionych stowarzyszeń znajdowały teren do działania takie ugrupowania, jak Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela czy KSS KOR. 
203 APL, UW WSA, Nadzór nad stowarzyszeniami, SA. III 6015/80, teczka 5/1, s.60. 
204 APL, UW WSW-S.A. III 6015/77, Nadzór nad stowarzyszeniami, Klauzula poufne-Wyciąg z pisma MSW         
w sprawie zadań na rok 1978, s.144. 
205 APL, UW WSW-SW III 6015/78, Nadzór…, Odpowiedź po kontroli, s.58. 
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Wewnętrznych, informowania o istotnych podsumowujących posiedzeniach Zarządu oraz 

informowania o Walnych Zgromadzeniach.206 Towarzystwo Przyjaciół Puław po 

przerejestrowaniu, zgodnie ze statutem obejmowało swoim działaniem teren miasta i okolic. 

O sile tego stowarzyszenia regionalnego świadczy fakt, że w 1977 roku liczyło 252 członków, 

prowadząc ożywioną działalność wydawniczą.207 Szczegółowa kontrola działalności 

merytorycznej i finansowej Towarzystwa Przyjaciół Puław przeprowadzona została 

w kwietniu 1977 roku, przez inspektora WSW Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Stefana 

Najdę. W protokole pokontrolnym praca towarzystwa została oceniona pozytywnie: 

działalność Zarządu nie wykracza poza uprawnienia statutowe, koszty wydawnictw 

pokrywane są ze środków własnych oraz dotacji, prawidłowo i korzystnie kolportowane.208 

Pozytywna ocena działalności Towarzystwa dokonana przez przedstawiciela władz 

wojewódzkich nie zmieniła jednak relacji regionalistów z Urzędem Miasta w Puławach, który 

dyscyplinował przedstawicieli stowarzyszeń informując, że wprawdzie system prawny PRL 

gwarantuje obywatelom prawo zrzeszania się : nie oznacza to jednak, jakby chcieli niektórzy 

– samowoli. Realizacja omawianego prawa, czy też swobody obywatelskiej, posiada granice 

wyraźnie prawem zakreślone.209 Władze miasta zobligowały przedstawicieli stowarzyszeń do 

realizacji wytycznych, dotyczących zaangażowania się w obchody 35-lecia PRL oraz 

wyeksponowania w planach pracy stowarzyszeń na rok 1979 celu podstawowego, czyli  

kształtowania ideowo-obywatelskich postaw członków i środowisk, aktywizacji zadań na rzecz 

ładu i porządku publicznego: propaganda, publikacje, szkolenia, patrole, kontrole.210. 

Kontrolą objęto także Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, zalecając większą 

staranność księgowania wydatków, natomiast działalności wydawniczej bez zezwolenia nie 

stwierdzono.211 Restrykcjom pokontrolnym podlegało także Regionalne Stowarzyszenie 

Miłośników Kraśnika przeżywające kryzys działalności. W 1979 roku dotychczasowy 

stowarzyszenia prezes Wiktor Wilk przeniósł się do Zamościa, zaś wiceprezes Józef Grzesiak, 

jako dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Kultury jest zbyt zajęty organizacją Festiwalu Pieśni 

o Ojczyźnie. 212 

 
206 Ibidem, Pismo Urzędu Miejskiego w Puławach do WSW UW w Lublinie z 12 czerwca 1978 r., s.88. 
207 Teka Puławska pod red. S.J. Buksińskiego i B. Zadury, TPP, Puławy 1972-; Studia Puławskie, t.1 ukazał się 
w 1974 r. pod  red. Waldemara W. Bednarskiego; A. Bornus, Działalność wydawnicza TP Puław, „Region 
Lubelski” R.2(4), 1987, s.336. 
208 APL, UW WSW-SW III 6015/77, teczka 4/4, Nadzór nad stowarzyszeniami, s.54, Protokół kontroli 
działalności statutowej TP Puław- 8.04.1977. 
209 APL, UW WSW-SW III 6015/79, 4/6, Nadzór nad stowarzyszeniami, narada ze stowarzyszeniami 
w Puławach, w dniu 27 lutego 1979 r., s.31. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem, Pismo do MSW w sprawie kontroli wydawnictw z 19.X.1978 r., s.108 
212 Ibidem. 
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W czasie kontroli rejestrowane były także trudności, z jakimi borykały się 

towarzystwa regionalne, świadczy o tym notatka dotycząca zaangażowanego w chronieniu 

tradycji regionalnych Towarzystwa w Woli Osowińskiej. Kontrola, która została 

przeprowadzona w kwietniu 1978 roku, stwierdziła, że towarzystwo zrzeszające 31 członków, 

pracuje społecznie, bez obciążeń etatowych. Doceniono także jego unikalne  w skali 

województwa poczynania, czyli utworzenie muzeum regionalnego na wsi. W protokole 

pokontrolnym odnotowano problemy, z jakimi boryka się stowarzyszenie działające 

w środowisku wiejskim: istnieją trudności w zbieraniu eksponatów do muzeum z powodu 

braku funduszy. Istniejące fundusze przeznacza towarzystwo na rekonstrukcje strojów 

ludowych dla potrzeb zespołu ludowego.213 

Towarzystwo Miłośników Lublina w 1978 roku było kontrolowane dwukrotnie. 

Pierwsza kontrola przeprowadzona została w dniach 15-20 marca, pod kątem celowości 

zatrudniania oraz możliwości połączenia z innym stowarzyszeniem. Stwierdzono, że przy 

stanie 421 członków stowarzyszenie działa bez pracowników etatowych, jedynie sprawy 

finansowe prowadzone są na zasadzie umowy zlecenia. Kontroler stwierdził także, że ze 

względu na specyficzny charakter towarzystwa nie ma możliwości połączenia z innym 

stowarzyszeniem. Towarzystwo powinno pozostać w tej samej strukturze organizacyjnej.214 

Ponowna kontrola, która przeprowadzona została w październiku tegoż roku, tym razem 

ukierunkowana została na ocenę prawidłowości prowadzenia spraw wydawniczych. 

Sprawdzono wszystkie katalogi wystaw organizowanych przez Towarzystwo, które dotyczyły 

dawnego i współczesnego Lublina i wzbogacały wiedzę o nim wśród mieszkańców miasta. 

Publikacje odznaczają się staranną formą typograficzną, wartościową treścią i spełniają 

swoje zadanie.215 Jubileusz województwa przyczynił się do opublikowania także trzech 

tomów studiów prezentujących problemy z przeszłości tych ziem.216 Nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

Problemy z prowadzeniem działalności regionalnej bez nadmiernego ingerowania 

przedstawicieli władz, miało Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Działalność 

Towarzystwa,  jak wynika z kontroli przeprowadzonej w dniach 25-28 stycznia 1971 r. przez 

Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium MRN w Zamościu stała na poziomie 

niezadowalającym a wręcz niedostatecznym. Towarzystwo w ogóle nie istniało, Zarząd nie 

 
213 APL, UW WSW-SW III 6015/78, Nadzór nad stowarzyszeniami, kontrola w zakresie zatrudnienia. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem, s.99. 
216 Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. K. Myśliński, A.A. Witusik, Lublin 1974; Z przeszłości 
kulturalnej Lubelszczyzny, red. S. Tworek, Lublin 1978; Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów 
Lubelszczyzny, red. A. Koprukowniak, W. Śladkowski, Lublin 1980. 
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działał. Wobec tak ustalonych faktów należałoby wystąpić o rozwiązanie. Jednak mając na 

uwadze cele władza nadzorcza doszła do wniosku - dać szansę poprawy.217 Szansą na 

uaktywnienie działalności miała być zmiana Zarządu i wybór nowego przewodniczącego, 

Michała Bojarczuka, dokonany na walnym zebraniu w dniu 17 października 1971 roku. 

W tym czasie, w dniu 10 listopada 1971 r. nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na 

Zamojskie Towarzystwo Nauki i Kultury.218 Plany wydawnicze stowarzyszenia w Zamościu 

były pod szczególnym nadzorem władz wojewódzkich oraz KW PZPR. Zmieniano je nie 

konsultując z Zarządem towarzystwa. Nie udało się też uzyskać Towarzystwu zgody na 

wydawanie gazety regionalnej. Otrzymaliśmy zarządzenie, by na szczeblu powiatu nie 

wydawać jednodniówek, argumentowano kosztami i koniecznością oszczędności papieru – 

pisał w sprawozdaniu prezes Michał Bojarczuk.219 Nie powiodły się próby wznowienia 

wydawnictwa regionalnego „Teka Zamojska”, mimo, iż pierwszy tom został opracowany 

i włączony do planu wydawniczego i przygotowany do druku w Wydawnictwie Lubelskim.220 

Plany wydawnicze o charakterze naukowych związane były z planami uroczystych obchodów 

400-lecia Zamościa. Przygotowano 19 pozycji wydawniczych, które starano się wprowadzić 

do oficjalnych planów wydawniczych Wydawnictwa Lubelskiego, z których przyjęte zostało 

osiem pozycji. Znakiem czasów było wstrzymanie druku przygotowanych publikacji, ale 

polecenie skierowane od władz do Zamojskiego TPN natychmiastowego opracowania 

i przygotowania do druku pracy zbiorowej pt. „60-ta rocznica wielkiej Socjalistycznej 

Rewolucji Październikowej”221. Prezes M. Bojarczuk, mimo prób ugodowego uzgadniania 

planów wydawniczych sygnalizował, że Zarząd ma kontakty wyjątkowo niesympatyczne 

z powodu niewłaściwego stanowiska (...) przewodniczącego Prezydium MRN w Zamościu, 

który na sprawach wydawniczych zupełnie się nie zna a nie chce się zgodzić na wydanie kilku 

dzieł z naszego regionu, wartościowych dzieł napisanych przez powagi naukowe.222 

Pierwszeństwo w planach wydawniczych miały pozycje o wydźwięku ideologicznym. Jedyną 

pozycją, którą zaakceptowano i skierowano do druku było opracowanie rewolucyjnych 

tradycji ruchu robotniczego w województwie zamojskim. Zdaniem Michała Bojarczuka 

 
217 Muzeum Zamojskie, M. Bojarczuk, Kronika ZTPN nr 1, s.86. Prezesem ZTPN był w tym okresie 
W. Romanowski. 
218 Ibidem, Teczka dokumentów – „ZTPN”, Statut Zamojskiego Towarzystwa Nauki i Kultury. Powrót do nazwy 
ZTPN potwierdzony został na Walnym Zgromadzeniu  w dn. 31.III.1974 r. Patrz: M. Bojarczuk, Kronika ZTPN, 
t. II, s.112.  
219 M. Z, Kronika ZTPN, M. Bojarczuk, Sprawozdanie z działalności w latach 1972-1974, t.2, s.117-119; Także: 
B. Szyszka, Między Lublinem a Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa, Zamość 2009, s.141. 
220 M Z, Kronika ZTPN, t.3, s 107. 
221 M Z, Kronika ZTPN, t.4, s.27. 
222 Ibidem, t.2, s.60. 
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Zarząd Towarzystwa mało ma do powiedzenia. Takie skrępowanie nie pozwoli Towarzystwu 

na właściwy rozwój.223  Jakiekolwiek próby przeciwstawienia się doprowadziły w marcu 1976 

roku, pod presją Wydziału Propagandy KW PZPR w Zamościu do natychmiastowej zmiany 

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmiany personalne w Zarządzie Michał Bojarczuk 

szczegółowo opisuje w Kronice oddając atmosferę, w jakiej działało Zamojskie TPN: 

W gabinecie Prezydenta Miasta Jana Piskorskiego 3 marca 1976 r. odbyło się zebranie na 

temat Zjazdu ZTPN. Kierownik propagandy KW PZPR Piotr Kopciowski podał 

wiceprezydentowi Skowronkowi gotową listę ze składem osób, które mają wejść do Zarządu 

Towarzystwa. W dniu wyborów Piotr Kopciowski odczytał zebranym skład Zarządu, 

Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Wydawniczej, Kolportażu 

i Odczytowej. Zebrani jednogłośnie przyjęli do wiadomości skład nowych władz, żadnej 

dyskusji nie było, nie zachowano nawet pozoru wyborów demokratycznych. Wybrano do 

władz ludzi, którzy nie są nawet członkami. W myśl statutu zebranie nie jest ważne.224 

W czerwcu 1976 miała miejsce kontrola pracy stowarzyszenia w latach 1975-76, 

przeprowadzona przez Jerzego Gresztę – pracownika WSW UW w Zamościu, który 

stwierdził, że: W kontrolowanym okresie członkowie Towarzystwa wygłosili 60 odczytów 

z zakresu kultury i historii. Do wygłaszania odczytów zapraszano również naukowców 

z UMCS225. W efekcie w grudniu 1976 roku KW PZPR w Zamościu dokonał analizy 

dotychczasowej działalności Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zarządowi 

postawiono zarzuty zbyt małej aktywności w działaniu i w publikowaniu materiałów. Próby 

odparcia zarzutów przez Zarząd obiektywnymi trudnościami ze zdobyciem papieru na druk, 

limitami wydawniczymi w wyniku, których z przygotowanych 19 pozycji wydawniczych 

związanych z 400-leciem Zamościa przyjęto tylko osiem w Wydawnictwie. Argumenty te nie 

przekonały władz, które szukały pretekstu by uniemożliwić, bądź w pełni kontrolować 

działania regionalistyczne w Zamościu.  

Pod presją tak nasilonego nadzoru i kontroli działalność stowarzyszeń pod koniec lat 

70-tych zdecydowanie słabnie. W opinii historyków totalitarne zapędy polityczno-kulturalne, 

jakie miały miejsce pod koniec rządów Władysława Gomułki wręcz szkodziły społecznemu 

ruchowi kulturalnemu. O ile bowiem rywalizacja w obchodach Tysiąclecia Państwa 

Polskiego organizowanego przez partię, z kościelnymi obchodami Millenium Chrztu Polski, 

dobrze służyła ożywieniu kulturalnemu kraju, o tyle od początku lat 70-tych, po wypadkach 

 
223 Ibidem, t.3, s.87. 
224 Ibidem, t.3 s.72. Prezesem ZTPN od 1976 r. był Eugeniusz Zgnilec. 
225 Ibidem, t.4, s.156. 
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„Grudnia 1970” na Wybrzeżu rysował się coraz większy rozziew pomiędzy poczynaniami 

społeczników a wciąż twardym kursem ośrodków prokomunistycznych.226  Nie słabnie 

natomiast aktywność władz, szczególnie centralnych. Wobec zmniejszenia nasilenia kontroli 

stowarzyszeń w 1979 roku, Wojewoda Lubelski zostaje pouczony o konieczności wzmożenia 

czujności - informuje, więc podległe sobie jednostki pismem z dnia 26 kwietnia- zostałem 

poinformowany przez MSW, że Wydziały merytoryczne tutejszego UW nadal 

w niedostatecznym stopniu realizują zadania wynikające z mojego zarządzenia nr 30 z dnia 5 

lipca 1977 roku, w sprawie koordynacji i wzmożenia nadzoru nad działalnością stowarzyszeń. 

Proszę uprzejmie o dopilnowanie pełnego wykonania zadań nakreślonych wyżej cytowanym 

zarządzeniem oraz skoordynowanym planem kontroli stowarzyszeń.227 Zasadniczą troską 

władz było utrzymania społeczeństwa w karności, dyscyplinie i świadomości pełnego 

nadzoru podejmowanych działań. Nie była to atmosfera sprzyjająca spontanicznemu 

działaniu. Egzekwowano od stowarzyszeń plany pracy, sprawozdania z realizacji półrocza, 

następnie kolejnych rocznych cyklów działania. Szczegółowo kontrolowane były finanse, 

krytykowana niedostateczna skuteczność w ściągalności składek członkowskich. Kontroli 

podlegała celowość organizowanych przedsięwzięć, poczynionych wydatków, nawet na 

wydawnictwa, na które dodatkowo należało uzyskać zezwolenie Naczelnego Zarządu 

Wydawnictw, wpisać się do planów wydawniczych, pozyskać środki.  Zgodnie z wytycznymi 

rozesłanymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Wojewodów i Prezydentów Miast 

wskazano główne zadania do realizacji na rok 1980 mające na celu zapewnienie wykonywania 

podstawowych zadań społeczno-administracyjnych na rzecz ładu i porządku publicznego oraz 

dyscypliny społecznej228. Według wytycznych najwłaściwszą drogą kontaktów władzy 

z działającymi stowarzyszeniami był nadzór, polegający między innymi na równomiernej 

realizacji skoordynowanego planu kontroli229. Polityka władz państwowych, realizowana 

także na szczeblu wojewódzkim  wskazywała najważniejsze cele do realizacji: dążyć do 

osiągnięcia coraz lepszych wyników kontroli i wykorzystania materiałów pokontrolnych do 

kształtowania prawidłowej działalności stowarzyszeń na rzecz ładu i porządku publicznego, 

kształtowanie ideowo obywatelskich postaw członków i środowisk, w których działają oraz 

rozliczenie z działalności na tym odcinku230. Jednakże nawet  w tych bezosobowych 

 
226 A. Gładysz, Dwa wieki regionalizmu polskiego [w:] Czym jest regionalizm, VI Kongres RTK, Radom 23-
26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998, s.53.  
227 APL, UW WSW-SW III 6015/79, 4/6, Nadzór nad stowarzyszeniami, pismo Wojewody Mieczysława Stępnia 
z dnia 26.IV.1979, s.5. 
228 APL, UW WSA/80, teczka 5/1, pismo poufne z MSW z 5.XII.1979 r. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
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wytycznych wyczytać można symptomy nadchodzących zmian, które wywoływały 

szczególny niepokój władz. Przeobrażenia społeczne, fala strajków, powstanie „Solidarności” 

wpłynęło zdecydowanie na odrodzenie ruchu regionalistycznego. Zaniepokojone sytuacją 

w kraju władze wojewódzkie, stwarzając pozory ustępstw wobec stowarzyszeń, realizowały 

w dalszym ciągu własną politykę zmierzającą do pełnego nadzoru i kontrolowania działań 

ruchu stowarzyszeniowego. Wzmożono czujność zalecając przeciwdziałać wykorzystaniu 

stowarzyszeń i zgromadzeń do celów wrogich, zwłaszcza przez elementy antysocjalistyczne.231 

Tymczasem dla wielu ludzi stowarzyszenia stały się azylem i jedynym akceptowanym 

miejscem do podejmowania działalności społecznej.  

Nawet piętrzące się trudności nie zniechęcały regionalistów do działania. W kolejnych 

miejscowościach Lubelszczyzny powstawały grupy społeczników regionalistów, które 

poprzez powołanie stowarzyszenia widziały możliwość włączenia się do grona ludzi, którym 

nie była obojętna historia, kultura i tradycja miejscowości, w której przyszło im żyć. 

Odnotowujemy po reformie administracyjnej kraju powołanie w województwie lubelskim 

ośmiu nowych towarzystw regionalnych: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (1975 

r.)232, Towarzystwa Przyjaciół Regionu Krzczonowskiego (1975 r.)233, Towarzystwa 

Regionalnego w Woli Osowińskiej (1977 r.)234, Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca (1977 

r.)235. W 1978 roku powołane zostały: Towarzystwo Przyjaciół Ryk236, Towarzystwo 

Przyjaciół Dęblina237, Towarzystwo Przyjaciół Stężycy238. Pojawiła się także inicjatywa 

 
231 Ibidem. 
232 E. Misiewicz, 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej [w:] Region Lubelski, nr 3(5), 1998, s. 294. 
TP Ziemi Łęczyńskiej powołane w 1975 r. z inicjatywy Stefanii Pawlak, zarejestrowane w Urzędzie Miasta 
i Gminy Łęczna w dniu 25.XI.1976 r, rozwijało się dzięki powstaniu Lubelskiego Zagłębia Węglowego. 
Działalność wznowiona po krótkiej przerwie w 1984 r. pod kierunkiem Ewy Leśniewskiej (pełniła funkcję 
prezesa w latach 1984-1998), a następnie od 1998 r. –Eugeniusza Misiewicza. 
233 I. Litwińska, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Regionu Krzczonowskiego [w:] „Region Lubelski”, 1(3), 
1986, s.286-288. TP Regionu Krzczonowskiego, powstało w 1975 r., oficjalnie zarejestrowane w 1980 r. 
Nieoficjalnie działało pod kierownictwem Stanisława Wójcika, po rejestracji prezesem został Czesław 
Kwieciński.  
234 TR w Woli Osowińskiej powołane zostało w 1977 r. Prezesem wybrany został Wacław Tuwalski. 
235 E. Hałasa, Moja mała ojczyzna Zwierzyniec [w:] „W Kręgu Kultury”, nr 1, 2005, s.26-28. TP Zwierzyńca 
powołane zostało w 1977 r. z inicjatywy poety Władysława Sitkowskiego. 
236  Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Ryk. Wydanie jubileuszowe z okazji XXX-lecia TPR, 2008, nr 15. TP Ryk 
powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 5 listopada 1978 r. Prezesem wybrany został Jerzy 
Głowienka, którego w trakcie kadencji zastąpił Zbigniew Rafeld, od 1986 r. – Zbigniew Lipski. Kolejnymi 
prezesami byli: od 1998 r. – Grażyna Piskorska, od 2003 r. Hanna Witek. 
237 Wykaz towarzystw regionalnych województwa lubelskiego, „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986, s.292-293.TP 
Dęblina utworzone zostało w 1976 r., zarejestrowane w 1978 r. a jego prezesem wybrany został Józef Kowalski. 
238 F. Pawłowski, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, „Region Lubelski”, nr 3(5), 1998, TP Stężycy 
powstało w1977 r., rejestracja – 23.01.1978 r. Prezesi: Henryk Frąckiewicz(1977-1987), Karol Zagożdżan 
(1987-1989), Franciszek Pawłowski (1989-1997), Jerzy Stępień (1997-2005), Jarosław Ptaszek(2005-). Patrz 
także: www.stezyca.pl  
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powołania Towarzystwa Przyjaciół Rybczewic, zarejestrowanego w 1979 roku.239 

Zainteresowanie ruchem regionalnym pojawiło się także w Strzyżewicach, w związku 

z organizowanymi tam od 1969 r. „Dniami Strzyżewic”. 240 Konkretne rozmowy 

o utworzeniu stowarzyszenia podjęte zostały przez działaczy regionalnych z ówczesnymi 

władzami w 1975 r. przy okazji obchodów 600-lecia Strzyżewice. Niestety nie natrafiono 

wtedy na przyjazny klimat umożliwiający realizację powziętych zamiarów.241 

 

5. Udział towarzystw w organizowaniu badań z dziejów lokalnych i regionalnych 

 
Rolę inspiratora i inicjatora badań regionalnych na Lubelszczyźnie w latach 60-tych 

i 70-tych ubiegłego wieku, pełnił Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Partnerami we współdziałaniu byli przedstawiciele miejscowej władzy zainteresowani 

poznaniem dziejów miejscowości oraz  regionaliści skupieni w stowarzyszeniach. Przemiany 

polityczne, jakie miały miejsce w kraju po październiku 1956 r. oraz ogłoszenie obchodów 

Tysiąclecia Państwa Polskiego zaowocowały ożywieniem badań w zakresie historii 

miejscowości. Oddział Lubelski PTH stał się trybuną wymiany myśli i dyskusji naukowej 

środowiska historycznego lubelskiego, ale także ośrodkiem zapalającym inicjatywy naukowe 

i wydawnicze.242 Towarzystwa o regionalnym profilu działania powstały praktycznie do 1968 

roku we wszystkich miastach powiatowych poza Janowem Lubelskim, Międzyrzecem 

Podlaskim i Włodawą. Mając takich partnerów w ośrodkach terenowych Polskie 

Towarzystwo Historyczne prowadziło działania popularyzatorskie dotyczące inspirowania 

badań i poznawania dziejów regionów. Środowisko naukowe lubelskie bowiem od lat, 

właśnie tak, pojmowało swoją rolę w zakresie wspierania badaczy dziejów lokalnych 

i miłośników regionu. Towarzystwa regionalne stały się inicjatorami i organizatorami działań 

zmierzających do głębszego poznania i spopularyzowania pozyskanej wiedzy o dziejach 

regionu a po 1980 r. praktycznie przejęły inicjatywę. Na fali obchodów 1000-lecia Państwa 

Polskiego organizowano akcje odczytowe, jubileusze miejscowości, konferencje i sesje 

naukowe poświęcone wybranym subregionom lub miastom Lubelszczyzny. Rola tych 

inicjatyw jest wielostronna: pobudzały one do aktywności środowiska lokalne, skupiając ludzi 

zainteresowanych historią, skłoniły do prac badawczych, zarówno środowiska naukowe, jak 

 
239 APL, UW WSA, Ewidencja stowarzyszeń, t.5/46, s.35. TP Rybczewic zarejestrowane zostało 10.01 1979 r. 
240 Informacje zawarte na str. internetowej Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego powołanego w 1989 r., 
zarejestrowanego w 1990 r. www.strzyzewice.lubelskie.pl/dane/stow.htm. 
241 Ibidem. 
242 Sprawozdanie z działalności O/L PTH za okres 17.III1960-23.III.1961 [w:] „Rocznik Lubelski”, Lublin 1961, 
s.331. 
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też lokalnych miłośników historii, umiejętnie łącząc warsztat badawczy historyków z pasją 

regionalistów, by następnie popularyzować pogłębioną wiedzę o regionie Organizatorem sesji 

był Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Historycznego, który wychodząc naprzeciw 

społecznemu zapotrzebowaniu lubelscy historycy zawodowi współdziałając z regionalistami 

wzięli na warsztat historie lokalne wydając zarysy dziejów wybranych powiatów, miast czy 

regionów w formie syntez lub materiałów z wyjazdowych sesji popularnonaukowych. 

Wszystko to dostarczyło cennego materiału wyjściowego, stworzyło platformę dla 

wypracowania właściwych form współpracy towarzystw regionalnych ze środowiskiem 

naukowym.243. W celu przygotowania i koordynacji obchodów Tysiąclecia Polski powołana 

została Wojewódzka Komisja, na czele której stał Tadeusz Mencel, zaś sekcji naukowej 

przewodniczył Kazimierz Myśliński. W ramach programu obchodów Oddział PTH 

przeprowadził w Lublinie dwie serie odczytów.244 Pierwszy cykl - pod ogólnym tytułem 

„Polska w kulturze powszechnej” prezentował wkład Polski do powszechnych dziejów 

kultury. W drugim cyklu natomiast zobligowano prelegentów do zaprezentowania wkładu 

miasta Lublina i Lubelszczyzny w dzieje kraju. Cykle odczytów przeznaczonych dla 

szerokich kręgów społeczeństwa, poświęconych przeszłości Lublina, w ramach ogólnego 

tematu „Lublin 960-1960” cieszyły się dużą popularnością, więc były kontynuowane przez 

grono naukowców działających w PTH przez kolejne lata. W latach 1963-64 zorganizowano 

także serię radiowych prelekcji poświęconych przeszłości naszego regionu.245 Natomiast 

popularyzacją historii regionalnej wśród mieszkańców Lublina zajmowała się Sekcja 

Miłośników Historii Lublina, kierowana przez prof. Józefa Mazurkiewicza, prowadząca 

niezwykle ożywioną działalność. Spotkania badaczy i miłośników historii, połączone 

z wygłaszaniem w sumie ośmiu odczytów i prelekcji, na temat przeszłości miasta 

i Lubelszczyzny organizowane były w Klubie „Nora”. Spotkania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja i aktywny udział w dyskusji.246  

Swoistą manifestacją dorobku i prężności działania lubelskiego historycznego 

środowiska naukowego była sesja naukowa poświęcona roli Lubelszczyzny w Tysiącleciu 

Polski, która odbyła się w dniach 18-19 grudnia 1966 roku w gmachu Kolegium 

Humanistycznego UMCS. Organizatorami był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 

243 Z. Mańkowski, Regionalizm dobrze pojęty [w:] „Kamena. Dwutygodnik społeczno-kulturalny”, Lublin, 
7.XII. 1969, nr 25, s.4. 
244 J. Dobrzański, Udział PTH w życiu naukowym Lubelszczyzny, „Rocznik Lubelski” R.XI, 1968, s.16. 
245 Ibidem. 
246 „Rocznik Lubelski”, Kronika, t. VII, 1965, s. 270, według danych zamieszczonych w sprawozdaniu z 1965 r. 
w Sekcji Miłośników Historii Lublina wygłoszono w Klubie „Nora” osiem tematycznych referatów pozyskując 
grono nowych sympatyków historii regionalnej; Także: H. Zins, Sprawozdanie z działalności Oddziału 
Lubelskiego PTH za okres od 30 III 1966 do 8 VI 1967, „Rocznik Lubelski”, t. X, Lublin 1967, s. 333. 
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i Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego a uczestnikami nauczyciele szkół średnich 

i zawodowych województwa lubelskiego. Celem organizatorów sesji było ukazanie miejsca, 

jakie zajmuje Lubelszczyzna w dziejach państwowości polskiej i życiu narodu. Na sesję 

przygotowano wydawnictwo pt. „Lubelszczyzna w Tysiącleciu Polski”247 zawierające 

referaty: prof. Kazimierza Myślińskiego – „Lubelszczyzna w średniowieczu”; doc. Ryszarda 

Orłowskiego – „Blaski i cienie Lubelszczyzny XVII i XVII wieku”; doc. Tadeusza Mencla- 

„Lubelszczyzna w okresie walk narodowowyzwoleńczych i rewolucyjnych (1795-1918)”;        

doc. J. Malajczyka – „Lubelszczyzna w okresie międzywojennym” i prof. Józefa 

Mazurkiewicza – „Rola Lubelszczyzny w Polsce Ludowej”. Prowadzący sesję prof. Józef 

Dobrzański podkreślił, że obchody Millenium zaktualizowały również zainteresowania 

historią regionalną – społeczeństwo zapragnęło bliżej poznać miejsce i udział swojego 

regionu, miasta czy osiedla w życiu państwowym w poszczególnych okresach historii.248 

Zainteresowanie tematem wśród słuchaczy widoczne było w ożywionej dyskusji, która 

dotyczyła wygłoszonych referatów, w której wzięło udział 26 osób. Na temat Lubelszczyzny 

w średniowieczu głos zabrali: doc. Andrzej Gardawski, doc. Zbigniew Sułowski, dr Józef 

Szymański, mgr Ryszard Szczygieł. Rolę Lubelszczyzny w okresie Odrodzenia i Reformacji 

omówił doc. Stanisław Tworek. Natomiast mgr Adam A. Witusik podkreślił rolę miasta 

Zamościa i Puław w procesie orientalizacji kultury polskiej. Sesji towarzyszyła wystawa 

przygotowana przez Bibliotekę Główną UMCS ilustrującą wkład pracowników naukowych 

UMCS do badań nad historią Lubelszczyzny.  

Obok sesji regionalnych inicjowanych każdego roku na terenie województwa, 

prowadzono także serie odczytowe na terenie miasta poświęcone zarówno historii regionalnej, 

jak i tematyce ogólnopolskiej i powszechnej249. Zorganizowano także dwie zbiorowe 

konsultacje dla organizatorów izb w powiecie puławskim (16.02.1966 r.) oraz w powiecie 

bialskopodlaskim (1.03.1966 r.). Na spotkaniu tym referaty o roli upowszechniania 

i popularyzacji regionalnej wiedzy historycznej wygłosili: prof. dr Kazimierz Myśliński oraz 

dr Zygmunt Mańkowski. Historycy lubelscy opracowali także instrukcję o sposobach 

zbierania materiałów do takich „izb pamiątek” oraz organizacji ekspozycji w izbach.250 

Pokłosiem spotkań pasjonatów i badaczy historii lokalnej było szereg publikacji o charakterze 
 

247 Lubelszczyzna w tysiącleciu Polski. Referaty na sesję zorganizowaną przez UMCS i Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego w dniach 18-19 grudnia 1966, red. J. Dobrzański, Lublin 1966. 
248 A.A. Witusik, Sesja poświęcona Lubelszczyźnie w Tysiącleciu Polski, „Rocznik Lubelski”, t. IX, 1966, s.418.  
249 Sprawozdania z działalności PTH Oddziału Lubelskiego (7 V 1964 r.- 3 VI 1965 r.), „Rocznik Lubelski”, 
t. VII, 1965, s.267-276, w sprawozdaniu wykazano 26 wygłoszonych referatów, w latach 1964/65 z zakresu 
historii regionalnej;  
250 H. Zins, Sprawozdania z działalności PTH Oddziału Lubelskiego (6 VI 1965 r.- 30 III 1966 r.), „Rocznik 
Lubelski”, t. IX, 1966, s.413. 
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regionalnym, stanowiących wyjściowy i ważny materiał do opracowania monografii danego 

obszaru.251 

Z wiedzy i doświadczenia historyków lubelskich korzystały towarzystwa regionalne, 

które kontakty swoje ze środowiskiem naukowym rozpoczynały już na etapie 

organizacyjnym, oczekując poradnictwa przy rejestracji, precyzowaniu założeń statutowych, 

które stawały się podstawą do działania oraz ukierunkowaniem późniejszej pracy. Ważnym 

osiągnięciem we wzajemnej współpracy była organizacja szeregu sesji. Zakładano 

popularnonaukowy charakter tych spotkań, mając na uwadze, by dotrzeć w ten sposób 

z rzetelną wiedzą historyczną do szerszego grona odbiorców i zyskać przyszłych pasjonatów 

historii regionalnej. Dlatego w programach sesji, obok referatów naukowych, wprowadzone 

zostały każdorazowo komunikaty, bądź krótkie głosy w dyskusji, przygotowane przez 

miejscowych miłośników i badaczy historii regionu. Widząc efekty i pozytywny odbiór 

w terenie spotkań z historią regionu w Oddziale Lubelskim PTH podjęto wiążącą decyzję 

o ustaleniu corocznych sesji naukowych, poświęconych poszczególnym regionom 

województwa. Organizowane były głównie w miastach powiatowych, po nawiązaniu 

kontaktów z miejscowym środowiskiem regionalnym i władzami administracyjnymi miast.  

Pierwsza sesja o tematyce regionalnej odbyła się w Łukowie w dniu 28 września 

1958 r.252, a jej organizatorem obok PTH było Koło Miłośników Historii Łukowa i Ziemi 

Łukowskiej. Działacze regionalni, miłośnicy historii regionu nawiązali ścisłą współpracę 

z historykami z UMCS: Ryszardem Orłowskim i Józefem Szaflikiem, którzy odpowiadając na 

zapotrzebowanie środowiska, wygłosili w latach 1956-1958 kilkanaście referatów na tematy 

regionalne.253 Rozbudzone zainteresowania historią regionu doprowadziły do powołania 

w dniu 23 czerwca 1957 r. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, które rozpoczęło 

działalność na rzecz badania i upamiętniania tradycji i historii regionu.254 Towarzystwo zajęło 

się badaniem i popularyzacją kultury i zabytków regionu, pojawił się  także zamysł 

naukowego opracowania historii miasta i powiatu.255 Zadania tego podjęli się historycy 

z Katedry Historii UMCS w Lublinie z prof. Juliuszem Willaume na czele. Z inicjatywy 

działaczy regionalnych Towarzystwa, we współpracy z Oddziałem Lubelskim PTH 

 
251 Z inicjatywy regionalistów ukazały się także opracowania: K. Pawłowski, Krasnystaw. Studium historyczno-
urbanistyczne, cz. I opisowa, Warszawa 1968; F. Ryczek, Kraśnik i okolice, Kraków 1969; B. Zimmer, Miasto 
Chełm. Zarys historyczny, Warszawa- Kraków 1974. 
252 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe w Łukowie i Chełmie, „Rocznik Lubelski” t.3, 1960, s.328-330; 
Tenże: Sesja historyczna w Łukowie, „Kwartalnik Historyczny”, 1959, nr1,s.279-280. 
253 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.8. 
254 Ibidem, s.10. Decyzję o powołaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej podjęto w trakcie Zjazdu 
Wychowawców i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich, który odbył się w marcu 1957 r. 
255 R. Grafik, 40 lat TP Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.10. 
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i Wojewódzkim Archiwum Państwowym, zorganizowana została w dniu 28 września 1958 r. 

sesja popularnonaukowa nt. „Z przeszłości Ziemi Łukowskiej”. Sesji łukowskiej 

przewodniczył prezes Oddziału Lubelskiego PTH doc. Tadeusz Mencel, zaś referaty 

opracowali i wygłosili: R. Orłowski i J.R. Szaflik na temat przeszłości miasta Łukowa, 

S. Litak i L. Műllerowa - nt. „Osadnictwo Ziemi Łukowskiej do końca XVII w.”, J.R. Szaflik 

– „Królewszczyzny Ziemi Łukowskiej”, J. Tomczyk – „Ludność Łukowa i powiatu 

łukowskiego w powstaniu styczniowym”. 256 W trakcie sesji głos w dyskusji zabrało 

kilkanaście osób, rozwijając i doprecyzowując poruszone w referatach zagadnienia. Materiały 

z tej pierwszej na Lubelszczyźnie sesji regionalnej –zarówno referaty, jak i głosy w dyskusji - 

opublikowane zostały w oddzielnym wydawnictwie.257 Efektem wieloletnich badań 

historyków była, opracowana przez Ryszarda Orłowskiego oraz Józefa Szaflika, monografia 

miasta Łukowa. 258  

Staraniem łukowskich regionalistów, co uznać należy za ich niewątpliwy sukces, 

powołano w 1960 r. Muzeum Regionalne w Łukowie, którego początkowe zbiory stanowiły 

przede wszystkim darowizny miłośników regionu.259 Pozytywne efekty poznania regionu, 

udokumentowania i zaprezentowania zainteresowanym kręgom jego bogactwa kulturowego, 

przyniosło ogłoszenie przez Towarzystwo konkursu fotograficznego pt. „Piękno Ziemi 

Łukowskiej”, zakończonego wystawą.  Podobnie z inicjatywy regionalistów doszło do 

odbudowania i odsłonięcia w dniu 22 stycznia 1963 r. pomnika upamiętniającego 

powstańców styczniowych poległych na tych ziemiach, zniszczonego w czasie okupacji 

niemieckiej.260   

Tymczasem w Chełmie, w lipcu 1956 roku zawiązało się Koło Miłośników Historii 

Ziemi Chełmskiej. Członkowie Koła z entuzjazmem zabrali się do pracy, z nadzieją, że 

najbliższy okres przyniesie nowe odkrycia dotyczące chełmszczyzny w dziedzinie 

archeologii, historii, etnografii. Okazało się jednak, że działania regionalne nie są ani proste, 

ani mile widziane przez miejscowe władze. Sytuację utrudniał brak możliwości publikowania 

prac. Pozostała mała grupa ludzi silnie związanych z Ziemią Chełmską, która pracuje z wiarą 

w słuszność i potrzebę badań regionalnych. Praca ta jest jednak żywiołowa.261  Zarząd Koła 

 
256 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe w Łukowie i Chełmie, „Rocznik Lubelski”, t. III, 1960, s.328; Tenże: 
Sesja historyczna w Łukowie, „Kwartalnik Historyczny”, 1959, nr1, s.279-280. 
257 Z przeszłości Ziemi Łukowskiej. Materiały Sesji Naukowej poświęconej przeszłości miasta Łukowa i Ziemi 
Łukowskiej odbytej w dniu 28 września 1958 r. red. R. Orłowski i J.R. Szaflik, Lublin 1959. 
258 R. Orłowski, J. Szaflik, Dzieje miasta Łukowa, Lublin, 1962.  
259 R. Grafik, 40 lat TPZ Łukowskiej, Łuków 1998, s.65, Protokół z darowizn dla Muzeum Łukowskiego przez TP 
Ziemi Łukowskiej za pośrednictwem i ze zbiorów dr Ryszarda Kaszubskiego w dniu 26.08. 1960. 
260 Ibidem, s.18. 
261 L.J. Okoń, Blaski i cienie regionu chełmskiego, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 1959, s.60. 
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zaprzestał oficjalnej działalności, nie zwoływano zebrań, nie ustalano planu wspólnego 

działania. Nie umniejszyło to aktywności grupa zapalonych miłośników regionu, wśród 

których wymienić należy Kazimierza Janczykowskiego, Stanisława Skibińskiego, Leszka 

Eliaszczuka. Współpracowali oni ściśle z Muzeum Chełmskim, starali się także publikować 

artykuły o tematyce regionalnej w prasie lubelskiej, a nawet ogólnopolskiej.262 Środowisko 

chełmskich historyków i regionalistów stało się inicjatorem zorganizowania sesji 

popularnonaukowej we w ścisłej współpracy z Oddziałem Lubelskim PTH. Oficjalną okazją 

do zorganizowania spotkania było przygotowanie do uroczystego obchodu XV-lecia Polski 

Ludowej i ogłoszenia Manifestu Lipcowego.263 Na tej sesji, zorganizowanej w dniu14 czerwca 

1959 roku264, której przewodniczył prezes Oddziału PTH w Lublinie doc. dr J. Mazurkiewicz, 

historycy zaprezentowali wyniki kilkuletnich badań prowadzonych w ośrodku lubelskim. 

Referaty wygłosili: W. Ćwik i J. Reder na temat: „Rozwój terytorialno-administracyjny Ziemi 

Chełmskiej”, J.R. Szaflik – „Wieś chełmska w okresie wojen z połowy XVII wieku”, 

B. Zimmer- „Miasto Chełm w drugiej połowie XVIII wieku”, A. Koprukowniak – 

„Rewolucja 1905-7 w powiecie chełmskim”. W ożywionej dyskusji poruszono szereg 

zagadnień uzupełniających tematykę referatów, m.in.: osadnictwo ruskie i polskie w Ziemi 

Chełmskiej (K. Myśliński), źródła archiwalne dotyczące Ziemi Chełmskiej (M. Stankowa), 

przywileje królewskie dla miasta Chełma (St. Paulowa), instytucje landwójta w Chełmie 

(J. Mazurkiewicz), zagadnienia handlu Chełma w XVI i XVII w. (M. Zakrzewska-

Dubasowa), udział Ziemi Chełmskiej w Konfederacji Tarnogrodzkiej (W. Śladkowski), 

strajki szkolne w Chełmie w czasie rewolucji 1905-7 (St. Krzykała), działalność dziejopisarza 

Henryka Wiercieńskiego, historyka Ziemi Chełmskiej (J. Willaume). Z chełmskich działaczy 

regionalnych zabrał głos Kazimierz Janczykowski - zasłużony badacz i organizator Muzeum 

w Chełmie, który wskazując na znaczną liczbę przypadkowych, interesujących znalezisk 

w Chełmie i okolicach, wskazał potrzebę przeprowadzenia systematycznych badań 

archeologicznych. Wszystkie referaty, komunikaty i głosy w dyskusji zamierzano następnie 

udostępnić szerszemu gronu zainteresowanych historią regionu, poprzez opublikowanie 

w oddzielnym wydawnictwie, stanowiącym przyczynek do dalszych badań historycznych nad 

przeszłością Chełma i okolic. Publikacja ta ukazała się w 1961 roku udostępniając 4 obszerne 

 
262 Ibidem. W trakcie opracowania były wydawnictwa: B. Zimmera I tom Monografii historycznej m. Chełma; 
W. Górnego, Przegląd gwar polskich powiatu chełmskiego; S. Skibińskiego, Katalog zabytków Chełmszczyzny. 
263 R. Orłowski, Regionalne sesje naukowe, „Rocznik Lubelski”, t. III, 1960, Sesja w Chełmie - 14 czerwca 
1959, s.229-330.  
264 W opublikowanych w 1961 r. pod red J. Willaume, materiałach z sesji na karcie tytułowej widnieje data 21 
czerwca 1959 r., zaś R. Orłowski podaje jako datę sesji 14 czerwca 1959 r. 
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referaty z sesji oraz 21 wypowiedzi dyskutantów, z różnych specjalności i okresów 

dziejowych.265  

 „Koło Bialczan” działające w Białej Podlaskiej reaktywowało swoją działalność 

w 1957 roku, wpisując zakres swego działania terenie całego kraju.266 Bardzo znaczący był 

kierunek aktywności Koła, wyrażający się w oddziaływaniu na społeczność bialską przez 

inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze regionalnym, obchodów rocznic 

historycznych oraz szeregu działań oświatowych. Obok spotkań ze znanymi postaciami ze 

świata kultury, zorganizowano obchody „Dni Kraszewskiego”- w 1962 r. oraz przypomniano 

rocznicę wybuchu powstania styczniowego.267 W podejmowanych działaniach bazowano  

w znacznym stopniu na ukształtowanych zainteresowaniach i pasjach zrzeszonych w Kole 

członków, a byli nimi: Henryk Szydłowski, Jerzy Sroka, Stefan Grodziski, Adolf Mironiuk 

wnosząc w życie umysłowe miasta i powiatu wiele cennych inicjatyw, kształtują jego 

kulturalne oblicze, budzą wśród mieszkańców zainteresowania przeszłością naszej ziemi i jej 

postępowymi tradycjami.268 

W szczególnej sytuacji było Towarzystwo Miłośników Zamościa i Ziemi Zamojskiej, 

którego Tymczasowy Zarząd z prezesem Michałem Pieszko na czele od grudnia 1957 roku 

oczekiwał na zatwierdzenie statutu i rejestrację stowarzyszenia przez Wydział Spraw 

Wewnętrznych PWRN w Lublinie.269 Oczekując na rejestrację zajęto się organizacją wystawy 

pt. „Zamojszczyzna w dokumentach”, podjęto także próby wznowienia publikowania „Teki 

Zamojskiej.”270  

Znaczną aktywność przejawiali także regionaliści z powiatu kraśnickiego, bogatego 

w tradycje i pamiątki historyczne. Stowarzyszenie powstało w wyniku ruchu społeczno-

kulturalnego skierowanego na zachowanie dorobku kulturowego w małej lokalnej ojczyźnie, 

ale także na dalszy jej rozwój. Przejawiały się te zainteresowania w różnorodnych pasjach 

społecznikowskich i zbierackich, np. Władysław Adamiak z Kraśnika i Jan Bownik 

 
265 Ziemia Chełmska, Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r. Red. Juliusz 
Willaume, Lublin 1961; Rec. wyd. J. Orłowski, „Rocznik Lubelski”,t.4, Lublin 1961, s.324-327. 
266 APL, UW WSW, Koło Bialczan wpisane zostało do rejestru pod nr 97 w dniu 22.VI.1960 r. z zapisem terenu 
działania - PRL. Prezesami w kolejnych latach byli: Aniela Walewska, od 29.04.1965 r. – Jan Siewierski, od 
5.04.1971 r. – Zdzisław Pasternak, od 28.04.1974 r. – Leopold Chmielowiec. Po zmianie nazwy w 1975 r. na 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bialskiej ograniczono zasięg dział. do woj. bialsko-podlaskiego i warszawskiego. 
267 J. Kaczyński, Koło Bialczan, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1964, s.195. 
268 Ibidem. 
269 B. Królikowski, Wieczór z prof. Pieszką, „Kamena”, nr 4/290 z dn. 29.II.1964r. w cyklu „Ludzie 
Lubelszczyzny” pisze, że „Profesor to niestrudzony badacz dziejów Zamościa, miłośnik regionu, zapalony 
krajoznawca i przewodnik po mieście, mówca, społecznik i bibliofil”. Także: M. Bojarczuk, Kronika I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, s.129. 
270 D. R. Kawałko, Wybitni regionaliści…Rzecz o Stefanie Millerze i Marianie Pieszce, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny”, nr 3-4 (84-85) 2005, s.153-161. Także: J. Feduszka, Michał Marian Pieszko (1890-1969) jako 
historyk i popularyzator wiedzy o Zamościu [w:] Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, Zamość 2001. 
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z Wilkołaza posiadający zbiory tekstów pieśni i melodii ludowych, Roman Łomnicki 

z Gościeradowa - zbieracz okazów archeologicznych    i monet, Jan Stelmaszczyk - będący 

w posiadaniu znacznej ilości eksponatów z zakresu sztuki ludowej: ceramiki z Łążka 

i Urzędowa, rzeźbione świątki, malowane obrazy i skrzynie, zbiory monet oraz zdjęć 

dokumentujących architekturę i sztukę regionu. Znaczące były także działania o charakterze 

regionalistycznym byłego ułana 24 pułku stacjonującego w Kraśniku - wachmistrza 

Franciszka Ruska, który był pasjonatem pamiątek ułańskich, propagatorem szlaku bojowego 

tego pułku od pierwszego dnia wojny, rozpoczętego bitwą pod Jordanowem do ostatniej 

defilady w Hanowerze w 1947 roku.271 Tymczasem z inicjatywy Oddziału Lubelskiego PTH, 

w dniu 6 maja 1961 r. zorganizowana została sesja w Kraśniku nt. „Z dziejów powiatu 

kraśnickiego”. Zgromadziła ona około 200 uczestników, nauczycieli i miłośników historii 

regionalnej z terenu miasta i powiatu.272 W tej atmosferze ożywienia zainteresowań historią 

regionalną zaistniała naturalna potrzeba powołania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Kraśnickiej, które zarejestrowane zostało w dniu 12 sierpnia 1964 roku.273 Siedzibą 

stowarzyszenia był Powiatowy Dom Kultury. Stawiając sobie za cel budzenie zamiłowania do 

przeszłości regionu kraśnickiego oraz powiązanie lokalnych wartości kulturowych 

o znaczeniu historycznym z dążeniami kulturalnymi i społeczno-gospodarczymi kraju274 

rozpoczęto działania w sekcjach: historyczno-propagandowej oraz muzealnej, dążąc do 

skupienia w swoich szeregach ludzi zainteresowanych przeszłością i kulturą ziemi 

kraśnickiej. Prezes Feliks Kopeć, wsparty w działaniach przez Jana Stelmaszczyka - 

kierownika Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, zajął się gromadzeniem 

eksponatów muzealnych, szczególnie etnograficznych, które prezentowano na licznych 

wystawach, popularyzując wiedzę o zabytkach poprzez odczyty i prelekcje, dążąc do 

zorganizowania siedziby stowarzyszenia i Muzeum Ziemi Kraśnickiej.275 Pierwsze zbiory dla 

przyszłego muzeum przekazali już w 1964 roku: Roman Łomnicki z Gościeradowa, Marian 

Żaba ze Stróży, Zofia Klee, Jan Stelmaszczyk i Janusz Kuryłło z Kraśnika. 

Także Regionalne Towarzystwo Ziemi Radzyńskiej - realizując zamierzenia statutowe 

zorganizowało cykle odczytów poświęconych problematyce walki o wolność narodową 

i społeczną w południowej części Podlasia. W latach sześćdziesiątych wygłoszono w sumie 
 

271 Leopold Makuch, Kraśniccy regionaliści solą tej ziemi, „Regionalista”, Kraśnik 1994 s.5. F. Rusek 
doprowadził do trwałego upamiętnienia 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. 
272 Z dziejów powiatu kraśnickiego, red. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Lublin 1964. 
273 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, nr rejestru 168 z dn. 12.08.1964. Nowym 
prezesem wybrany został w dn.27.03.1972 r. Józef Stępień, od 1.06.1975 r.- Filip Ryczek. 
274 L. Makuch, op. cit., s.5, paragraf 5 statutu stowarzyszenia, zarejestrowanego pod nr 168. 
275 Waldemar Gryta, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika, „Region Lubelski”, R.1(3), Lublin 1986, 
s.285-6.  
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322 pogadanki i prelekcje na temat tradycji i historii miasta i powiatu.276 W 1961 roku 

ukazało się także opracowanie dziejów powiatu radzyńskiego w XIX-XX w., autorstwa 

Stanisława Jarmuła.277 Od początku istnienia podjęto także prace zmierzające do powołania 

w Radzyniu muzeum regionalnego. Niestety przez szereg lat w tej kwestii nie udało się wyjść 

poza etap wstępny, czyli gromadzenia zbiorów i tworzenia szkolnych regionalnych izb 

pamięci.  

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne skupione było w początkowym okresie 

działalności wokół pasjonata , zbieracza pamiątek i regionalisty Janusza Petera, który przez 

34 lata pracy szpitalu zdobył szacunek i uznanie tomaszowskiej społeczności.278 Wyróżniał 

się także pasją badacza przeszłości a cenne były zwłaszcza jego działania podejmowane 

w zakresie prowadzenia badań dotyczących historii regionalnej. Efekty kwerendy materiałów 

źródłowych znajdujących się w archiwach Lublina, Lwowa, Warszawy, akt parafialnych 

i ksiąg miejskich prowadzonych przez lata przez J. Petera, udostępnione zostały szerokiemu 

gronu czytelników w usystematyzowanych publikacjach.279 Imponujący jest także dorobek 

publicystyczny świadczący o wielkiej pasji, jaką była dla doktora historia regionu, w którym 

żył i pracował. Spisywał  relacje naocznych świadków wydarzeń z okresu okupacji na terenie 

powiatu tomaszowskiego, opracowywał je, czasami beletryzował, ale skrupulatnie 

zachowywał dla potomnych doceniając ich wagę. Wiele uwagi poświęcał także zbieraniu 

pamiątek przeszłości. Prowadził powierzchniowe badania archeologiczne, gromadził 

przedmioty związane z przeszłością powiatu tomaszowskiego.280 Według badaczy jego 

biografii - każdemu pacjentowi zgłaszającemu się do prześwietlenia rentgenowskiego dr Peter 

udzielał rabatu w opłacie, jeżeli ten doręczył w zamian jakiś przedmiot o wartości muzealnej. 

Wędrował także w poszukiwaniu zabytków kultury ludowej, proponując ich właścicielom 

w zamian nowe, współczesne meble. Na początku lat 60-tych zbiór dra Petera liczył 1200 

przedmiotów, w tym księgozbiór starodruków i kolekcja monet. Efektem tych zainteresowań 

 
276 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społ.- Kulturalnych, Lublin 1971, s.37. 
277 S. Jarmuł, Powiat Radzyński (1861-1914), Lublin 1961. 
278 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49, 1954-1984. 
279 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s.1. Także: J. Brodowski, Dr Janusz Peter 
społecznik i regionalista, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 1997, s.37; Ukazały się w latach 
powojennych publikacje J. Petera: monografia szpitala tomaszowskiego w latach 1912-1944 pt. Dzieje szpitala 
powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów L. 1945; Dawne szpitale w Tomaszowie Lubelskim i w jego 
powiecie w granicach obecnych, Tomaszów L. 1946, będąca poprawionym i uzupełnionym wznowieniem 
publikacji, która ukazała się w 1939 r.; Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946 – 
monografia sfinansowana przez autora. Ukazały się także publikacje inne publikacje z zakresu dziejów regionu. 
280 Bogate zbiory badań i dociekań regionalnych zostały po śmierci doktora Janusza Petera przekazane do 
Archiwum w Zamościu, gdzie są aktualnie porządkowane. Wśród nich znajduje się maszynopis pracy 
„Z przeszłości Ziemi Tomaszowskiej w świetle archeologii”, „Ziemia Tomaszowska i jej muzeum”, „Dzieje 
utworzenia Muzeum Ziemi Tomaszowskiej”, wspomnienia partyzantów, meldunki, rozkazy, raporty itd. 
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i poszukiwań  a także konsekwencji i uporu było otwarcie w dniu 7 października 1962 roku 

Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, którego doktor był pierwszym kustoszem i gdzie przekazał 

do wystawienia na widok publiczny zgromadzone przez siebie eksponaty archeologiczne 

i etnograficzne oraz bogaty materiał ikonograficzny okolic Tomaszowa Lubelskiego. Statut 

muzeum zatwierdzony został dopiero w dniu 26 listopada 1966 roku, zaś dziedzicząca po 

śmierci doktora te zbiory, pani Felicja Peter przekazała je oficjalnie w 1967 roku na rzecz 

państwa. Placówka ta podporządkowana została Muzeum Okręgowemu w Lublinie. Tak 

powstało w Tomaszowie Lubelskim Muzeum Regionalne przyjmując imię Janusza Petera 

doktora i regionalisty.281 

Działania w zakresie poznawania i popularyzowania dziejów swego miasta podjęło 

także Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu i Powiatu.282 Motywacją ożywienia 

aktywności był przypadający w 1964 roku jubileusz 570-lecia miasta Krasnegostawu. Z tej 

okazji towarzystwo, liczące wówczas 94 członków, stało się inspiratorem i organizatorem Dni 

Krasnegostawu, zainaugurowanych w dniu 1 czerwca 1964 r. uroczystą sesją naukową na 

temat historii miasta i powiatu.283 Spowodowało to wzrost zainteresowania społeczności 

krasnostawskiej działaniami regionalistów pielęgnujących i promujących rzetelną wiedzę 

dotyczącą historii miasta i regionu. Niestety, próba wydania drukiem materiałów 

prezentowanych na sesji nie zakończyła się powodzeniem z braku środków finansowych 

i realnego wsparcia ze strony władz powiatu.284 

Widząc efekty i pozytywny odbiór w terenie spotkań z historią regionu w Oddziale 

Lubelskim PTH podjęto decyzję o ustaleniu corocznych sesji naukowych, poświęconych 

poszczególnym regionom województwa. Organizowane były głównie w miastach 

powiatowych, po nawiązaniu kontaktów z miejscowym środowiskiem regionalnym 

i władzami administracyjnymi miast. W kolejnych latach z równym zainteresowaniem oraz  

powodzeniem odbyły się sesje: w Puławach w dniu 2 czerwca 1962 r. prezentująca dzieje 

powiatu puławskiego285, w Kazimierzu Dolnym  i Krasnymstawie w 1963 r. oraz 

w Zamościu, w którym w dniach 23-24 maja 1964 r. odbyła się sesja nt. „Zamość 

 
281 J. Brodowski, Doktor Janusz Peter. Społecznik i regionalista, 1997, s.46. Także: Z. Spaczyński, 
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (1920-1980), „Rocznik Tomaszowski” 1981, T. 1, s.71-75. 
282 APL, UW WSW, Protokoły z posiedzeń Zarządu Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu 1964-1965, 
teczka 4/79, s.57. 
283 Ibidem, Protokół nr 3, z dnia 25 maja 1964 r. 
284 Ibidem, Cz. Mazur, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu i Powiatu 
15.XII.1963-10.VI.1965. 
285 Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej, pod red. Z. Hirsza, Lublin 1964; Rec. wyd. R. Orłowskiego, 
„Rocznik Lubelski”, Lublin 1964, s.237-239. Publikacja finansowana przez PMRN w Puławach w serii 
„Lublinianów”.  
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i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej”286. Kolejną sesję o tematyce historycznej 

zorganizowano w dniu 11 maja 1965 r. w Lubartowie, w zgodnej współpracy Lubelskiego 

Oddziału PTH i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej, poświęcając ją 

tematycznie dziejom Lubartowa i regionu lubartowskiego. Obrady sesji toczyły się pod 

przewodnictwem doc. Stanisława Krzykały - dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. 

Problematyka obrad obracała się wokół 420-letnich dziejów Lubartowa i regionu. Zostały one 

przedstawione w siedmiu referatach opracowanych przez lubelskich pracowników 

naukowych, jak również, wzorem poprzednich sesji - przez miejscowych regionalistów. 

W Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Lubartowskiej, podobnie jak w wielu innych 

towarzystwach, udało się zaangażować do poznawania bogatych tradycji swojego regionu 

miejscową inteligencję i działaczy społeczno- kulturalnych, ludzi wyróżniających się 

zamiłowaniem i pasją. Problematyka poszczególnych referatów rozmieszczona została 

według ram chronologicznych podkreślających etapy w historii miasta i ziemi lubartowskiej. 

Wszystkie prace opierały się na solidnej, na ogół nieznanej, a nadto rozproszonej często 

podstawie materiałowej. Ich autorzy włożyli wiele wysiłku, aby przedstawić możliwie pełny 

obraz dziejów tego terytorium w interesujących ich okresach. Prace odznaczały się 

niejednokrotnie oryginalnymi i zasługującymi na uwagę spostrzeżeniami, wydobywając na 

światło dzienne wiele nieznanych faktów.287 Najdawniejsze dzieje miasta Lewarowa, czyli od 

jego lokacji w 1543 roku do 1660 - to temat referatu  Stanisława Tworka z UMCS. Następny 

okres w dziejach miasta do 1795 roku opracowany został przez Tadeusza Opasa, który 

przedstawił rozwój terytorialny, zabudowę, życie mieszkańców oraz niektóre normy 

i instytucje prawne, wypływające z tradycji i zwyczajów. Dziejom miasta i powiatu w latach 

1854-1914 poświęcił swoje rozważania Albin Koprukowniak. Natomiast okres I wojny 

światowej oraz międzywojenny scharakteryzował  Stanisław Krzykała. Lata wojny i okupacji 

omówił Zbigniew J. Hirsz z Wydawnictwa Lubelskiego, zaś powojenne i współczesne 

zagadnienia z dziejów miasta i powiatu zaprezentowali poddając analizie miejscowi 

regionaliści: problemy społeczno-gospodarcze – mgr Józef Lulek a rozwój oświaty i kultury 

scharakteryzował mgr Jan Smolarz. Referaty wzbogacone zostały przez ożywioną dyskusję, 

przyczyniającą się do uzupełnienia, bądź wyjaśnienia zaprezentowanych wcześniej treści. 

Zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziło także opracowanie dotyczące oddziałów 

partyzanckich działających  w powiecie lubartowskim w okresie okupacji zaprezentowane 

 
286 Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, pod red. K. Myślińskiego, Zamość 1969.Także: 
M. Bojarczuk, Kronika, s.137, Muzeum Zamojskie.  
287 S. Wiśniewski, Sesja naukowa poświęcona dziejom Lubartowa i Regionu Lubartowskiego, „Rocznik 
Lubelski”,  t. VII, Lublin 1964, Kronika, s.257-259. 
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przez byłego komendanta oddziałów bojowych i specjalnych BCH na powiat lubartowski 

Władysława Kusyka, ps. „Grot”.   

Pierwsza tego typu sesja popularno-naukowa w Lubartowie zainicjowała naukowe 

badania nad przeszłością miasta i okolic, które były kontynuowane przez następne lata. 

Materiały z sesji, referaty, komunikaty naukowe oraz głosy w dyskusji, uzupełnione 

opracowaniami, zostały następnie opublikowane, pod redakcją Stanisława Tworka, stając się 

pierwszym naukowym opracowaniem problematyki dziejów regionu,288 stając się ważnym 

źródłem wiedzy dla miejscowych nauczycieli, młodzieży, badaczy i miłośników historii 

regionalnej. Okazało się po raz kolejny, że owocna współpraca ośrodków naukowych 

i stowarzyszeń regionalnych daje bardzo dobre efekty, przynosząc korzyści dla obu stron 

a przede wszystkim upowszechniając i popularyzując wiedzę historyczną, budzącą tym 

większe zainteresowanie, gdyż dotyczącą dziejów lokalnych społeczności. 

Aktywne i widoczne w swoich działaniach było Towarzystwo Regionalne 

Hrubieszowskie. Od 1961 r. zaczął się ukazywać „Biuletyn TRH”, organ prasowy 

Towarzystwa. Zamieszczano w nim publikacje o różnorodnej tematyce, zawsze jednak 

starano się, by były tematycznie związane z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi tam 

wydarzeniami. Bazując na wiedzy regionalistów i naukowców związanych z Hrubieszowem, 

wśród których wymienić należy członków redakcji biuletynu: Tadeusza Chrzanowskiego, 

Wiktora Zina, Jana Gurbę, publikowano materiały dotyczące historii Hrubieszowa i powiatu 

oraz aktualności z działań regionalistów. Wśród publikacji, do których Towarzystwo od 

początku swego działania przykładało dużą wagę, wydano także 40 tomów „Biblioteki TRH”. 

Zebrano przez lata bogaty, liczący ponad 3 tysiące tomów księgozbiór, zaś archiwum 

stowarzyszenia, oprócz materiałów dokumentujących bezpośrednio działalność TRH zawiera 

dokumentację dotyczącą historii i kultury regionu hrubieszowskiego. Aktywna w zakresie 

chronienia zabytków była Sekcja Muzealna TRH, która rozpoczęła swoje działania od 

rejestracji wartości muzealnych w powiecie, a następnie organizacji w 1961 roku wystawy 

regionalnej: archeologiczno- historyczno-etnograficznej.289 Pasja gromadzenia pamiątek 

historycznych i eksponatów regionalistów skupionych w sekcji muzealnej, doprowadziła do 

powołania w Hrubieszowie w listopadzie 1965 r. odrębnej placówki- Muzeum Ziemi 

Hrubieszowskiej. Z Muzeum związało Towarzystwo swoje losy, a gdy w 1972 roku 

 
288 Lubartów. Z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka, Lublin 1977. Także: S. Wiśniewski, Recenzja 
publikacji, „Rocznik Lubelski”, t. XXI, 1979, s.315-318.  
289APL,UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, spis IV/49; Także: „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, 
jednodniówka, 1959, Początki działalności TR Hrubieszowskiego, s.210-212. 



 

115 
 

zakupiono Dworek Du Chateau na siedzibę instytucji kultury, także stowarzyszenie 

regionalne zagościło tam ze swoimi zbiorami i pasją działania na rzecz miasta i regionu. 

Nieco inny charakter miała sesja naukowa w Hrubieszowie zorganizowana w dniu 18 

czerwca 1966 roku.290 Tym razem współorganizatorem obok Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego była Rada Naukowa Centrali Rolniczej „Samopomoc Chłopska” a sesją 

pragnęli hrubieszowianie przywołać 150 rocznicę założenia przez Stanisława Staszica 

Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach. 

Uroczysty charakter sesji podkreślony został także obecnością wielu przedstawicieli różnych 

dziedzin nauki, regionalistów oraz wyjątkowej rangi gośćmi, wśród nich: marszałek sejmu 

Czesław Wydech, sekretarz KC PZPR Józef  Tejchma oraz I sekretarz KW PZPR w Lublinie 

Władysław Kozdra. W czasie sesji wygłoszone zostały cztery referaty: prof. Bogdana 

Suchodolskiego, wybitnego znawcy życia twórczości Stanisława Staszica na temat dzieła 

„Ród Ludzki i perspektywy jego rozwoju”, dzieje Hrubieszowskiego Towarzystwa 

Rolniczego zaprezentował prof. Józef Mazurkiewicz, poddając analizie główne założenia 

ustawy Towarzystwa oraz istniejące w nim formy własności. Natomiast Leon Marszałek 

poddał analizie działalność Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, stanowiącego przed 

spółdzielczą formę organizacji chłopów. Henryk Trus przedstawił referat na temat przemian 

gospodarczych, jakie nastąpiły na terenie wsi hrubieszowskiej po II wojnie światowej. 

Ożywiona dyskusja, która odbyła się po wysłuchaniu referatów koncentrowała się wokół 

osoby Stanisława Staszica oraz jego dzieł. Problematyka staszicowska przeniesiona została 

także na kilkutysięczne zgromadzenie mieszkańców Hrubieszowa i regionu. Sesja 

prezentująca wyjątkową drogę przemian regionu hrubieszowskiego w ostatnich stuleciach, 

została wysoko oceniona pod względem wartości merytorycznych zaprezentowanych 

w wystąpieniach zaproszonych do udziału referentów. Właściwym podsumowaniem 

spotkania było opracowanie wydawnictwa, które stanie się pięknym hołdem złożonym 

Stanisławowi Staszicowi i jego tak wysoko ocenianej dzisiaj fundacji291.  

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie nie zaniedbywało także pracy wśród 

mieszkańców miejscowości położonych na terenie powiatu. Duże zainteresowanie wzbudziła 

inicjatywa organizowania od 1964 roku Dni Ziemi Hrubieszowskiej, w których uczestniczyło 

29 miejscowości. W omawianych latach zorganizowano także seminaria na tematy regionalne 

w czterech miejscowościach: Gdeszynie, Dubience, Mirczu i Uchaniach, których dzieje 

 
290 W. Śladkowski, Sprawozdanie z sesji naukowej w Hrubieszowie, „Rocznik Lubelski”, t. IX, Lublin 1966, 
s.417. 
291 Ibidem. 
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opracowane zostały w okresie międzywojennym.292 Spotkania te przyczyniły się do 

zgromadzenia wielu unikalnych materiałów archiwalnych. Znacznym osiągnięciem było 

zorganizowanie w 1968 roku obchodów 700-lecia Grabowca.293 W ramach obchodów udało 

się staraniem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego zorganizować sesję popularno-

naukową, w trakcie której zainteresowani dziejami lokalnymi wysłuchali wygłoszonych 

referatów: Marii Stankowej nt. „Z dziejów powiatu hrubieszowskiego”; Henryka 

Stamirskiego –„Rozwój miasta Grabowca na przestrzeni wieków”; prof. Maurycego Horna –

„Ruchy społeczne w Grabowcu w drugiej połowie XVII w.”; Stanisławy Paulowej i Anny 

Pawłowskiej - Wielgus nt. „Materiały do dziejów regionalnych Grabowca w Wojewódzkim 

Archiwum Państwowym w Lublinie”; Wacława Jaroszyńskiego – „Symbol Grabowca - góra 

zamkowa”. Sesja rozbudziła zainteresowanie do dalszych badań dziejów miejscowości. 

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie we współpracy z Pracownią Konserwacji 

Zabytków w Warszawie i Oddziałem Lubelskim zorganizowało także sesje w latach 1967-

1968 na temat konserwacji i dokumentacji historycznej zabytkowych zespołów 

urbanistycznych.294 

  Tymczasem ukazała się opracowana przez ks. W. Depczyńskiego, wieloletniego 

proboszcza parafii, monografia historyczno-gospodarcza Tarnogrodu – Dzieje Tarnogrodu 

1567-1967.295 Jednakże, jak okazało się po opublikowaniu nie mogła ona zadowolić ani 

historyków, ani miłośników przeszłości Tarnogrodu, gdyż narzucony przez władze limit 

objętości książki oraz liczne interwencje cenzury uczyniły zeń pracę mało doskonałą a jej 

Autor nosił się z zamiarem przygotowania drugiego, pełniejszego wydania tej monografii.296 

W połowie lat 60-tych szczególnie ożywioną działalność w zakresie upowszechniania 

i popularyzacji wiedzy historycznej przejawiało regionalne środowisko lubelskie, mające 

ułatwione zadanie wobec funkcjonowania dwóch ośrodków uniwersyteckich. Bez wątpienia 

impulsem do działań w tych latach były uroczystości milenijne, które stały się bodźcem do 

intensyfikacji działań historycznego środowiska naukowego. Inicjatywy w tym zakresie 

przejawiali historycy skupieni w Lubelskim Oddziale PTH. W 1965 r. opublikowano, po 

długich latach przygotowań tom I „Dziejów Lublina” (do 1918 r.)297,  dwa lata później 

 
292 B. Kłembukowski, Mircze, wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 1934. 
293 Wojewódzki Zjazd Towarzystw Regionalnych i Społeczno- Kulturalnych, Lublin 1971, s.4.  
294 W. Piątak, 10-lecie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Warszawa 1970, Biblioteka TRH”, T.7, 
s. 82; Materiały z sesji zostały opublikowane w „Biuletynie TRH”, 1968, nr 1,2 i 1970, nr 2,3. 
295 Ks. W. Depczyński, Tarnogród 1567-1967. Monografia historyczno-gospodarcza. Tarnogród 1967.   
296 Dzieje Tarnogrodu, pod red. R. Szczygła, Tarnogród 2006, s.9.  
297 Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965. Tom II, red. S. Krzykała, Lublin 1975. 
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ukazała się pełna monografia miasta, zaś w 1972 r. dzieje popularnonaukowe.298 Przyjętą 

formą stałej aktywności naukowej były posiedzenia naukowe, na których członkowie PTH 

referowali wyniki swoich badań naukowych i prowadzili dyskusje nad nurtującymi ich 

problemami. Na takie regularnie organizowane posiedzenia oprócz miejscowych historyków, 

zapraszano badaczy historii z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju oraz z zagranicy. 

Obok sesji regionalnych inicjowanych każdego roku na terenie województwa, prowadzono 

także serie odczytowe na terenie miasta poświęcone zarówno historii regionalnej, jak 

i tematyce ogólnopolskiej i powszechnej299. Zrealizowano serię siedmiu odczytów 

publicznych pod ogólnym tytułem „Polska w kulturze powszechnej” zaplanowanej w ramach 

programu obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Popularyzację historii regionalnej wśród 

mieszkańców Lublina realizowała Sekcja Miłośników Historii Lublina, kierowana przez prof. 

Józefa Mazurkiewicza, prowadząca niezwykle ożywioną działalność. Spotkania badaczy 

i miłośników historii, połączone z wygłaszaniem odczytów i prelekcji, na temat przeszłości 

miasta i Lubelszczyzny organizowane były w Klubie „Nora”. Spotkania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja i aktywny udział w dyskusji.300  

Zachowaniu i popularyzowaniu wiedzy o przeszłości i tradycji regionu miały służyć 

organizowane z inicjatywy Lubelskiego Oddziału PTH oraz  Wojewódzkiego Domu Kultury 

tzw. wiejskie izby pamiątek. Inicjowano i zachęcano do organizowania takich izb, proponując 

także konsultacje w zakresie dziejów danej wsi lub powiatu. Pierwsza tego typu placówka 

oficjalnie otwarta została w 1965 r. w Turobinie, w czasie zorganizowanego 

w Krasnymstawie zjazdu towarzystw regionalnych Lubelszczyzny301. Pragnąc 

spopularyzować inicjatywę i zachęcić inne miejscowości zorganizowano w Lublinie w dniu 

21 marca 1966 r. zbiorową konsultację dla organizatorów izb z powiatu puławskiego oraz 

próbowano zainicjować takie działania także w powiecie bialskopodlaskim. Na spotkaniu tym 

referaty o roli upowszechniania i popularyzacji regionalnej wiedzy historycznej wygłosili: 

prof. dr Kazimierz Myśliński oraz dr Zygmunt Mańkowski. Historycy lubelscy opracowali 

 
298 Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1967; Historia Lublina w zarysie, red. H. Zins, Lublin 1972. 
299 Sprawozdania z działalności PTH Oddziału Lubelskiego (7 V 1964 r.- 3 VI 1965 r.), „Rocznik Lubelski”, 
t. VII, Lublin 1965, s.267-276, w sprawozdaniu wykazano 26 wygłoszonych referatów, w latach 1964/65 
z zakresu historii regionalnej;  
300Ibidem, Rocznik Lubelski, Kronika, t. VII, Lublin 1965, s. 270, według danych zamieszczonych 
w sprawozdaniu z 1965 r. w Sekcji Miłośników Historii Lublina wygłoszono w Klubie „Nora” osiem 
tematycznych referatów pozyskując grono nowych sympatyków historii regionalnej; Także: H. Zins, 
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego PTH za okres od 30 III 1966 do 8 VI 1967, „Rocznik 
Lubelski”, t. X, Lublin 1967, s. 333. 
301 J. Majkut, Zachęcający przykład Turbina, Słowo Powszechne, nr 291, 8 XII 1965r. s.3. 
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także instrukcję o sposobach zbierania materiałów do takich „izb pamiątek” oraz organizacji 

ekspozycji w izbach. 

Znaczącym działaniem Regionalnego Towarzystwa Ziemi Radzyńskiej było 

zorganizowanie w 1968 roku uroczystych obchodów 500-lecia Radzynia Podlaskiego, 

połączone z sesją, wydaniem okazjonalnej jednodniówki oraz zwieńczone publikacją 

monografii miasta.302 

W drugiej połowie lat 60-tych lubelskie środowisko historyczne koncentrowało swoje 

działania na przygotowaniu monografii regionu w związku z jubileuszem 500-lecia 

województwa lubelskiego. W maju 1966 r. Oddział Lubelski PTH, we współpracy 

z Wojewódzkim Domem Kultury w Lublinie, zorganizował cykl spotkań popularyzujących 

historię regionalną. Inicjatywa pod nazwą: „Złote karty z dziejów Lubelszczyzny”, podjęta 

została w związku z 650 rocznicą nadania Lublinowi prawa miejskiego, W ramach cyklu 

referaty wygłosili: dr Józef Szymański: „Średniowieczna Lubelszczyzna w planach 

możnowładztwa małopolskiego” (4.V.1966); doc. dr Stanisław Tworek: „Lubelszczyzna 

w okresie renesansu i reformacji” (11.V.1966); doc. dr Tadeusz Mencel: „Ruchy 

narodowowyzwoleńcze XIX wieku na Lubelszczyźnie” (18.V.1966); doc. dr Stanisław 

Krzykała: „Przemiany społeczne na Lubelszczyźnie w XX-leciu PRL” (25.V.1966).303  

Rok 1967 na Lubelszczyźnie przebiegał zasadniczo pod znakiem obchodów 650-lecia 

nadania prawa miejskiego stolicy województwa. Z inicjatywy L/O PTH i Lubelskiego 

Towarzystwa Naukowego w dniu 2 czerwca 1967 roku zorganizowano sesję 

popularnonaukową poświęconą roli Lublina w dziejach Polski. Wygłoszono osiem 

wykładów, które zarysowały syntetyczny obraz dziejów miasta będącego stolicą 

województwa: prof. dr Kazimierz Myśliński prezentował: „Lublin w życiu gospodarczym 

i politycznym Polski przedrozbiorowej”; prof. Józef Mazurkiewicz: „Ustrój i znaczenie 

Lublina w życiu polityczno-prawnym dawnej Polski”; doc. dr Stanisław Tworek: „Rola 

kulturalna Lublina w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII)”; doc. dr Tadeusz 

Mencel: „Lublin w okresie walk narodowowyzwoleńczych(1795-1864)”; doc. dr Stanisław 

Krzykała: „Lublin w okresie kapitalizmu (1864-1939)”; dr Zygmunt Mańkowski: „Lublin 

w latach wojny i okupacji (1939-1944)”; mgr Ireneusz Caban: „Lublin w okresie PKWN”; 

dr Piotr Karpiuk: „Lublin w latach władzy ludowej”304. Forma popularnonaukowa zarysu 

 
302 J.S.(Smolarz), Sesje naukowe i popularnonaukowe na temat dziejów miejscowości, „Region Lubelski”, 
R.3(5), Lublin 1986, s.300. 
303 H. Zins, Sprawozdanie z działalności… „Rocznik Lubelski”, t. X, Lublin 1967, s. 333. 
304 J. Szymański, Sesja poświęcona dziejom Lublina, „Rocznik Lubelski”,  t. X, 1967, s.339-340. Tamże: 
H. Zins, Sprawozdanie Lubelskiego Oddziału PTH za okres 30.III.1966-8.VI.1967, s. 331-336. 
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dziejów miasta stała się zachętą do dalszych nad nimi studiów. Zarysowana podczas sesji 

synteza pokazała, że dzieje Lublina są nieodłącznie związane z dziejami kraju i to od 

najdawniejszych czasów. Już w XII wieku miasto spełniało ważne funkcje w administracji 

państwowej i kościelnej. Poczynając od XV w. wzrosła także rola gospodarcza tego miasta, 

które staje się ważnym emporium w handlu miedzy wschodem a zachodem305. Dopiero XIX-

wieczne układy polityczno-geograficzne i społeczno-gospodarcze redukują rolę Lublina do 

funkcji ośrodka prowincjonalnego. Ponownie po 1918 roku staje się ważnym centrum 

administracyjnym, ale także gospodarczym i naukowym, co przyczynia się do jego rozwoju. 

W sesji uczestniczyło 250 osób zainteresowanych historią miasta, przedstawiciele władz, 

uczelni i towarzystw naukowych. 

 W związku z uroczyście obchodzonym w 1967 r. jubileuszem miasta a także 

przypadającym w tym roku jubileuszem 40-lecia Oddziału Lubelskiego PTH, w dniu 

9 grudnia w sali teatralnej Chatki Żaka, odbyło się uroczyste posiedzenie podsumowujące 

wieloletnie działanie. W uroczystościach środowiska lubelskiego uczestniczył, obok wielu 

znamienitych gości, wiceprezes Zarządu Głównego PTH ks. prof. dr Mieczysław 

Żywczyński. Uroczystości zapoczątkował referat doc. dr Tadeusza Mencla pt. „150-lecie 

śmierci Tadeusza Kościuszki”.  Oceny czterdziestoletniej działalności Oddziału Lubelskiego 

PTH dokonał prof. dr Jan Dobrzański.306 W wystąpieniach podkreślano rolę historii 

w wychowaniu patriotycznym oraz wkład historyków lubelskich w upamiętnienie 650-lecia 

nadania Lublinowi prawa miejskiego307. Spotkanie jubileuszowe uświetniła wystawa 

publikacji historyków lubelskich, prezentująca ich dotychczasowy dorobek. Zaprezentowano 

wydawnictwa dotyczące historii Lublina i Lubelszczyzny oraz periodyki regionalne308.  

  Ważnym zdarzeniem dla uczestników była kolejna sesja regionalna, której tematem 

były tym razem dzieje Bełżyc, miasta obchodzącego jubileusz 550-lecia otrzymania prawa 

magdeburskiego. W dniach 16-18 czerwca 1967 r. ramach „Dni Kultury Bełżyc” 

zorganizowano dla mieszkańców szereg imprez nawiązujących do bogatej przeszłości tego 

regionu. Zainaugurowała je właśnie wspomniana sesja naukowa zorganizowana przez 

Wydział Kultury Prezydium PRN w Bełżycach, we współpracy z Oddziałem Lubelskim 

 
305  J. Szymański, Sesja poświęcona dziejom Lublina, „Rocznik Lubelski”, t. X, 1967, s.340. 
306 J. Dobrzański, Udział Lubelskiego Oddziału PTH w ruchu naukowym Lublina i Lubelszczyzny, „Rocznik 
Lubelski”, t. XI, Lublin 1968, s.9-19. 
307 Z okazji 650-lecia nadania prawa miejskiego Lublinowi ukazały się: J. Szymański, Sesja poświęcona dziejom 
Lublina, „Rocznik Lubelski”, t. X, 1967,. 
308 R. Szczygieł, Kronika, Jubileusz 40-lecia O/L PTH, „Rocznik Lubelski”, t. XI, 1968, s.216; Także: H. Zins, 
Sprawozdanie Lubelskiego Oddziału PTH za okres 8 VI 1967do 21 III 1968, „Rocznik Lubelski”, t. XI, 1968, 
s.211-214. 
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PTH.309 Zaprezentowano sześć referatów omawiających 550-letnie dzieje miasta i regionu: 

mgr Jerzego Redera nt. „Rozwój polityczno-społeczny regionu bełżeckiego w dawnej 

Rzeczypospolitej”, omawiający najstarszy a zarazem niezwykle istotny okres w dziejach 

miasta i okolic, w którym referent przywołał dokument lokacyjny oraz inne ważne przywileje 

nadawane miastu a przyczyniające się do jego rozwoju. Następnie doc. dr Stanisław Tworek 

w swoim referacie przedstawił rolę Bełżyc, jako ważnego ośrodka polskiej reformacji, 

zwłaszcza arianizmu i kalwinizmu. Przywołane tu zostało ciekawe zjawisko w dziejach kraju, 

jakim była założona przez S. Pszonkę i P. Kaszowskiego za panowania Zygmunta Augusta 

w jednej z okolicznych wsi Babin tzw. Rzeczpospolita Babińska, będąca swego rodzaju 

parodią państwa. Tematem wystąpienia dr Władysława Ćwika był Region bełżycki w XIX w. 

Referent przedstawił wyraźny w omawianym czasie regres rozwoju miasta, które w 1869 r. 

podobnie jak szereg innych prężnych dawniej ośrodków miejskich na Lubelszczyźnie, 

zdegradowane zostało do rangi osady. Okres międzywojenny przedstawił dr Jan Ziembiński, 

który skoncentrował się nad prezentacją zmian w organizacji i funkcjonowaniu władz 

administracyjnych w Bełżycach. Natomiast dr Zygmunt Mańkowski omówił „Ruch oporu 

i kształtowanie się władzy ludowej w powiecie bełżyckim”, w którym zaprezentował 

represyjną i grabieżczą politykę okupanta, a także wkład społeczeństwa bełżyckiego do walki 

z agresorem. Zainteresowanie słuchaczy tematyką przedstawioną w referatach znalazło 

odbicie w ożywionej dyskusji. Uczestnicy sesji zostali także poinformowani o zasobach 

archiwalnych, dotyczących Bełżyc i regionu znajdujących się w Wojewódzkim Archiwum 

Państwowym w Lublinie. Kolejna sesja o tematyce regionalnej wykazała duże 

zainteresowanie społeczne wiedzą historyczną, dotyczącą losów poprzednich pokoleń 

zamieszkujących te ziemie, w przeszłości dalekiej i bliskiej. Świadczy o tym zainteresowaniu 

znaczna liczba słuchaczy obecnych na sesji a także skupienie i zaduma, jaką widziało się na 

twarzach publiczności przysłuchującej się referatom i dyskusji310. Sesję ubogaciła ciesząca się 

dużym zainteresowaniem wystawa starodruków i innych materiałów archiwalnych 

dotyczących przeszłości Bełżyc i okolic.  

Lubelski Oddział PTH był także organizatorem X Powszechnego Zjazdu Historyków 

Polskich, który odbył się w Lublinie w dniach 9-13 września 1969 r. z udziałem 900 

uczestników: pracowników naukowych, nauczycieli, działaczy oświatowych oraz miłośników 

historii, z udziałem delegacji zagranicznych. Otwierający obrady prezes Polskiego 

Towarzystwa Historycznego - prof. dr Stanisław Herbst podkreślił jubileuszowy charakter 

 
309 S. Wiśniewski, Regionalna sesja naukowa w Bełżcach, „Rocznik Lubelski”, t.X,1967, s.340-342. 
310 Ibidem. 
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Zjazdu, nawiązując do zawartej w Lublinie w roku 1569 unii polsko-litewskiej. Hasłem 

wiodącym Zjazdu było miejsce, jakie zajmuje Polska w Europie. Temat ten ważny dla 

miłośników i badaczy historii, narzucał konieczność patrzenia na jej dzieje w szerszym, 

powszechnym kontekście, ujmowanie polskiej rzeczywistości dziejowej ba szerokim tle 

porównawczym. Uwidoczniło się to zarówno w referatach plenarnych, jak i sekcyjnych, 

ukazujących bądź Europę- z położeniem akcentu na interesujące nas wątki jej dziejów, bądź 

dzieje ziem polskich- jako fragment szerszej rzeczywistości.311 Historycy z kraju, biorący 

udział w Zjeździe, zgodnie z programem, odbyli ponad 40 spotkań z mieszkańcami 

Lubelszczyzny, gdzie podkreślana była aktywizująca rola badań historycznych, w tym także 

w zakresie badań nad przeszłością regionu.312 Popularyzacja poprzez media Zjazdu pozwoliła 

także zapoznać szersze kręgi społeczne z dorobkiem lubelskiego środowiska historycznego 

oraz miejscem, jakie wypracowane zostało przez lata w polskiej nauce historycznej. 

Zadaniami upowszechniania wiedzy historycznej z ramienia Oddziału Lubelskiego PTH 

zajmowała się w tym czasie Komisja Kontaktów z Terenem pod przewodnictwem doc. dr 

Stanisława Tworka. 

 W tym czasie lubelscy historycy byli także zaangażowani w przygotowanie 

merytoryczne sesji popularnonaukowej, zorganizowanej w dniu 12 czerwca 1969 r. w Opolu 

Lubelskim, a poświęconej dziejom powiatu opolskiego od czasów najdawniejszych do 

współczesności.313 Inaugurująca uroczystości „Dni Opola” sesja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem zarówno ze strony władz, jak i mieszkańców. Bogaty program sesji 

obejmował dzieje ziemi opolskiej w ujęciu chronologicznym: od czasów najdawniejszych do 

współczesności. Opolscy miłośnicy historii regionalnej wysłuchali referatów: 

prof. Aleksandra Gardawskiego pt. „Najstarsze dzieje regionu opolskiego w świetle 

archeologii”, dr Marii Stankowej z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, 

która scharakteryzowała „Region opolski od poł. XV do poł. XVII wieku”, omawiając 

przynależność administracyjną, wygląd miasta i życie jego mieszkańców. Referat doc. 

dr Stanisława Tworka pt. „Region opolski w okresie Odrodzenia i Reformacji” ukazywał 

miasto, jako ważny ośrodek reformacji wprowadzonej przez kalwińskich właścicieli dóbr 

opolskich - Słupeckich, którzy byli fundatorami dobrze prosperującej w tym czasie szkoły 

kalwińskiej w Opolu. W swoim referacie nt. „Region opolski od poł. XVII do końca XVIII 

wieku”, dr Tomasz Opas przedstawił upadek znaczenia gospodarczego i kulturalnego miasta 

 
311 R. Szczygieł, X Powszechny Zjazd Historyków Polskich, „Rocznik Lubelski”, t. XII, Lublin 1969, s.241. 
312 Ibidem, s. 240-248; Także: K. Myśliński, J. Szymański, Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału 
PTH za okres26.III.1969-31.III.1970, „Rocznik Lubelski”, t. XIII, Lublin 1970, s.249-250. 
313 S. Wiśniewski, Sesja naukowa w Opolu Lubelskim, „Rocznik Lubelski”, t. XIII, Lublin 1970, s.253-255. 
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w wyniku wojen. W swoim wystąpieniu nt. „Region opolski w okresie walk 

narodowowyzwoleńczych” (do 1968 r.) - doc. dr Władysław Ćwik scharakteryzował 

administrację miejską, gospodarkę finansową, liczbę i zajęcia ludności w omawianym okresie 

oraz oświatę i wygląd miasta. Dr Albin Koprukowniak w swoim referacie: „Region opolski 

na przełomie XIX i XX wieku (1869-1918)” poddał analizie sytuację gospodarczą i społeczną 

powiatu opolskiego, podkreślając przeludnienie, brak ziemi, zaostrzające się konflikty 

społeczne. Natomiast Mieczysław Szyszko ukazując „Region opolski w 20-leciu 

międzywojennym” skoncentrował się na życiu politycznym regionu. Zygmunt Mańkowski 

zaprezentował wyniki badań nad „Ruchem oporu w okresie okupacji i kształtowanie się 

władzy ludowej”, podkreślił także strategiczną rolę regionu w czasie kampanii wrześniowej 

1939 r. oraz w okresie walk partyzanckich z okupantem. Sesja omawiająca dzieje Opola to 

kolejny ważny krok w kierunku animowania środowiska małomiasteczkowego do 

zainteresowania swoją przeszłością i pogłębienia badań nad nią. 

Wznowiło także działalność towarzystwo, którego wcześniejsza wieloletnia i owocna 

praca dobrze służyła budowaniu wizerunku ruchu regionalistycznego w województwie, czyli 

Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego. Aktywność regionalistów kazimierskich 

uwidoczniła się w organizowanych wystawach, imprezach o charakterze artystycznym, 

spotkaniach, prelekcjach o tematyce kazimierskiej wygłaszanych przez: Karola Majewskiego, 

Kazimierza Parafianowicza, Rudolfa Buchalika oraz Jadwigę Czerepińską.314 Przystąpiono 

także do zbierania eksponatów muzealnych Towarzystwa rozproszonych po innych 

organizacjach i instytucjach. Wspólne działania odbudowywały jedność kazimierskich 

miłośników miasta i okolic. 

W Puławach aktywnie działało od 1965 roku Towarzystwo Przyjaciół Puław, zgodnie 

ze statutem obejmujące swoim działaniem teren powiatu, a po przerejestrowaniu w 1974 roku 

teren - miasta i okolic315 prowadzące ożywioną działalność wydawniczą. Staraniem 

Towarzystwa w 1970 roku ukazały się „Pamiętniki Puławskie”, jako pokłosie konkursu 

ogłoszonego przez Polską akademię Nauk oraz Towarzystwo Przyjaciół Puław na 

wspomnienia mieszkańców miasta. Tom wydawnictwa regionalnego rozszedł się bardzo 

szybko ciesząc się dużym zainteresowaniem czytelników. W 1971 r. ukazał się „Biuletyn 

 
314 R. Lubicki, 60 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, „Region Lubelski”, R. 3(5), 
WRTR 1988, s.291. Wśród publikacji ukazała się także: H. Rutkowski, Kazimierz Dolny. Krajobraz 
i architektura, Warszawa 1965; T. Ruszkowski, Miasto Kazimierz, jego dzieje i zabytki, Kraków 1973. 
315 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków, Spis 4/49 w latach 1954-1984, TP Puław zarejestrowane 
zostało 26 lutego 1965 r. pod nr 174, przerejestrowane w dniu 1 czerwca 1975 r. pod nr 359, działało pod 
prezesurą: Michała Strzemskiego, Ryszarda Towalskiego (1971-1975), Aleksego Bornusa (1975-1986), Alicji 
Borowskiej (1986-2001), Edwarda Ślusarczyka (2001-). 



 

123 
 

Puławski” – pierwsze zwarte wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Puław, wydane przez 

Inspektorat Oświaty w Puławach. Od 1972 roku Towarzystwo uzyskało zezwolenie na 

wydanie tomu artykułów i tak zaczęła się ukazywać „Teka Puławska”, poświęcona 

problematyce miasta i regionu (w nakładzie 2000 egzemplarzy). Redagujący powyższy tom: 

Stefan Buksiński i Bohdan Zadura  podkreślili w przedmowie, że zawartość numeru 

zdominowana została przez artykuły dotyczące historii i współczesności Puław ale znaleźć 

tam można także artykuły dotyczące Nałęczowa, Kazimierza i innych okolicznych 

miejscowości316. Towarzystwo Przyjaciół Puław było także organizatorem sesji 

popularnonaukowej, w ramach Dni Puław, odbywających się w dniach 15-16 czerwca 1973 r. 

W trakcie sesji wygłoszonych zostało 15 referatów prezentujących aktualny stan badań 

historycznych obejmujących dzieje regionu i miasta. Materiały opublikowane zostały 

w „Szkicowniku Puławskim”317. Podobną sesję zorganizowano w Puławach w dniach 27-28 

maja 1977 r. a wygłoszone na niej 12 referatów opublikowane zostały w „Studiach 

Puławskich” w 1978 roku,318 gdzie obok materiałów socjologicznych, dotyczących 

środowiska naturalnego, zamieszczone zostały także niezwykle interesujące artykuły 

z zakresu dziejów Puław i powiatu, historii sztuki: szkic Zygmunta Nowakowskiego 

o cmentarzu włostowickim, czy pracę Kazimierza Parafianowicza dotyczącą Domku 

Loretańskiego w Gołębiu. Zamieszczono także materiały literackie, niezwykłą dokumentację 

fotograficzną oraz kalendarium wydarzeń kulturalnych.319 Poruszona tematyka cieszyła się 

dużym zainteresowaniem uczestników sesji oraz czytelników wydawnictw regionalnych. 

Zarząd Towarzystwa początkowo liczył, że uda się uzyskać zezwolenie na wydawanie 

kolejnych tomów w cyklu rocznym, władze centralne uznały ten pomysł za przedwczesny, 

odkładając decyzję na późniejsze lata. Publikacją specjalną, mającą charakter monograficzny 

była wydana w 1977 r. praca W. Bednarskiego pt. „Rola wojskowa ziem południowo-

wschodnich Królestwa Polskiego w Powstaniu Listopadowym 1830-1831 roku”.320 

Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Puław mają swoją wagę historyczną z odniesieniem 

do współczesności i zyskały sobie od początku krąg odbiorców i czytelników. Zespół 

redakcyjny poważnie traktujący swoja rolę badaczy historii i dokumentalistów 

współczesności, mając równocześnie ambicję pogłębiania wiedzy o regionie i publikowania 

 
316 „Teka Puławska” pod red. S.J. Buksińskiego i B. Zadury, TPP, Puławy 1972. 
317 „Teka Puławska”, TP Puław, nr1(10), Puławy 2006, s.135. 
318 „Studia Puławskie”, t.1 ukazał się w 1974 r. pod  red. Waldemara W. Bednarskiego. 
319 A. Bornus, Działalność wydawnicza TP Puław, „Region Lubelski” R.2(4), 1987, s.334-338. 
320 W. Bednarski, Rola wojskowa ziem południowo-wschodnich Królestwa Polskiego w Powstaniu 
Listopadowym 1830-1831 roku, Lublin 1977. 
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efektów swoich badań dla szerszej rzeszy odbiorców spełnia misję przypisaną ruchowi 

regionalistycznemu w powojennej Polsce. 

Środowisko historyków lubelskich doprowadziło do opublikowania efektów swoich 

wieloletnich prac badawczych obejmujących dzieje Lubelszczyzny, którego dwutomowe 

wydanie ukazało się drukiem.321 Już w 1961 r. J. R. Szaflik zauważył konieczność 

prowadzenia badań historycznych dotyczących przeszłości regionu, bowiem Lubelszczyzna 

pozostała w dalszym ciągu jednym z tych nielicznych terenów, których przeszłość nie została 

do tej pory opracowana.322  Jubileusz województwa przyczynił się do opublikowania także 

trzech tomów studiów prezentujących problemy z przeszłości tych ziem323. W Lublinie 

działalność odczytową prowadziła także Komisja Historyczna Lubelskiego Towarzystwa 

Naukowego. W latach 70-tych prowadzone były cykle odczytowe pt. „Z tajemnic lubelskich 

archiwów i bibliotek” oraz „Patroni lubelskich ulic i placów”324. Z propozycji odczytowych 

skorzystały także inne miasta. W Hrubieszowie - we współpracy z Muzeum Regionalnym 

oraz Regionalnym Towarzystwem Hrubieszowskim przeprowadzono cykl ośmiu odczytów 

pod tytułem „Z dziejów miasta i ziemi hrubieszowskiej”. W rezultacie prowadzonych badań 

regionaliści zorganizowali w dniach 8-9 czerwca 1974 r. sesję popularnonaukową nt. 

„Wczoraj, dziś i jutro powiatu hrubieszowskiego”.325 Wzięli w niej udział i wygłosili referaty 

naukowcy z UMCS w Lublinie (doc. dr Jan Gurba, prof. dr Kazimierz Myśliński, doc. dr hab. 

Stanisław Tworek, prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski, doc. dr Albin Koprukowniak, prof. dr 

Tadeusz Mencel), regionaliści badający historię powiatu (m.in. Henryk Stamirski, Bolesław 

Kłembukowski), archiwiści, dziennikarze i miłośnicy regionu. Opracowane materiały z tej 

sesji ukazały drukiem po kilku latach, stanowiąc wiarygodny punkt wyjścia do dalszych prac 

badawczych.326  

W Tomaszowie Lubelskim zrealizowano cykl odczytów „Z przeszłości Tomaszowa 

i okolic”. Natomiast w Zamościu – PTH Oddział Lubelski i Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

przy współpracy Muzeum Okręgowego, zaproponował środowisku cykl sześciu spotkań 

z naukowcami i regionalistami, ujęte w cyklach: Dole i niedole kanclerskiego grodu (1975-

 
321 Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 1974; T. II, red. E. Kierek, Warszawa 1979. 
322 J.R. Szaflik, Starostwo Parczewskie w XVI-XVIII w., Lublin 1961, s.5. 
323 Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny, red. K. Myśliński, A.A. Witusik, Lublin 1974; Z przeszłości 
kulturalnej Lubelszczyzny, red. S. Tworek, Lublin 1978; Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów 
Lubelszczyzny, red. A. Koprukowniak, W. Śladkowski, Lublin 1980. 
324 M. Wieliczko, A.A. Witusik, Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału PTH za okres od 29.IV.1976 
do 21.VI.1978, „Rocznik Lubelski”, R.XXII, Lublin 1980, s.184-189. 
325 J. Masłowski, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski”, R. 2(4) 1987, Lublin 1990, s.44. 
326 Hrubieszów: Studia z dziejów miasta i regionu (materiały z sesji naukowej, Hrubieszów 8-9.06.1974) pod red. 
J. Gurby i W. Piątka, Hrubieszów 1978-1980. 
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1977), Pradzieje Zamojszczyzny (1976-1977), Sylwetki zamojskie, (1977), Wojenne 

i rewolucyjne losy Zamościa (1978), Studium wiedzy o regionie zorganizowane w latach 

1982-1983.327 

Środowisko historyków lubelskich wielokrotnie występowało z propozycją cykli 

odczytowych organizowanych nie tylko w Lublinie, gdzie przez lata stały się stałą formą 

popularyzacji wiedzy z zakresu historii miasta i regionu. Nie zawsze jednak propozycje 

współpracy były podejmowane przez środowiska. Mimo tych inicjatyw podsumowanie 

działań w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej w początkowych latach 70-tych nie 

przedstawia się zbyt optymistycznie nie udało się pogłębić integracji zróżnicowanego 

w naszym mieście środowiska historycznego. Wciąż za mały jest kontakt z nauczycielami 

historii. Zbyt mała jest frekwencja na posiedzeniach naukowych, które mogą być i są niekiedy 

ważnym forum dyskusji naukowej, wymiany poglądów, źródłem informacji naukowej, itp. Zbyt 

mały jest też kontakt z towarzystwami regionalnymi328. Z perspektywy lat stwierdzić należy, 

że towarzystwa regionalne miały w latach 70-tych duże problemy z prowadzeniem 

działalności regionalnej, bez nadmiernego ingerowania władz.  

Lubelscy historycy próbowali kontynuować współpracę ze środowiskiem zamojskich 

działaczy regionalnych. Pozytywnym przykładem współpracy środowiska historyków 

lubelskich stała się publikacja „Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej.”329 

Próbując nadać temu współdziałaniu charakter oficjalny prof. Kazimierz Myśliński zwrócił 

się listem do przewodniczącego Prezydium MRN Eugeniusza Zgnilca, reprezentującego 

zarejestrowane w 1968 roku, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Zamościu330 

deklarując w imieniu PTH dalszą współpracę historyków w zakresie badań nad przeszłością 

i kulturą oraz gotowość współpracy przy organizowaniu sesji naukowych i wydawnictw, tak, 

jak czyniliśmy w przypadku cennej publikacji zamojskiej, która wskrzesiła najpiękniejsze 

tradycje zamojskiego ośrodka wydawniczego331. Taki cykl odczytów współorganizowano 

w 1970 roku z Zamojskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, ale po dwóch spotkaniach 

 
327 Muzeum w Zamościu,1926-1996, Zamość 1996, s. 39; Także, M. Wieliczko, A. A. Witusik, Sprawozdanie 
z działalności Lubelskiego Oddziału PTH, „Rocznik Lubelski”, R.XXII, Lublin 1980, s.187. 
328 Z. Mańkowski, W. Śladkowski, Sprawozdanie PTH za okres od 2.IV.1970 do 4.V.1972r., „Rocznik 
Lubelski”, t.XV, Lublin 1972, s.301. 
329 K. Myśliński , (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969. 
330 APL, UW WSW, Rejestr Stowarzyszeń i Związków 1954-1984, spis IV/48 wpis Zamojskiego TPN pod nr 
220; Także: M. Bojarczuk, Kronika Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 1, s.60; B. Szyszka, 
Dwudziestolecie Działalności Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Rocznik Zamojski”, T.III, Zamość 
1992, s.6-8. Pierwsze zebranie organizacyjne TPN odbyło się 18 kwietnia 1967 r w sali im. S. Staszica, 
w budynku byłej Akademii Zamojskiej. Pierwszym prezesem wybrany został Eugeniusz Zgnilec. 
331 Muzeum Zamojskie, Kronika Zamojskiego TPN, s. 60. Wypowiedź dotyczy publikacji materiałów po sesji 
naukowej pt. Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, pod red. K. Myślińskiego, Zamość 1969. 
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środowisko zamojskie zrezygnowało ze współpracy z O/L PTH kierując się względami 

ambicjonalnymi postanowiło kontynuować cykl jako samodzielny i jedyny organizator332. 

W 1971 roku Oddział Lubelski PTH ponowił propozycję współpracy merytorycznej – 

oferując przeprowadzenie cyklu 9 odczytów nt. „Zamość i Zamojszczyzna w dziejach.” 

Propozycja nie została przyjęta przez Zarząd Zamojskiego TPN333, natomiast zdecydowano 

o wznowieniu rocznika „Ziemia Zamojska.” Po nienajlepszych doświadczeniach współpracy 

prof. Kazimierz Myśliński, któremu zaproponowano kierowanie redakcją rocznika, pisemnie 

poinformował o warunkach swojego udziału w kierowaniu wydawnictwem regionalnym: 

pismo musi nosić charakter naukowy i być prowadzone według zasad powszechnie 

obowiązujących w pismach naukowych. Redakcja winna być poszerzona do dziesięciu 

osób334. Odpowiedź Zarządu Zamojskiego TPN jest zdecydowanie odmowna uznano, 

bowiem, że gdyby przystano na zaproponowane warunki rocznik miałby charakter naukowy 

a czynniki zamojskie życzą sobie, by był popularnonaukowym, regionalnym zamojskim a nie 

lubelskim335. Nie była to, więc bezkonfliktowa współpraca.  

Do sukcesów można zaliczyć natomiast zorganizowanie w dniach 17-19 października 

1972 r. sesji o zasięgu międzynarodowym nt.: „Przesiedlenia ludności przez III Rzeszę i jej 

sojuszników podczas II wojny światowej”. Współorganizatorami sesji były cztery instytucje 

naukowe: Polska Komisja Historii II Wojny Światowej, Instytut Historii PAN, Instytut 

Historii UMCS oraz Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W sesji obok historyków 

polskich: m.in. Stanisława Herbsta, Czesława Madajczyka, Czesława Łuczaka, Tadeusza 

Jędruszczaka uczestniczyli znawcy historii najnowszej ze ZSRR, USA, Włoch 

Czechosłowacji, NRD, RFN, Węgier, Jugosławii, Rumunii, Belgii i Francji.  

Plany wydawnicze towarzystw regionalnych  były pod szczególnym nadzorem władz 

wojewódzkich oraz KW PZPR, zmieniano je nie konsultując z zainteresowanymi. 

Przykładem są zmagania Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Opracowane 

wydawnictwa, o odpowiednim poziomie naukowym, ważne dla podkreślenia unikalnego 

charakteru i historycznego znaczenia miasta przesuwane były na dalsze pozycje. Finanse 

 
332 Ibidem, Z. Mańkowski, W. Śladkowski, Sprawozdanie PTH za okres od 2.IV.1970 do 4.V.1972r., „Rocznik 
Lubelski”, R.XV, Lublin 1972, s.302. TPN w Zamościu zarejestrowane zostało pod nr 220 w dniu 17. 01.1968r. 
Pierwszej zmiany nazwy dokonano już 31.X.1968 na Zamojskie TPN z wyznaczonym terenem działania na 
powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski. Ponownie zmieniono nazwę 10.XI 
1971- na Zamojskie Towarzystwo Nauki i Kultury. Inf. z Muzeum Okręgowego w Zamościu, teczka dok. ZTPN. 
333 Muzeum Zamojskie, M. Bojarczuk, Kronika ZTPN, t.2, s.60. Argumentowano odczyty są płatne a tu 
w Zamościu też są znawcy. 
334 Ibidem, pismo prof. K. Myśliwskiego z dnia 15 marca 1972 r. 
335 Ibidem, członkowie ZTPN próbowali przeforsować nazwę rocznika na „Nowa Teka Zamojska” a nawet 
przywrócić w przedwojennym brzmieniu - „Teka Zamojska”- zebranie w dniu 26.X.1972 r. 
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i przydziały papieru oraz czołowe miejsca w planach wydawnictw otrzymywały natomiast 

pozycje książkowe o odpowiednim dla władzy ludowej profilu i wydźwięku ideologicznym.  

Nie udało się uzyskać Towarzystwu zgody na wydawanie gazety regionalnej - 

otrzymaliśmy zarządzenie, by na szczeblu powiatu nie wydawać jednodniówek, 

argumentowano kosztami i koniecznością oszczędności papieru336. Nie powiodły się próby 

wznowienia cenionego wydawnictwa regionalnego „Teka Zamojska”, mimo, iż pierwszy 

powojenny tom został opracowany i włączony do planu wydawniczego i przygotowany do 

druku w Wydawnictwie Lubelskim. Zarząd Zamojskiego TPN zaskoczony jest tymi 

piętrzącymi się trudnościami zrodziły się jakieś nowe hamulce, aby nie dopuścić do rozwoju 

Towarzystwa. Trudno zrozumieć tych, którzy decydują w tej sprawie. Nie liczono się 

z umowami zawartymi z autorami. Nie respektuje się uchwał Zarządu, decyzje zapadają 

samowolnie, poza Towarzystwem337. Podsumowanie działalności Towarzystwa w tych latach 

pobrzmiewa nuta bezsilności wobec przeszkód: Towarzystwo nasze ściśle współpracuje 

z lubelskim ośrodkiem naukowym. Dorobek mamy średni, plan obszerny, ambicje duże, tylko 

bardzo małe zasoby finansowe338. Przygotowane do publikacji wydawnictwa o charakterze 

naukowych związane były z planami uroczystych obchodów 400-lecia Zamościa. 

Przygotowano 19 pozycji wydawniczych, które starano się wprowadzić do oficjalnych 

planów wydawniczych Wydawnictwa Lubelskiego, z których przyjęte zostało osiem pozycji. 

Ukazać miały się dwa tomy „Dziejów Zamościa” pod redakcja prof. K. Myślińskiego i doc. 

Z. Mańkowskiego. Znakiem tych czasów było wstrzymanie druku przygotowanych 

publikacji, ale polecenie skierowane od władz do Zamojskiego TPN natychmiastowego 

opracowania i przygotowania do druku pracy zbiorowej pt. „60-ta rocznica wielkiej 

Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”339. Pierwszeństwo w planach wydawniczych 

miały pozycje o wydźwięku ideologicznym. Jedyną pozycją, którą zaakceptowano 

i skierowano do druku było opracowanie rewolucyjnych tradycji ruchu robotniczego 

w województwie zamojskim. W latach 1975-76  członkowie Towarzystwa wygłosili 60 

odczytów z zakresu kultury i historii. Do wygłaszania odczytów zapraszano również 

naukowców z UMCS340. Sukcesem niewątpliwym było zorganizowanie cyklu sesji 

naukowych poświęconych różnorodnej problematyce a związanych z jubileuszem 400-lecia 

założenia Zamościa, przypadającym w 1980 r. W ramach obchodów, dwa lata przed 

 
336 M. Z, Kronika ZTPN, M. Bojarczuk, Sprawozdanie z działalności w latach 1972-1974, t.2, s.117-119; Także: 
B. Szyszka, Między Lublinem a Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa, Zamość 2009, s.141. 
337 M Z, Kronika ZTPN, t.3, s.107-109. 
338 M Z, Kronika ZTPN, M. Bojarczuk, Sprawozdanie z działalności w latach 1972-1974, t.2, s.140. 
339 M Z, Kronika ZTPN, t.4, s.27. 
340 Ibidem, t.4, s.156. 
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jubileuszem, w dniach 29-31 maja 1978 r. odbyła się sesja na temat: „Zamość miasto idealne.  

Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektonicznego”341, zorganizowana przez 

Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Zamojski Oddział Pracowni Konserwacji 

Zabytków. Wygłoszono na sesji 21 referatów mających istotne znaczenie w opracowywaniu 

dziejów miasta. Referaty i materiały posesyjne opublikowane zostały pod redakcją Jerzego 

Kowalczyka. 342  W ramach obchodów jubileuszu 400-lecia Zamościa zorganizowano także 

sesję naukową poświęconą życiu, twórczości i działalności Szymona Szymonowica, 

wybitnego poety i publicysty polskiego Odrodzenia, przez kilkadziesiąt lat związanego 

z rodziną Zamoyskich i Zamościem. Organizatorami sesji w Zamościu, w dniu 4 maja 1979 r. 

była Miejska Rada Narodowa, Zamojskie TPN oraz Instytut Historii UMCS.343 W trakcie 

obrad wygłoszono 10 referatów i komunikatów, w obecności badaczy życia i twórczości 

Szymona Szymonowica z Lublina, Warszawy i Krakowa. 

W oficjalny program obchodów wpisywała się także zorganizowana w dniach 12-13 

czerwca 1980 r. ogólnopolska sesja naukowa, na temat „400 lat miasta Zamościa”. 

Inicjatorami i organizatorami merytorycznymi sesji byli: Polska Akademia Nauk we 

współpracy z UMCS w Lublinie i Zamojskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk344. 

Uczestnikami spotkania, zaś - miłośnicy regionu oraz szerokie grono badaczy 

reprezentujących wszystkie ośrodki historyczne w kraju. W trakcie obrad wygłoszonych 

zostało 17 referatów, które wzbudziły zainteresowanie słuchaczy. Znalazło to wyraz 

w ożywionej dyskusji, odnotowano bowiem kilkadziesiąt wystąpień, które wykazały 

bezsprzecznie wagę i znaczenie miasta w dziejach i kulturze polskiej. Materiały z sesji 

opublikowane zostały pod redakcją Jerzego Kowalczyka, pt. „400 lat Zamościa”, stanowiąc 

ważny etap w opracowywaniu dziejów miasta i regionu.345 Sesji towarzyszyła wystawa 

zatytułowana „Cztery wieki Zamościa w dokumencie”. Przy okazji sesji ukazały się także 

publikacje tematycznie związane z miastem: dr Ryszard Szczygieł opublikował „Przywilej 

lokacyjny Zamościa”346, pod redakcją Albina Koprukowniaka i Andrzeja A. Witusika ukazał 

 
341 M. Bojarczuk, Kronika s.41. 
342 Zamość miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektonicznego, pod red. 
J. Kowalczyka, Lublin 1980. 
343 E. Janas, Sesja naukowa w 350 rocznicę śmierci Szymona Szymonowica, „Rocznik Lubelski”, t. XXII 1980, 
Lublin 1982, s. 174-176. 
344 E. Janas, Sesja naukowa „400 lat Miasta Zamościa”, „Rocznik Lubelski”, t. XXIII/XXIV, 1981/82, Lublin 
1982. 
345 400 lat Zamościa, pod red. J. Kowalczyka, Wrocław 1983, s.320; Recenzja wydawnictwa: R. Bendera, 
„Region Lubelski”, R.(4), Lublin 1987, s.299-304. 
346 R. Szczygieł, Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 r., Lublin 1980. 
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się tom studiów „Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta”347 oraz publikacja „Zamość miasto 

idealne”348. Ukazały się także wygłoszone w ramach cyklu „Wojenne i rewolucyjne losy 

Zamościa” odczyty lubelskich historyków.349  

Ważną rolę w publikacji materiałów i propagowaniu informacji z zakresu 

prowadzonych działań w popularyzacji historii, odegrał ukazujący się od 1958 r. „Rocznik 

Lubelski” - periodyk Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

zamieszczającego obok opracowań o tematyce historycznej, efektów pracy badawczej 

lubelskich historyków, także recenzje wydawnictw naukowych i regionalnych, sprawozdania 

z sesji o tematyce regionalnej oraz sprawozdania z działalności Oddziału Lubelskiego PTH, 

stanowiące ważne źródło informacji o inicjatywach lubelskiego środowiska naukowego, 

podejmowanych także w zakresie działań regionalnych i popularyzacji wiedzy historycznej. 

Staraniem środowiska miłośników Lubartowa i okolic od 1956 r. ukazywało się 

wydawnictwo regionalne „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Wprawdzie kolejne tomy 

ukazywały się nieregularnie, ale konsekwentnie lubartowscy regionaliści doprowadzali do ich 

publikacji. Zawarte w poszczególnych tomach publikacje dotyczą historii regionu: 

systematyczność ukazywania się periodyku zyskały mu znaczne grono czytelników 

i pozytywne opinie recenzentów.350 Periodyk Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego 

zyskał przez lata ukazywania się grono oczekujących na kolejną edycję czytelników, 

zainteresowanych historią zarówno miasta, jak i okolicznych miejscowości.  

Z inicjatywy chełmskich regionalistów i środowiska literackiego od stycznia 1960 r. 

zaczęła się ukazywać początkowo jednodniówka, następnie rocznik pod tytułem „Ziemia 

Chełmska” wydawany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej.351   

Od 1961 r. ukazywał się także „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego”, jako organ prasowy Towarzystwa, który spełnił wyjątkową rolę 

w popularyzacji wiedzy o mieście i regionie.352 W skład redakcji biuletynu 

weszli  hrubieszowscy regionaliści oraz naukowcy związani przez lata działania z miastem 

i regionem. Zamieszczano w nim publikacje o różnorodnej tematyce, zawsze jednak starano 

 
347 Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, pod red. A. Koprukowniaka, A.A. Witusika, Lublin 1980; Recenzja 
publikacji: A. Soszyński, „Nowe Książki”, 1980, nr 18, s.70-72. 
348 Zamość miasto idealne, Lublin 1980. 
349 Wojenne i rewolucyjne losy Zamościa, Lublin 1980; Także: Z. Spaczyński, Kartki z dziejów drukarstwa na 
Zamojszczyźnie, Lublin 1980. 
350 M. Wieliczko, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” pod red W. Śladkowskiego i B. Gąsior, Lubartów1983, 
„Region Lubelski” R. 2(4), 1987, s. 315.Także: H. Gmiterek, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, t. XI, Lubartów 
1990, „Region Lubelski” R. 5 (7) 1991-1993, Lublin 1996, s.241-242. 
351 A. Rybak, Dzieje Ziemi Chełmskiej, Kalendarium, Chełm 1998. 
352 J. Masłowski, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski” R. 2(4) 1987, s.39. 
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się, by były tematycznie związane z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi tam 

wydarzeniami. Bazując na wiedzy regionalistów i naukowców związanych z Hrubieszowem, 

wśród których wymienić należy członków redakcji biuletynu: Tadeusza Chrzanowskiego, 

Wiktora Zina, Jana Gurbę, Andrzeja Kokowskiego, publikowano materiały dotyczące historii 

Hrubieszowa i powiatu oraz aktualności z działań regionalistów. Przez lata zmieniała się szata 

graficzna Biuletynu, wzrastała ilość i jakość zamieszczanych tam materiałów i ilustrujących 

je fotografii. Ciekawostką były tematyczne numery biuletynu, poświęcone tylko jednemu 

określonemu zagadnieniu ( np. 92 nr Biuletynu dotyczył 575 rocznicy podpisania Unii 

Horodelskiej, nr 96 – poświecony Antoniemu Wiatrowskiemu, nr 100-101 – Wincentemu 

Piątakowi)353. Do 2000 roku ukazało się ponad 120 numerów biuletynu. Towarzystwo 

systematycznie publikowało również od 1965 r. własną serię wydawniczą pn. „Biblioteka 

Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, oraz prowadziło nieustający cykl sesji 

naukowych, seminariów i konferencji na tematy związane z historią oraz kulturą regionu. 

Niezwykle cennym jest także gromadzony przez lata księgozbiór Towarzystwa, zaś jego 

archiwum poza materiałami dokumentującymi działalność stowarzyszenia, zawiera także 

dokumentację dotyczącą wkładu regionu w kulturę i cywilizację.  

Każdego roku zapraszano przedstawicieli towarzystw regionalnych na obchody Dnia 

Regionalisty, które odbywały się w maju, w ramach Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. 

Była to okazja do wyróżnienia społeczników za pracę na rzecz swojego środowiska oraz 

wymiany doświadczeń i poruszenia problemów utrudniających działanie. W dniu 1 września 

1979 roku takie spotkanie miało miejsce w Stężycy, w siedzibie działającego od dwóch lat 

Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Związane z 40-stą rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich 

na Polskę miało charakter uroczysty i patriotyczny. Spotkanie uświetnił wykład prof. 

Franciszka Adamskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na temat „Roli społecznych 

działaczy kultury”354, który stał się punktem wyjścia do dyskusji o trudnej roli działaczy 

towarzystw regionalnych. Uzgodniono także wiele wspólnych działań wspierających się 

stowarzyszeń z Puław, Stężycy, Dęblina oraz Towarzystwa Przyjaciół Lublina. Podobne 

spotkanie prezesów 12 działających wówczas towarzystw regionalnych miało miejsce 30 

stycznia 1980 roku w Klubie „Nora” w Lublinie. Próbowano zacieśnić współpracę 

towarzystw z Wojewódzkim Domem Kultury, który jako zadanie statutowe wpisaną miał 

koordynację działań nad ruchem regionalnym. Z aktualnymi wskazaniami polityki kulturalnej 

 
353 „Biuletyn TRH”, 2001, nr 1-2 (128-129). 
354 M. Nabłonek, Wojewódzkie Spotkania Regionalnych Towarzystw Kultury, „Informacja Kulturalna”. Biuletyn 
WDK, 1979, nr.8, s.19. 
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zapoznał zebranych dyrektor WDK Edward Chanaj oraz Stefan Najda - pracownik Wydziału 

Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Gościem honorowym spotkania 

był prof. Franciszek Uhorczak - członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 

przewodniczący Komisji ds. „Słownika Geograficznego PRL” proponujący towarzystwom 

regionalnym współpracę w opracowaniu nowego słownika geograficznego355. Deklarowano 

przy tym  gotowość do współpracy i otwarcie na propozycje działania, które byłyby zgodne 

z wytycznymi władz i nadzorem cenzury.  

W omawianym okresie społeczno-polityczne uwarunkowania działalności towarzystw 

regionalnych nie były zbyt przychylne dla rozwoju badań nad dziejami miejscowości 

i regionów. Nadzieje na demokratyzację życia społecznego w Polsce po październiku 1956 r. 

wpłynęły pozytywnie na pobudzenie inicjatyw oddolnych, ożywienie działalności społecznej  

oraz rozwój ruchu regionalnego. Niestety narastające kontrole działalności towarzystw, 

wynikające z monocentryzmu kulturowego, ustawiczne próby ingerencji ideologicznej 

i politycznej zmierzały do ograniczenia niezależności i samorządności towarzystw. Władze 

podejmowały wielokrotnie próby ukierunkowania działań stowarzyszeń na zainteresowanie 

się współczesnością. Ta nieufność władz uwidaczniała się w permanentnym kontrolowaniu 

inicjatyw społecznych, nieustannej krytyce podejmowanych projektów, w konieczności 

zatwierdzania programów działań, pisania sprawozdań, planów wydawniczych. W późniejszej 

ocenie historyków dekada Gierkowska, mimo centralnie uprawianej propagandy sukcesu, 

ujawniła dalszy wzrost zbiorowego krytycyzmu i demokratycznej podmiotowości356. 

Kilkakrotnie podejmowano także próby zinstytucjonalizowania działań, uzasadniając 

ekspansją kultury masowej i społecznym zapotrzebowaniem na takie formy działania w sferze 

kultury. 

Dzięki zaangażowaniu, przekonaniu o słuszności swych działań i sile motywacji 

regionalistów te niewątpliwe uciążliwości utrudniające i ograniczające inicjatywy, także 

w zakresie działalności regionalnej, udało się wielokrotnie pokonać. Niestety, wiele inicjatyw 

zostało stłamszonych i zaprzepaszczonych, zaś towarzystwa stopniowo ulegały zniechęceniu, 

ograniczając bądź zaprzestając działalności w poznawaniu i propagowaniu przeszłości 

regionu. 

 
  

 
355 E. Żukowska, Wojewódzkie Spotkania Prezesów Towarzystw Regionalnych, „Informacja Kulturalna”, 1980, 
nr 1-2, s.34. 
356 A. Gładysz, Dwa wieki regionalizmu polskiego [w:] Czym jest regionalizm, VI Kongres RTK, Radom 23-
26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998, s.53. 
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Rozdział III 

Towarzystwa regionalne Lubelszczyzny w latach 1981-2000 i ich wkład 

w prowadzenie badań historii regionu 

 

1. Wpływ powstania „Solidarności” na aktywizację środowisk regionalnych i lokalnych. 

II Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowym Sączu 

Na fali przemian społeczno-politycznych, jakie miały miejsce w Polsce od 1980 r. 

także ruch regionalistyczny pragnął włączyć się w działania wyrażające troskę o przyszłość 

kraju i kierunek zmian w nim zachodzących. Powstanie NSZZ „Solidarność”, burzliwe 

przemiany, jakie dokonywały się w kraju, nieustanna walka o nowy, demokratyczny kraj, 

wyzwalały na nowo inicjatywy społeczne. Działacze towarzystw regionalnych zaangażowali 

się w te przemiany i zaczęli domagać większej swobody w prowadzonej przez siebie 

działalności, pragnąc wywalczyć sobie możliwość współdecydowania o rozwoju regionów.1 

Już I Kongres regionalistów, który odbył się w Olsztynie w 1977 r. pokazał, że 

regionaliści polscy mówią własnym głosem o sprawach, których nie potrafią, czy też nie chcą 

dostrzec władze scentralizowanego i niesprawnego państwa2. W Kongresie tym uczestniczyli 

zaproszeni przez władze centralne reprezentanci stowarzyszeń oraz przedstawiciele 

ówczesnych władz państwowych i partyjnych. Władze widziały potrzebę wspierania 

działalności ruchu stowarzyszeniowego, by przezeń próbować realizować politykę państwa 

w środowiskach lokalnych. W trakcie Kongresu przedstawiciele władz i tzw. „centraliści” 

zarzucali regionalistom, że ich aspiracje i działalność rozbudzają  partykularyzm bądź 

separatyzm. Działająca przy Ministerstwie Kultury Rada ds. Towarzystw Regionalnych 

przedłożyła do zaaprobowania opracowane wcześniej główne kierunki działań towarzystw 

regionalnych w Polsce. Poczytaliśmy ten fakt jako manipulację naszym ruchem.3 W imieniu 

zebranych regionalistów przemówił delegat z Opola, prof. Franciszek Hawranek precyzując, 

że obywatel służy swojemu krajowi poprzez służbę na rzecz swojego regionu i sądzę, że w tym 

stanie rzeczy nie ma nic nagannego.4 Kongres ten nie opracował odezwy końcowej. Prace nad 

nią trwały następne trzy lata, zaś po zwycięstwie  Solidarności przestały mieć znaczenie.  

W środowisku regionalistów od jesieni 1980 r. wzrastała potrzeba kolejnego spotkania 

się i przedyskutowania najważniejszych problemów ruchu w nowej rzeczywistości. 

 
1 Szczygieł R., Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne… op. cit., s. 29. 
2 VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26.09.1998,Wrocław-Ciechanów 1998, s.3. 
3 A. J. Omelaniuk, Ruch stowarzyszeń regionalnych w XXI w., z wystąpienia na VII Kongresie RTK, Gorzów 
Wielkopolski 20-21.09.2002 r. s.6. 
4 A. Gładysz, Dwa wieki regionalizmu polskiego,[w:] Czym jest regionalizm, red. S. Bednarek, Wrocław- 
Ciechanów 1998, s.53. 
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Zdecydowano się powierzyć organizację tego Zjazdu Związkowi Podhalan. W ten sposób 

doszło do zwołania II Kongresu w Nowym Sączu, który obradował w dniach 29-30 maja 

1981 r. w niezwykle burzliwej atmosferze. W programie Kongresu zaakcentowano miejsce 

ruchu społeczno-kulturalnego i regionalizmu kulturalnego w procesach rozwojowych polskiej 

kultury narodowej w wieku XIX i XX,5 próbując także ustalić rolę ruchu regionalistycznego we 

współczesnym ruchu społecznym. W Kongresie w Nowym Sączu towarzystwa regionalne 

Lubelszczyzny reprezentował Roman Kornacki – prezes Lubartowskiego Towarzystwa 

Regionalnego, który wybrany został także do Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw 

Kultury.6 

W trakcie Kongresu uczestnicy postanowili powołać Krajową Radę Regionalnych 

Towarzystw Kultury, jako jedyną reprezentację regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego. 

Kongres podjął też uchwałę, która precyzowała funkcjonowanie i zadania towarzystw 

regionalnych, jako odrębnych, autonomicznych i samorządowych struktur.7  

Uczestnicy Kongresu opowiedzieli się za tym, by Rada Krajowa funkcjonowała jako 

organ społeczny, samorządny i niezależny od administracji państwa, partnerski w stosunku do 

państwowych władz kulturalnych.8 Wyraźnie podkreślono także, iż wolą uczestników 

Kongresu było, aby był to niesformalizowany organ, bez żadnych uprawnień władczych 

w stosunku do autonomicznie działających towarzystw, składający się z przedstawicieli 

wszystkich województw, po jednej osobie, wybranej na zebraniach wojewódzkich 

i dysponującej mandatem do reprezentowania swojego województwa.9  

Uchwała II Kongresu, której tekst został ostatecznie zredagowany na pierwszym 

posiedzeniu Krajowej Rady RTK w dniu 12 listopada 1981 r., precyzowała koncepcję 

społecznego ruchu kulturalnego oraz miejsca, jakie powinny zajmować w nim regionalne 

towarzystwa kultury. Już w pierwszych zdaniach funkcjonowania Rady podkreślono wagę 

ruchu społeczno-kulturalnego, jako ważnego składnika życia społecznego: Wyrasta on, 

bowiem, z najżywotniejszych potrzeb i aspiracji ludzkich, wyraża istotne dążenia 

poszczególnych środowisk społecznych, osobiste pasje ludzkie i rozbudzoną aktywność coraz 

to większej liczby regionów. Sięga korzeniami najbardziej społecznie zaniedbanych prowincji, 

 
5 Program Kongresu, zbiory prywatne uczestnika tego Kongresu reprezentującego towarzystwa regionalne 
Lubelszczyzny - R. Kornackiego z Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. 
6 R. Kornacki, program Krajowego Kongresu Towarzystw Regionalnych w Nowym Sączu, zbiory własne. 
7 II Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (materiały i dokumenty), Warszawa 1983, s.291-300. 
8 Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury(12.XI.1981-11.V.1985), [w:] 
III Kongres Regionalnych towarzystw Kultury, Poznań 1986, s. 31. 
9 Ibidem. 
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małych miast i wsi.10 W Uchwale zaakcentowano konieczność zachowania samorządności 

towarzystw, podkreślając, że winny one być miejscem kontaktów i ośrodkami działania ludzi 

wywodzących się z różnych pokoleń, reprezentujących różne warstwy społeczne i zawody, 

wszystkich, którym są bliskie losy kulturalne własnego regionu i środowiska lokalnego, 

a także nie jest obojętny jego udział w kształtowaniu oblicza kulturalnego kraju11. Zadania, 

jakie postawiono przed towarzystwami wskazywały konkretne obowiązki w ich codziennym 

działaniu oraz określały rolę ruchu regionalnego, jako inspiratora inicjatyw lokalnych, który 

ma obowiązek: chronić, pielęgnować i popularyzować swoiste wartości kulturalne własnych 

regionów, kształtując ich indywidualne oblicze kulturowe; rozwijać i sublimować 

uczestnictwo kulturalne społeczności regionalnych i lokalnych, upowszechniać aktywne 

i twórcze postawy kulturowe mieszkańców; inspirować twórczość, a zwłaszcza krzewić wśród 

artystów, uczonych i organizatorów działalności kulturalnej świadomość społecznej 

doniosłości tradycji regionalnych i regionalnej aktywności kulturalnej12.  

Pragnąc podkreślić oraz uświadomić wagę działań w zakresie regionalizmu i kultury 

w małych społecznościach, szanując jednakże ich indywidualizm, wytyczono w Uchwale 

zadania dla regionalistów w zakresie rozpoznawania potrzeb, aspiracji i zainteresowań 

mieszkańców miasteczek i wsi, wyrażania i precyzowania tych potrzeb oraz wskazywania ich 

miejscowym twórcom i organizatorom odpowiedzialnym za prowadzenie działalności 

kulturalnej. Według uczestników Kongresu wszystkie te działania: wprowadzenie do 

ogólnospołecznego obiegu wartości i dzieł związanych z regionem oraz tworzenie nowych 

środowisk kulturotwórczych, współdziałanie z administracją państwową, instytucjami 

naukowymi i kulturalnymi, oraz organizacjami społecznymi w upowszechnianiu 

najcenniejszych wartości kultury narodowej13, prowadzić miały do wzbogacenia procesów 

integracji kulturowej narodu. Regionaliści podkreślali także, że tak pojęta działalność 

w małych środowiskach i dla nich, najlepiej służy kształtowaniu i rozwijaniu poczucia 

patriotyzmu, rozwija stan wiedzy krajoznawczej i historycznej, pomaga chronić zarówno 

dobra kultury obecne na danym terenie, jak i środowisko naturalne człowieka. Nawołując 

i zachęcając do otwarcia się w działaniach na rzecz regionu i wzajemnego współdziałania 

i wymiany doświadczeń, przestrzegano przed próbami centralizacji, podkreślając, że 
 

10 Uchwała II Kongresu RTK w Nowym Sączu, program Zjazdu i maszynopis Uchwały, w zbiorach 
R. Kornackiego z Lubartowa.  
11 Z. Mańkowski, Regionalizm a historia, „Rocznik Lubelski” t. XXV-XXVI, 1983-1984, Lublin 1985, s. 167-
177. Referat wygłoszony na II Zjeździe Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym 
w dniu 15 października 1982 r. Zawarto w nim zadania towarzystw regionalnych zaczerpnięte z Uchwały 
II Kongresu RTK w Nowym Sączu, s. 168. 
12 Ibidem, s. 168. 
13 Ibidem. 
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jakiekolwiek reprezentacje krajowe towarzystw nie mogą być organem władczym. Kongres 

podjął też uchwałę, która precyzowała funkcjonowanie i zadania towarzystw regionalnych, 

ich miejsce w całokształcie instytucji oświatowych i kulturalnych, postulowała stworzenie 

podstaw prawno-finansowego funkcjonowania i niezbędne minimum uprawnień do 

działalności edytorskiej.14 

Zadania, jakie postawiono przed Krajową Radą Regionalnych Towarzystw Kultury 

obejmowały przede wszystkim reprezentowanie wspólnych problemów z zakresu kultury        

i ruchu regionalnego na forum ogólnopolskim, przedstawianie tych spraw władzom 

państwowym i próby rozwiązywania trudności w codziennym działaniu: zajmowanie 

stanowiska w doniosłych kwestiach kultury w skali ogólnopolskiej, regionalnego ruchu 

społeczno-kulturalnego i warunków rozwoju społecznej działalności kulturalnej; 

występowanie do władz państwowych z propozycjami towarzystw, służącymi rozwojowi nauki, 

kultury i sztuki; analizowanie warunków działania regionalnych towarzystw kultury 

i formułowanie odpowiednich postulatów i wniosków pod adresem władz państwowych 

i organizacji społecznych15. Podkreślono również potrzebę organizowania wymiany 

informacji o problemach i doświadczeniach kulturalnych poszczególnych regionów oraz 

inicjowanie dyskusji problemowych dotyczących towarzystw. Poruczono także Radzie 

zabieganie o społeczne uznanie dla działaczy regionalnego ruchu kulturalnego. Po 

zatwierdzeniu tekstu Uchwały dokonano wyboru władz Krajowej Rady RTK. 

Przewodniczącym wybrany został Anatol Jan Omelaniuk. Kadencja tego Prezydium trwała do 

grudnia 1983 r. W latach następnych poszerzono skład do siedmiu osób, ponownie 

powierzając funkcję przewodniczącego Anatolowi J. Omelaniukowi.16  

 Z perspektywy lat oceniający podjęte na Kongresie uchwały podkreślają, że wyraźnie 

widać było, iż podmiotowość i samookreślenie ruchu regionalnego okrzepły i utrwaliły się 

a regionaliści czują się odpowiedzialni za naprawę II Rzeczpospolitej17. 

Problemy ruchu regionalnego i działalności stowarzyszeń przedstawione zostały przez 

przedstawicieli Rady Krajowej na kolejnych posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury. 

Natomiast kulturotwórczą rolę towarzystw oraz ich zasługi w ochronie dziedzictwa 

kulturowego zamierzano przedstawić uczestnikom Kongresu Kultury Polskiej, który odbywał 

 
14 II Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (materiały i dokumenty), Warszawa 1983, s.291-300. 
15 Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury (12.XI.1981-11.V.1985), [w:] 
III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Poznań 1986, s. 31. 
16  Ibidem, s. 35. W skład KRRTK weszli: A.J. Omelaniuk (Wrocław), Jan Engels (Boguszów Gorce), J. Kopeć 
(Wałbrzych), J. Wojciechowski (Toruń), K. Borkowski (Gorzów Wlkp.), T. Czerny (Kraków), W. Rykowski 
(Ostrołęka), M. Sznapka (Częstochowa) i R. Kornacki (Lublin). 
17 VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26.09.1998,Wrocław-Ciechanów 1998, s.3. 
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się w dniach 11-13 grudnia 1981 r. w Warszawie. Niestety Kongres przerwany został 

ogłoszeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego na terenie całego kraju.  

Wprowadzenie stanu wojennego zatrzymało proces przemian demokratycznych 

w kraju. Odbiło się też na działalności towarzystw regionalnych i ich krajowego 

przedstawicielstwa. Od grudnia 1981 r. ograniczono bądź zlikwidowano działalność wielu 

organizacji, w najlepszym przypadku czasowo je zawieszając. Władza ówczesna traktowała 

wszelkie zorganizowane stowarzyszenia jako potencjalne zagrożenie, starając się nadzorem 

i cenzurą ograniczyć także działalność wydawniczą.  

Krajowa Rada Regionalnych Towarzystw Kultury, mimo demokratycznego wyboru, 

nie została uznana przez ówczesne organa władzy, ale też nie odważono się w sposób 

drastyczny i zdecydowany zakazać jej działalności. Spełniała ona rolę krajowej reprezentacji 

całego ruchu stowarzyszeń regionalnych i miała za zadanie stwarzanie warunków do ich 

rozwoju i skutecznego działania. Prezydium Krajowej Rady RTK podjęło szereg działań 

mających zainteresować przedstawicieli władz państwowych, partii politycznych i organizacji 

społecznych problemami ruchu regionalnego, udostępniając tekst uchwały Kongresu 

w Nowym Sączu. Przyniosło to efekt w trakcie posiedzenia Komisji Kultury i Sztuki Sejmu 

PRL w dniu 29 września 1982 r., kiedy posłowie sformułowali wniosek: społeczny ruch 

regionalny jest dla państwa partnerem w zarządzaniu kulturą.18 Tym samym uznana została 

ranga społeczno-kulturalna ruchu towarzystw i jego prawo do współdecydowania 

i współtworzenia rozwoju kultury. W słuszności takiego stanowiska utwierdzić mogło także 

spotkanie regionalistów Lubelszczyzny w Kazimierzu Dolnym. W czasie spotkań 

podejmowano próby realizacji postulatów II Kongresu RTK, szczególnie prawno-

finansowych, utrudniających pracę towarzystw regionalnych, bowiem działalność statutową 

traktowano jako gospodarczą. Działania te, mimo przedstawiania na opiniotwórczych 

i decyzyjnych gremiach, nie przyniosły rezultatu. Mimo znacznej aktywności Rady 

i zaangażowania jej członków nie zdołano przekonać władz i uzyskać wpisu do rejestru 

stowarzyszeń, co umożliwiałoby jej oficjalne działanie. Siedzibą KRRTK miała być 

Warszawa, ale wobec odmowy przyjęcia siedziby przez Warszawską Radę Towarzystwa 

Kultury, jak również Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, zwrócono się do Wrocławia, na co 

wyraziło zgodę Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.19 Zmiana siedziby 

oznaczała, że decyzja o zarejestrowaniu Krajowej Rady RTK należała do wojewody 

 
18 J. Karniewski, Towarzystwa regionalne. Bastion narodowej kultury, „Inspiracje” 1983, nr 1, s. 35. 
19 A.J. Omelaniuk, Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady RTK… [w:] III Kongres RTK…. s.39 
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wrocławskiego, który jednakże dwukrotnie odmówił jej zarejestrowania, tłumacząc faktem 

istnienia Rady ds. towarzystw przy Ministrze Kultury i Sztuki.20  

Nowy organ doradczy i opiniotwórczy władz powołany został w dniu 22 września 

1982 roku, przez Ministra Kultury i Sztuki, jako Rada ds. Regionalnych Towarzystw 

Kultury.21  W skład Rady weszło dziesięciu działaczy regionalnych, a ostatnie jej posiedzenie 

odbyło się 25 października 1985 roku. W ciągu trzech lat swojego działania członkowie Rady 

spotkali się na dziesięciu plenarnych posiedzeniach, uczestniczyli też w wielu ogólnopolskich 

i regionalnych naradach, oficjalnych spotkaniach regionalistów.22 W tej sytuacji Krajowa 

Rada RTK zwróciła się do prof. Bohdana Suchodolskiego – przewodniczącego Narodowej 

Rady Kultury o patronat. W efekcie doprowadzono do spotkań obu przedstawicielstw ruchu 

regionalnego na szóstej plenarnej sesji Narodowej Rady Kultury w dniu 12 listopada 1984 r., 

która poświęcona była problemom ruchu regionalnego w Polsce. Na spotkaniu tym prof. 

B. Suchodolski podkreślił znaczenie ruchu regionalnego w słowach: nawet te najmniejsze, 

działające w najbardziej odległych zakątkach (towarzystwa) są niejednokrotnie jedyną siłą 

sprawczą inicjatyw, kształtujących oblicze kultury na znacznych obszarach naszego kraju.23  

W efekcie doprowadzono do konsensusu powołując Krajowy Ośrodek Dokumentacji 

Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, jako instytucję o charakterze naukowo-

badawczym i oświatowym oraz bibliotekę centralną gromadzącą wydawnictwa w zakresie 

publikacji własnych regionalnych towarzystw kultury i dotyczących tego ruchu. Ośrodek 

powołany został w wyniku porozumienia Ministra Kultury i Sztuki i wojewody 

ciechanowskiego zawartego w dniu 13 lipca 1983 r.24 W ślad za tym porozumieniem, 

zarządzeniem wojewody z dnia 30 września 1983 r. zatwierdzono statut nowej placówki, 

ważnej dla ruchu regionalistycznego w kraju. 

Plenarne posiedzenie Narodowej Rady Kultury, poświęcone roli i miejscu 

regionalnych towarzystw kultury w życiu społeczno-kulturalnym kraju, przełamało okres 

nieformalnej dwuwładzy. Uznano, bowiem, że I i II Kongres Regionalnych Towarzystw 

Kultury był zgodny z duchem polityki kulturalnej, dlatego należy energiczniej działać na rzecz 

 
20 Ibidem. 
21 D. Jankowski, Działalność Rady do Spraw Regionalnych Towarzystw Kultury przy ministrze Kultury i Sztuki 
w latach 1982-1985, [w:] III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Poznań 1986, s. 41. W skład Rady 
weszli: dr D. Jankowski – przewodniczący (Poznań), dr J. Bondarenko (Ciechanowiec), J. Koniusz (Zielona 
Góra), A. Kunysz  (Przemyśl), I. Suszko-Sobina (Gdańsk), dr B. Szczygieł (Olkusz), R. Sawicki (Szczecin), 
W. Woźniak (Bydgoszcz), dr I. Trybowski (Kraków), dr A. Kociszewski (Ciechanów). 
22 Ibidem. 
23 J. Modrzyński, Informacja o genezie i działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury przy Narodowej 
Radzie Kultury, [w:] III Kongres Regionalnych … s. 45. 
24 A. Kociszewski, Archiwum regionalistyki polskiej, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s. 29. 
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rozwiązania problemów społecznego ruchu regionalnego, zgodnie z uchwałami obu 

Kongresów25. Wśród uchwał podjętych w trakcie obrad, obok uznania za celowe podjęcia 

prac nad nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach, usuwającej trudności i ułatwiającej 

działania stowarzyszeń, wnioskowano uznanie prawa regionalnych towarzystw kultury do 

określenia swojej reprezentacji poprzez zalegalizowanie funkcjonowania Tymczasowej 

Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury26.  

W konsekwencji, realizując powyższe uchwały, doprowadzono do spotkania na 

Zamku Królewskim w dniu 21 marca 1985 r. przedstawicieli: Krajowej Rady Regionalnych 

Towarzystw Kultury, Rady ds. Regionalnych Towarzystw Kultury przy Ministrze Kultury 

i Sztuki oraz działaczy towarzystw regionalnych - członków Narodowej Rady Kultury.           

W trakcie spotkania powołany został Zespół Regionalnych Towarzystw Kultury przy 

Narodowej Radzie Kultury, który miał za zadanie przygotowanie III Kongresu Regionalnych 

Towarzystw Kultury zaplanowanego w Poznaniu oraz III Kongresu Nauki Polskiej.27 

Zainteresowanie poczynaniami władz centralnych było wśród stowarzyszeń bardzo 

duże. Piętrzyły się problemy utrudniające działania towarzystw regionalnych, które mogły 

być rozwiązane poprzez zmianę przepisów i korzystne decyzje ustawodawcze. Ważną rolę do 

spełnienia miało w tej kwestii przedstawicielstwo krajowe ruchu regionalnego, które zgodnie 

reprezentowałoby interesy towarzystw wobec władz.  

 

2.  Powstanie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie 

Pomysł utworzenia przedstawicielstwa koordynującego i łączącego działania 

towarzystw regionalnych pojawił się wśród towarzystw regionalnych działających na 

Lubelszczyźnie ponownie jesienią 1980 r. Towarzystwa regionalne w swoim działaniu 

bazowały na współpracy ze środowiskiem naukowym lubelskim. Efekty tej współpracy 

widoczne były w organizowaniu sesji naukowych w wielu miejscowościach Lubelszczyzny, 

oraz szeregu publikacjach regionalnych prezentujących efekty badań regionalnych. Doroczne 

spotkania organizowane przez władze wojewódzkie za pośrednictwem WDK integrowały 

regionalistów, pozwalały na wzajemną wymianę doświadczeń oraz wspieranie się 

w podejmowanych działaniach. 

 
25 J. Modrzyński, Informacja o genezie i działalności Zespołu RTK przy NRK, [w:] III Kongres RTK, Poznań 
1986, s. 47. 
26 Ibidem, Uchwała plenarnego posiedzenia Narodowej Rady Kultury, s. 48. 
27 Ibidem, w skład Prezydium Zespołu RTK przy NRK weszli: doc. Cz. Niedzielski, dr D. Jankowski, 
A. Omelaniuk, K. Borkowski, M. Dubiel, R. Kornacki, J. Modrzyński, S. Ośko, M. Porzuczek, B. Waleński, 
dr I. Trybowski, M. Mierzejewska-Janowicz, s. 48. 
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Przyjęła się stopniowo praktyka kontaktowania się przedstawicieli towarzystw oraz 

konsultowania działań na spotkaniach, których inicjatorem gospodarzem był  instruktor 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie  Kazimierz Spaleniec. Spotkaniom w WDK 

sprzyjała ogólna sytuacja w kraju, gdyż przemiany społeczno-polityczne po powstaniu 

Solidarności pobudziły aktywność działaczy towarzystw regionalnych. W czasie tych 

spotkań, w których szczególnie aktywnie uczestniczyli: Wacław Tuwalski z Woli 

Osowińskiej, Ryszard Lubicki z Kazimierza Dolnego, Józef Luciński z Dęblina, Jarosław 

Olejnicki z Nałęczowa i dr Ryszard Szczygieł,  krystalizowała się formuła dalszej ściślejszej 

współpracy między towarzystwami.28 Podnoszono coraz częściej potrzebę zaktywizowania 

ruchu regionalnego w województwie oraz odbywania regularnych spotkań przedstawicieli 

towarzystw w celu wzajemnego wspierania się w działaniach i wymiany doświadczeń. Hasło 

„powrócić do regionalizmu” stało się szczególnie aktualne. Regionaliści nie po raz pierwszy 

odczuwali, że w chwilach przełomowych w kraju, gdy słabnie nadmierna centralizacja, 

zwiększa się zainteresowanie inicjatywami społecznikowskimi oraz samorządnością.29  

Kondycję towarzystw regionalnych  w latach 80-tych poznajemy także z urzędowych 

dokumentów kontrolnych, bowiem poddane były one szczególnemu nadzorowi i kontrolom. 

Atmosfera lat  80-tych i przemiany zachodzące w kraju sprawiły, że mimo nieprzychylnej 

atmosfery, wzrastała liczba osób zainteresowanych działalnością na rzecz swojego regionu. 

Do grona wcześniej działających stowarzyszeń dołączyło powołane w 1978 r. Towarzystwo 

Przyjaciół Ryk, które w 1980 roku skupiało w swoich szeregach 110 działaczy 

regionalnych.30 Towarzystwo Przyjaciół Puław, jak wynika z protokołów kontrolnych, liczyło 

340 członków i wydawało w tych latach dwutygodnik „Szkicownik Puławski”.31 

Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza liczyło w tym czasie 300 członków z całego kraju, w tym 

znanych ludzi nauki, kultury i sztuki.32 Warto przywołać także: Lubartowskie Towarzystwo 

Regionalne, liczące 265 członków, mające swoje Koła w Kocku i Ostrowie Lubelskim oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa  liczące 300 członków, czy Towarzystwo Miłośników 

Lublina - 500 członków.33 Świadczy to o prężności ruchu regionalistycznego stanowiącego 

siłę społeczną, z którą należało się liczyć. 

 
28 R. Szczygieł, Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Kultury a towarzystwa regionalne, „W Kręgu Kultury”, 
nr 1(5), 2007, s.36. 
29 Z. Mańkowski, Powrócić do regionalizmu, „Kamena”, nr 13, Lublin 26.IX-9.X 1982, s.1. 
30 APL, UW WSA/81, teczka 5/2, Nadzór i kontrole, Protokół z kontroli TP Ryk, s. 117. 
31 Ibidem, Protokół z kontroli TP Puław, w nakładzie 400 egzemplarzy, rozprowadzany w całości, s. 130. 
32 APL, UW WSA/83, teczka 5/4, Nadzór i kontrole, informacja na egzekutywie KW PZPR, 9 luty 1983 r. -        
O działalności towarzystw społeczno-kulturalnych na terenie woj. lubelskiego, s.22.  
33 Ibidem, APL, UW WSA/83, teczka 5/4, Nadzór i kontrole,s.23. 
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Na tej fali ożywienia inicjatyw na Lubelszczyźnie, w efekcie dyskusji i spotkań 

regionalistów zdecydowano o powołaniu Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Towarzystw 

Regionalnych. W spotkaniu w marcu 1981 r. uczestniczyli: Roman Kornacki z Lubartowa, 

Wacław Tuwalski z Woli Osowińskiej, Ryszard Lubicki z Kazimierza Dolnego, Józef 

Luciński z Dęblina, Waldemar Gryta z Kraśnika Kazimierz Spaleniec, oraz dr Ryszard 

Szczygieł. Uformowanie kształtu tej współpracy i kierunków wspólnych działań wymagało 

przedyskutowania w szerszym gronie. Dyskusje o kształcie Rady i kierunkach jej działalności 

trwały cały 1981 rok. 34 Jednakże wprowadzony w kraju stan wojenny zahamował na pewien 

czas prace przygotowawcze. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 

1981 r. zawieszono działalność stowarzyszeń o zasięgu ogólnopolskim, zarządzeniem nr 

44/II/81 z dnia 16 grudnia 1981 r. Realizując obostrzenia stanu wojennego stopniowo 

zawieszono, oraz rozwiązano szereg oddziałów stowarzyszeń a także zintensyfikowano 

nadzór i kontrolę nad działającymi. Stan wojenny w kraju nie sprzyjał rozwijaniu 

jakiejkolwiek działalności regionalnej.  

Towarzystwa regionalne w województwie lubelskim, podlegały także rygorom stanu 

wojennego, co w praktyce oznaczało ograniczenie możliwości prowadzenia działalności. 

Bezpośredni nadzór nad stowarzyszeniami sprawował Urząd Wojewódzki, który zarządził 

poddanie towarzystw szczególnemu nadzorowi i kontroli. Odnośnie kontaktów władz ze 

stowarzyszeniami w województwie lubelskim, wobec sygnałów o niedostatecznie 

sprawowanym nadzorze, do rozpoznania problemów włączył się także Komitet Wojewódzki 

PZPR. Stwierdzono, że niedostateczny nadzór wynika z faktu, iż przekracza znacznie 

skromne możliwości osobowe wydziałów UW, nie dopracowano się też ich dostatecznego 

zaangażowania, widoczna jest także słabość urzędów stopnia podstawowego, wynikająca 

z braku wykwalifikowanych kadr w gminach i niedoceniania roli zagadnienia35. W efekcie 

tego „rozpoznania sprawy” Sekretarz KW PZPR zlecił wojewodzie lubelskiemu 

Mieczysławowi Stępniowi natychmiastowe nasilenie kontroli merytorycznej i finansowej 

stowarzyszeń. Wojewoda otrzymał także wyraźne wytyczne Departamentu Społeczno- 

Administracyjnego MSW, według których, miał nie tylko doskonalić kontrolę działalności 

stowarzyszeń, wnikliwie badać legalność i przydatność społeczną oraz przeciwdziałać 

rozdrobnieniu ruchu stowarzyszeniowego36.  

 
34 R. Szczygieł, Działalność …  „W Kręgu Kultury”, nr 1(5), 2007, s.36. 
35 APL, UW WSA/80, teczka 5/1, s. 81, Informacja KW PZPR w Lublinie do Wojewody z dnia 26.IX.1980r. 
36 APL, UW WSA/81, teczka 5/2, Nadzór nad stowarzyszeniami, pismo MSW z dnia 3grudnia 1980 z klauzulą 
poufne, „Główne zadania na rok 1981 dla WSSA UW”. 
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Na Lubelszczyźnie szczególnym restrykcjom poddane zostało Towarzystwo 

Przyjaciół Puław, będące pod  nadzorem władz miasta. Towarzystwo po kilkumiesięcznej 

przerwie w działaniu, wynikającej z ogłoszenia stanu wojennego, decyduje się na zwołanie 

w marcu 1982 r. posiedzenia Zarządu. W trakcie spotkania władz stowarzyszenia 

zaprotokołowano najistotniejsze ustalenia, podyktowane troską o los towarzystwa i jego 

członków: Towarzystwo jest apolityczne, ma tak wiele do spełnienia dla miasta i jego 

mieszkańców, że nie powinno się angażować w sprawy polityczne. W warunkach stanu 

wojennego nie można by przed tym uchronić Towarzystwa, wnioskujemy, więc o częściowe 

zawieszenie działalności. Szczególnie chodzi, aby nie organizować szerszych zebrań, aby ktoś 

nieodpowiedzialny nie wykorzystał do innych celów37. Zarząd, po dyskusji podjął decyzję 

dotyczącą dalszej działalności zawieszamy tylko niektóre funkcje Towarzystwa, nie możemy 

zwoływać zebrań, ale zbierzmy w tym czasie materiały do monografii Puław, spróbujmy 

wydawać Kalendarz Puławski, zajmijmy się ochroną zabytków i środowiska- te sekcje mogą 

i powinny pracować.38 Podobnie, jak miało to miejsce w Puławach, towarzystwa regionalne 

generalnie zawiesiły działalność a nadzór nad nimi był szczególnie zaostrzony. Zebrane 

materiały dowodzą, że w zdecydowanej większości bezpośrednio nadzorujące pracę 

towarzystw organa administracji państwowej szczebla podstawowego, starały się chronić 

działające na swoim terenie stowarzyszenia. Negatywny wyjątek stanowią tu władze Puław. 

Cztery dni po posiedzeniu Zarządu, w dniu 26 marca 1982 r. pojawiła się kontrola z Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, na wniosek Naczelnika Puław, oczekującego od władz 

wojewódzkich decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia. Kontrolerzy stwierdzają, co następuje: 

Naczelnik nie przedstawił konkretnych zarzutów, a tylko ogólnikowo stwierdził, że 

w Zarządzie Towarzystwa są byli działacze Solidarności, i że jest za natychmiastowym 

rozwiązaniem towarzystwa.39 W wyniku szczegółowej kontroli stwierdzono wprawdzie 

„szereg uchybień i nieprawidłowości w działaniu”, ale nie znaleziono podstaw do zawieszenia 

działalności Towarzystwa w trybie zastosowania dekretów o stanie wojennym. Władze 

wojewódzkie uznały także, że zastosowanie trybów restrykcyjnych byłoby niewskazane, gdyż 

nie dostrzeżono podstaw do ich zastosowania. Wojewoda Lubelski poinformował pismem 

Naczelnika Miasta Puławy w dniu 30 marca 1982 roku: Zawieszenie działalności 

Towarzystwa Przyjaciół Puław w trybie art.15 dekretu może być rozpatrzone na Wasz 

umotywowany pisemny wniosek, uzgodniony z I sekretarzem KM PZPR, SB i szefem TGO. 

 
37 APL, UW WSA/82, teczka 5/3, Nadzór i kontrole, Protokół z posiedzenia Zarządu TP Puław 22.III.1982,s.47. 
38 Ibidem. 
39 APL, UW WSA/82, teczka 5/3, Nadzór i kontrole, Notatka poufna z kontroli TPP-26.III.1982, s.50. 
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Sprawa winna być załatwiona w trybie pilnym.40 Wniosek taki nie został przygotowany przez 

Naczelnika Miasta, ale w późniejszych latach widoczny jest w dalszym ciągu negatywny 

stosunek lokalnej władzy do działaczy regionalnych. Generalnie można przyjąć, że 

towarzystwa regionalne, tylko wyciszyły działalność, by w sprzyjających okolicznościach 

z zapałem przystąpić do działania. 

W międzyczasie, na spotkaniu w WDK w dniu 28 stycznia 1982 r., poświęconemu 

działalności towarzystw w trudnych warunkach stanu wojennego podjęto ponownie myśl 

utworzenia organu przedstawicielskiego.41 Wkrótce inicjatywa ta została pozytywnie przyjęta 

oraz zaakceptowana przez zarządy wszystkich towarzystw regionalnych w województwie 

w liczbie 13 stowarzyszeń. Podobnie postrzegał ten czas regionalista, inicjator i uczestnik 

spotkań, Ryszard Szczygieł: po okresie lat 70-tych, kiedy ruch regionalny był mocno 

ograniczony, w latach 1980-1981 następuje jego odrodzenie i na tej właśnie fali powstaje 

WRTR, która na szczęście nie została zawieszona, podobnie jak i towarzystwa w stanie 

wojennym. Dzięki temu mieliśmy możliwość rozwijania ruchu42. 

Oficjalne spotkanie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 

odbyło się 25 lutego 1982 r. w Wojewódzkim Domu Kultury, na które zaproszeni zostali 

reprezentanci towarzystw, które jeszcze jesienią 1981 r. zadeklarowały gotowość 

uczestniczenia w pracach Rady poprzez delegowanych przedstawicieli.43  Przyjęto ofertę 

dyrektora WDK - Edwarda Chanaja, by Rada działała przy tej instytucji. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele 13 towarzystw regionalnych i naukowych, jako członkowie 

założyciele, a byli to: Józef Luciński (Towarzystwo Przyjaciół Dęblina), Ryszard Lubicki 

(Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego), Waldemar Gryta (Regionalne 

Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika), Czesław Kwieciński (Towarzystwo Przyjaciół 

Regionu Krzczonowskiego), Jan Smolarz (Lubartowskie Towarzystwo Regionalne), Henryk 

Gawarecki (Towarzystwo Miłośników Lublina), Eugeniusz Misiewicz (Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej), Jarosław Olejnicki (Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa), 

Józef Magiera (Towarzystwo Przyjaciół Puław), Jerzy Szypetkowski (Towarzystwo 

Przyjaciół Rybczewic), Eliza Wójcik (Towarzystwo Przyjaciół Ryk), Henryk Frąckiewicz 

(Towarzystwo Przyjaciół Stężycy), Wacław Tuwalski (Towarzystwo Regionalne w Woli 

 
40 Ibidem, s. 53. 
41 K. Spaleniec, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, „Region Lubelski”,1986, nr1(3) s.276. 
42 Z prezesem WRTR prof. Ryszardem Szczygłem rozmawia Grzegorz Wójcikowski, „Kurier Lubelski”, 1993, 
nr 107, s.2. 
43 Ibidem, s.277; R. Szczygieł, Działalność … op. cit., s.36.  
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Osowińskiej), Ryszard Szczygieł (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie),  

oraz Kazimierz Spaleniec reprezentujący Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie.  

W przygotowanej Odezwie do Regionalistów Lubelszczyzny sformułowano apel do 

pozostałych stowarzyszeń na terenie województwa lubelskiego, zachęcając je do włączenia 

się w działalność Rady.44 Skład Rady pozostał otwarty, ponieważ zamierzano wprowadzać do 

niej obok członków – założycieli, przedstawicieli powoływanych towarzystw regionalnych, 

oraz przedstawicieli oddziałów towarzystw naukowych, współpracujących z ruchem 

regionalnym. Podczas uroczystego spotkania regionalistów w maju 1982 r. odbywającego się 

z okazji otwarcia wystawy towarzystw regionalnych, w pracach Rady zaczęli uczestniczyć: 

Jan Gurba - przyjęty jako delegat Towarzystwa Miłośników Książki oraz Jan Adamowski 

reprezentujący  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie45. 

Oficjalnie, powołanie Rady zostało usankcjonowane podczas II Zjazdu Towarzystw 

Regionalnych Ziemi Lubelskiej, który odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 15-17 

października 1982 r. Dyskutowano tam nad funkcjonowaniem Rady i kierunkami jej 

działania. W dyskusji podkreślono ujemne strony rozbicia ruchu regionalnego – regionaliści 

działają w pojedynkę, często „po omacku”.46 W tej kwestii ważną rolę do spełnienia wskazali 

uczestnicy dla: zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej Rada Towarzystw Regionalnych. 

Regionaliści nie dostrzegali zagrożenia w jednoczeniu się ruchu stowarzyszeń regionalnych 

oraz funkcjonowaniu demokratycznie wyłonionych przedstawicielstw, przeciwnie – zwrócili 

uwagę, że nie chodzi tu o centralistyczne zapędy lecz o skoordynowanie poczynań i właściwy 

przepływ informacji a także własną zintegrowaną samopomoc.47 Znalazło to wyraz 

w uchwalonych postulatach Zjazdowych. Potrzebę działania oraz rolę do spełnienia dla 

swojego przedstawicielstwa wyartykułowali uczestnicy w postulacie IV, który uchwalony 

został przez Zjazd w brzmieniu: Zebrani widzą pilną potrzebę ożywienia działalności 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych tak, aby stała się pomostem do współpracy 

wszystkich towarzystw. Powinna ona także koordynować obieg informacji między 

towarzystwami regionalnymi. W tym celu należy: 

1) Jedno z najbliższych posiedzeń poświęcić rozpoznaniu możliwości współpracy towarzystw 

z placówkami naukowymi i instytucjami kulturalnymi w regionie oraz tymi, które 

zainteresowane są danym regionem. 

 
44 K. Spaleniec, Wojewódzka Rada … ,„Region Lubelski”,1986, nr1(3) s.277. 
45 R. Szczygieł, Działalność … op. cit., s.36. 
46 J. Karniewski, Towarzystwa regionalne. Bastion narodowej kultury, „Inspiracje” 1983, nr 1, s. 36. 
47 Ibidem. 
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2) Opublikować informator o działających w makroregionie towarzystwach regionalnych 

z uwzględnieniem ich tradycji, kierunków działalności, adresów oraz składu personalnego 

władz. 

3) Powołać do życia stały periodyk (rocznik) o nazwie „Region Lubelski”, który byłby forum 

do prezentacji prac towarzystw regionalnych, zwłaszcza tych, które nie mają własnych 

organów wydawniczych. 

4) Patronować działalności ruchu regionalnego oraz przygotowywać okresowe zjazdy 

towarzystw regionalnych, których częstotliwość została ustalona raz na trzy lata.48  

Postulaty te usankcjonowały i ukierunkowywały działalność WRTR na okres między 

Zjazdami, wyraźnie wskazując potrzebę współpracy i spotkań przedstawicieli towarzystw 

regionalnych. 

Ważną kwestią stało się przygotowanie regulaminu, w oparciu, o który powinna 

funkcjonować Rada. Dokument taki opracowany został i zatwierdzony na uroczystym 

spotkaniu przedstawicieli towarzystw regionalnych Lubelszczyzny, które odbyło się w Pałacu 

Małachowskich w Nałęczowie w dniu 11 czerwca 1983 r. Spotkanie zorganizowane zostało 

z okazji Dnia Działacza Towarzystw Regionalnych.49  

Regulamin Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

precyzował i określał w § 2, że Rada jest niezależną społeczną organizacja, zrzeszającą na 

zasadzie dobrowolności działające na terenie województwa lubelskiego towarzystwa 

regionalne. Rada ma charakter koordynacyjny i doradczy w działalności towarzystw 

regionalnych50. W  paragrafie 6 Regulaminu stwierdzono także, że: Działalność Rady ma na 

celu rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego 

środowisk, w których działają towarzystwa, inspirowanie działań na rzecz regionu oraz 

znajomości jego przeszłości51. Istotnym dla dalszej działalności towarzystw regionalnych było 

precyzyjne określenie celów i zadań Rady, ukierunkowujące podejmowane inicjatywy. Jako 

zadanie Rady podkreślono konsultowanie wszystkich problemów występujących 

w towarzystwach, niesienie pomocy, uchwalanie preliminarzy wydatków Towarzystw 

i planowanie wspólnych imprez.52  

Regulamin zakładał realizację celów między innymi poprzez:  

 
48 II Zjazd Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej. Wnioski i postulaty. Komisja wnioskowa: Jan Giza, 
Maciej Piątkowski, Jan Smolarz, Ryszard Szczygieł, „Region Lubelski”, nr 1(3), 1986, s. 267. 
49 APL, UW WSSA SA III 6015/85, Nadzór nad stowarzyszeniami, akta TP Nałęczowa, nr 5/6, s. 72. 
50 Regulamin WRTR w Lublinie, „Region Lubelski”, nr 1(3), 1986, s.277-279.  
51 Ibidem. 
52 APL, UW WSSA SA III 6015/85, Nadzór nad stowarzyszeniami, akta TP Nałęczowa, nr 5/6, s. 72. 
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- organizowanie programowej współpracy a tym samym koordynowanie pracy towarzystw, 

dotyczyło to zarówno zjazdów, konferencji, sesji popularnonaukowych, badań naukowych, 

publikacji; 

- inspirowanie, ale także prowadzenie badań naukowych, obejmujących region lubelski. Takie 

założenie było możliwe dzięki włączeniu się środowiska naukowego w poczynania 

regionalistów i kontynuowanie badań obejmujących historię regionu, kulturę i tradycję; 

- Rada stawała się organem reprezentującym interesy towarzystw w stosunku do władz, 

wspierając starania o rejestrację powstających towarzystw oraz zabiegi o dotacje finansowe 

i kontrolę ich wydatkowania; 

Funkcja reprezentacyjna Rady oznaczała także prawo do wnioskowania o odznaczenia, 

nagrody i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych towarzystw i działaczy regionalnych. 

W Regulaminie ustalano skład Rady, wyodrębniając członków zwyczajnych, czyli 

upoważnionych przedstawicieli poszczególnych towarzystw regionalnych oraz członków 

nadzwyczajnych, czyli zainteresowanych współpracą przedstawicieli towarzystw naukowych 

zajmujących się badaniami nad przeszłością i dniem dzisiejszym regionu lubelskiego, którym 

Rada zaproponuje członkostwo.53 Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mieli prawo 

uczestniczenia w posiedzeniach Rady z głosem decydującym oraz prawo wyboru sekretarza 

Rady i przewodniczącego na poszczególne posiedzenia Rady. Regulamin precyzował także, 

że władzami Rady jest Zjazd członków towarzystw regionalnych, który winien odbywać się 

raz na trzy lata. Natomiast w okresie między Zjazdami władzą najwyższą jest posiedzenie 

Rady, w którym mają prawo uczestniczenia zarówno członkowie zwyczajni, jak 

i nadzwyczajni, powiadomieni o terminie przez sekretarza. Posiedzenia Rady powinny 

odbywać się, co najmniej raz na kwartał, lub w razie potrzeby częściej. Do ważności decyzji 

posiedzeń Rady potrzebna jest obecność połowy członków. Zalecenia i postanowienia Rady 

realizuje każdorazowo wybrany przewodniczący wraz z urzędującym sekretarzem.54 

 Regulamin w przytaczanym brzmieniu, zatwierdzony na uroczystym spotkaniu 

regionalistów, był wiążący przez kolejne lata działalności Rady. Przedstawiciele towarzystw 

regionalnych uznali, że zadaniem WRTR jest konsultowanie wszystkich problemów 

występujących w towarzystwach, niesienie pomocy, jak też uchwalanie preliminarzy 

wydatków Towarzystw i planowanie wspólnych imprez.55 Zatwierdzony i przyjęty Regulamin 

działania WRTR regulował także kwestię wyboru władz Rady. 

 
53 Regulamin WRTR w Lublinie, „Region Lubelski”, nr 1(3), 1986, s. 278. 
54 Ibidem, s. 279. 
55 APL, UW WSSA/85, teczka 5/6, Nadzór nad stowarzyszeniami, s. 72. 
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Podsumowując pierwsze lata jej działania pełniący funkcję sekretarza Kazimierz 

Spaleniec z WDK w Lublinie, stwierdził, że w okresie od powstania do czerwca 1983 r. 

przedstawiciele Rady spotykali się 11 razy, w tym odbyło się 8 spotkań roboczych służących 

uzgodnieniom spraw istotnych a służących zarówno ożywieniu działań, jak i integracji ruchu, 

oraz trzy spotkania uroczyste.56 Podobnie postrzegał ten czas regionalista, inicjator i uczestnik 

spotkań, Ryszard Szczygieł: po okresie lat 70-tych, kiedy ruch regionalny był mocno 

ograniczony, w latach 1980-1981 następuje jego odrodzenie i na tej właśnie fali powstaje 

WRTR, która na szczęście nie została zawieszona, podobnie jak i towarzystwa w stanie 

wojennym. Dzięki temu mieliśmy możliwość rozwijania ruchu57. 

WRTR rozpoczęła swoją pracę z towarzystwami i dla stowarzyszeń. Jeden z jej 

inicjatorów i założycieli Kazimierz Spaleniec ocenił te działania po latach pełnimy funkcję 

koordynacyjną. Każde stowarzyszenie ma własny statut, zarząd i zna najlepiej swoje potrzeby. 

Prawdę mówiąc - nie przewidywałem, że powstała w 1982 r. Rada utrzyma się. A jednak stało 

się inaczej. Chcemy pomagać towarzystwom w organizowaniu sesji popularno-naukowych, 

wydawnictw, książek itp.58  

Pierwszym Przewodniczącym WRTR na kadencję 1983-1985, wybrany został 

historyk i regionalista Ryszard Szczygieł, który przewodniczył także Radzie w drugiej 

kadencji w latach 1985-1988. Natomiast w latach 1988-1991 działaniom Rady przewodniczył 

prof. Ignacy Wośko. W czwartej kadencji – w latach 1991-1994 Przewodniczącym Rady 

wybrany został ponownie Ryszard Szczygieł. W latach 1994-1997 pracami Rady kieruje 

Sławomir Partycki, który na krótko (1997-1998) przekazuje kierownictwo w ręce Adama 

Polskiego.  W 1997 roku na przewodniczącego ponownie wybrany został Sławomir 

Partycki.59  

Wśród pierwszych dostrzegalnych sukcesów działania w jedności stowarzyszeń 

regionalnych odnotować należy wyraźne ożywienie działalności regionalistycznej na 

Lubelszczyźnie. Obok istniejących zaczęły powstawać nowe stowarzyszenia, które podjęły 

zabiegi o rejestrację. Widoczne było także poparcie władz wojewódzkich, chcących zyskać 

przychylność przedstawicielstwa stowarzyszeń. Wyrazem tego była dotacja finansowa 

przyznana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na działalność 

 
56 K. Spaleniec, informacja według odręcznej notatki, zbiory własne. 
57 Z prezesem WRTR prof. Ryszardem Szczygłem rozmawia Grzegorz Wójcikowski, „Kurier Lubelski”, 1993, 
nr 107, s.2. 
58 M. Kościński, Nasi regionaliści- rozmowa z Kazimierzem Spaleńcem, „Sztandar Ludu”, 15.03.1989. 
59 R. Szczygieł, informacja wg zbiorów własnych. 
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towarzystw, w wysokości 3 mln złotych.60 Pozyskana dotacja finansowa pozwoliła na 

podjęcie szeregu inicjatyw towarzystw, które od lat nie mogły doczekać się realizacji. 

Dotyczy to zarówno inicjatyw wydawniczych, jak też organizacji w kolejnych latach szeregu 

sesji naukowych poświęconych dziejom miejscowości. 

Jednym z zadań, jakie powierzone zostały do realizacji, zgodnie z uchwałami II 

Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, było wydawanie rocznika „Region 

Lubelski”, który nazwą i kolejną numeracją nawiązywał do Regionu z okresu 

międzywojennego. Realizując te postanowienia regionaliści na spotkaniu członków 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, w lutym 1983 r. w Wojewódzkim Domu 

Kultury, powołali Komitet Redakcyjny rocznika w składzie: H. Gawarecki,  J. Smolarz, 

R. Szczygieł, K. Spaleniec, J. Adamowski, J. Olejnicki, K. Parafianowicz, S. Goluda.61 

Komitet Redakcyjny ukonstytuował się powierzając stanowisko redaktora naczelnego Janowi 

Smolarzowi, funkcję zastępcy redaktora naczelnego przyjął Ryszard Szczygieł, natomiast 

sekretarzem redakcji został K. Spaleniec. Pracy Komitetu w wymienionym składzie 

zawdzięczamy ukazanie się trzech kolejnych tomów wydawnictwa. Sam zaś tytuł 

wydawnictwa stanowił przywołanie, reaktywowanie tytułu efemerycznego wydawnictwa 

międzywojennego i nawiązanie tym samym do historycznych tradycji lubelskiego ruchu 

społeczno-kulturalnego i społeczno-naukowego, którego czołowym animatorem w okresie 

Drugiej Rzeczypospolitej było w województwie lubelskim Towarzystwo Przyjaciół Nauk.62 

Wydawnictwo, z założenia jego twórców, prezentować miało m.in.: 

- przeszłość Lubelszczyzny z uwzględnieniem jej tradycji społecznych i kulturalnych, 

- współczesny rozwój regionu i poszczególnych jego środowisk, 

- teorię i praktykę współczesnego ruchu społeczno-kulturalnego, w tym regionalnego, 

w Polsce i na Lubelszczyźnie jako czynnika aktywizacji środowisk, 

- działalność towarzystw regionalnych Lubelszczyzny (dokumentacja, wymiana doświadczeń, 

inspirowanie i popularyzowanie społecznie pożądanych kierunków jej rozwoju), 

- współpracę instytucji, organizacji, towarzystw naukowych, oświatowych, kulturalnych 

i innych ze stowarzyszeniami regionalnymi w realizacji lokalnych inicjatyw w zakresie 

kultury, w animowaniu i wzbogacaniu życia kulturalno-oświatowego wsi i miast.63 

 
60 K. Spaleniec, Informacja o działalności Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Towarzystw Regionalnych,         
z dnia 11.VI. 1983 r., rękopis. 
61 „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986. Pozyskano na ten cel dotację finansową z Urzędu Wojewódzkiego 
w wysokości 800 tys. zł : K. Spaleniec, Informacja o działalności Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej 
Towarzystw Regionalnych, z dnia 11.VI. 1983 r., rękopis.  
62 Ibidem, s.7. 
63 Ibidem,  s.7-8. 
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Kolejny, 4 tom wydawnictwa ukazał się  pod redakcją naczelną R. Szczygła, zastępcą 

redaktora wybrany został Franciszek Pawłowski, ponadto w skład redakcji - po śmierci 

Henryka Gawareckiego i Jarosława Olejnickiego weszli: Ryszard Lubicki i Lucjan 

Świetlicki.64 W tym składzie Komitetu Redakcyjnego ukazały się kolejne dwa tomy „Regionu 

Lubelskiego” (5 i 6). 

Do zadań WRTR należało inspirowanie regionalistów do działań, także w zakresie 

upowszechniania historii regionalnej w poszczególnych stowarzyszeniach. Istotne było 

poszerzanie zwolenników idei społecznego działania na rzecz poznawania oraz propagowania 

dziejów swojej miejscowości.  

Istotną inicjatywą promocyjną działań regionalistycznych, ale także formą 

samokształceniową było „Studium wiedzy o dziejach i kulturze regionu między Wisłą 

a Bugiem” zorganizowane przez Radę we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury. 

Pomysł utworzenia Studium zrodził się w 1993 r. a jego autorami byli: prof. R. Szczygieł oraz 

K. Spaleniec.65 Oferta była zasadniczo skierowana do nauczycieli z województw: 

bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego. Do realizacji projektu 

przystąpiono na przełomie 1993/1994 r. we współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty. 

Zajęcia edukacyjne Studium objęły 90 godzin programowych realizowanych przez 30 

pracowników UMCS, KUL oraz regionalistów. Podstawę programu stanowiła 

charakterystyka przeszłości obszaru między Wisłą a Bugiem. Podczas przeprowadzonych 

zajęć zaprezentowano słuchaczom skomplikowane dzieje polityczne terytorium w czasach 

średniowiecza, jego udział w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej oraz czasach zaborów i Polski 

odrodzonej. Zwrócono uwagę na grupy etniczne w danych miejscowościach, ruchy 

migracyjne oraz czynni kije kształtujące66. Wiele miejsca poświęcono także rozwojowi 

gospodarczemu, jego przemianom oraz życiu kulturalnemu. Zwrócono także uwagę słuchaczy 

Studium na ukazanie miejsca regionu lubelskiego w dziejach polskiej architektury i sztuki, 

literatury pięknej, folkloru. Położono także nacisk na zapoznanie uczestników z wiedzą 

dotyczącą metodyki badań regionalnych, przedstawiono też dorobek lubelskiego środowiska 

regionalistycznego oraz współczesnego życia mieszkańców.   

W latach 1994-1996 WRTR wraz z WDK zorganizowała  dwa kursy Studium Wiedzy 

o Dziejach i Kulturze Regionu Między Wisłą a Bugiem, które ukończyło 97 osób.67 Wśród 

uczestników Studium przeważali nauczyciele historii, przygotowujący się do wprowadzania 

 
64 „Region Lubelski”, t.4(6), 1989-1990, Lublin 1991. 
65 Strona internetowa WOK, Regionalizm: http://www.wok.lublin.pl  
66 Ibidem. 
67 R. Szczygieł, Działalność WOK a towarzystwa regionalne, … op. cit., s.36. 
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przedmiotu edukacja regionalna w szkołach. Zmiana przepisów dotycząca organizacji tego 

typu szkoleń oraz brak środków finansowych uniemożliwiły kontynuację tego Studium, mimo 

dużego zainteresowania nauczycieli. 

Powstanie i działalność Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny pozwoliło na ukształtowanie na Lubelszczyźnie silnego środowiska 

regionalistycznego, aktywnego i wyrazistego w podejmowanych działaniach, 

ukierunkowanych na poznawanie, pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturalnego 

i historycznego regionu. W rozumieniu regionalistów, skupionych w WRTR, współczesny 

regionalizm jest to otwarty patriotyczny ruch społeczny, który realizację swych celów 

upatruje w maksymalnym spożytkowaniu możliwości wszystkich mieszkańców i wszelkich 

wartości kulturowych, społecznych i gospodarczych regionu. Obce są mu partykularyzmy 

i separatyzmy terytorialne, klasowo-warstwowe, zawodowe i inne o charakterze grupowym, 

obca jest mu bierność jednostek.68 Ruch ten winien przejawiać się  w aktywności społecznej, 

skłaniać do inicjatyw i poczynań twórczych służących swojemu środowisku. Formą takiej 

mobilizacji były organizowane z inicjatywy WRTR, umiejscawiane na zaproszenie 

poszczególnych aktywnych stowarzyszeń, Zjazdy towarzystw regionalnych. Organizowane 

systematycznie spotkania stały się forum wymiany wiedzy fachowej, doświadczeń, myśli, 

poglądów, wspierania się oraz wytyczania dalszej drogi działania regionalistycznego. Były 

także okazją do wyróżnienia i nagrodzenia najbardziej aktywnych stowarzyszeń bądź 

regionalistów.  

 

3. II Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

Niezwykle ważnym dla kształtu działań regionalnych w województwie był II Zjazd 

Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej, zorganizowany w Kazimierzu Dolnym w dniach 

15-17 października 1982 r. Uzyskanie zgody władz na spotkanie regionalistów 

Lubelszczyzny możliwe było wobec zdecydowanego stanowiska Sejmowej Komisji Kultury, 

na posiedzeniu której w dniu 29 września 1982 r. posłowie sformułowali jednoznacznie 

brzmiący wniosek: Społeczny ruch regionalny jest dla państwa partnerem w zarządzaniu 

kulturą.69 Tym samym na najwyższym forum ustawodawczym uznana została ranga 

społeczno-kulturalna ruchu towarzystw regionalnych i jego prawo do współdecydowania 

o kierunkach rozwoju kulturalnego w kraju. Ustępstwa władz były próbą zneutralizowania 

w stanie wojennym nastrojów społecznych. Decyzja o zorganizowaniu Zjazdu zapadła 

 
68 „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986, Od redakcji, s.8. 
69 J. Karniewski, Towarzystwa regionalne. Bastion narodowej kultury, „Inspiracje” 1983, nr 1, s. 35. 
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w sierpniu ale zgodzono się na Zjazd w ośrodku MSW, gdzie delegacji byli pod specjalnym 

nadzorem. Warunkiem ze strony władz było także uznanie przez regionalistów Zjazdu 

w Nałęczowie jako pierwszego, dlatego Zjazd w Kazimierzu Dolnym liczony był jako drugi. 

Sytuacja w kraju objętym stanem wojennym nie sprzyjała aktywności społeczników. 

Udało się jednak pokonać przeszkody w zgodnym współdziałaniu regionalistów mających 

swoje przedstawicielstwo w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych, 

Wojewódzkiego Domu Kultury oraz gospodarza Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza 

Dolnego. W Zjeździe uczestniczyło 57 osób – będących delegatami towarzystw regionalnych 

oraz zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 

i Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, Oddziału Lubelskiego Instytutu Kształcenia Nauczycieli a także reprezentanci władz 

wojewódzkich.70 Zjazd odbywał się w Ośrodku Wczasowym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Kazimierzu Dolnym, co miało wskazywać na życzliwość władz wobec ruch 

ale równocześnie ułatwić kontrolę spotkania. Wprowadzeniem w tematykę obrad i celowości 

spotkania w trudnym dla kraju i Lubelszczyzny czasie, był referat przygotowany przez prof. 

Zygmunta Mańkowskiego nt. „Regionalizm a historia”. Referent postawił w swoim 

wystąpieniu zebranym regionalistom szereg pytań, zmuszając ich do zastanowienia i wspólnej 

odpowiedzi: czym jest regionalizm, jakie jest jego miejsce we współczesnym świecie, jakie 

wartości wnosi do życia społecznego, jakie powinno być miejsce historii w ruchu 

regionalistyczny oraz jaką część swojego zaangażowania winni poświęcić regionaliści 

badaniu i kultywowaniu historii obszaru, na którym żyją. Przywołał także toczącą się od 

dziesiątków lat dyskusję dotyczącą miejsca historii w ruchu regionalistycznym, która 

konkludując sprowadza się do tezy, że regionalizm bez historii nie może się obyć a historia 

stanowi dla niego główną pożywkę i fascynujące pole do działania71. Przykładów takiego 

działania i zaangażowania na Lubelszczyźnie przytoczyć można wiele, w referacie 

wygłoszonym w Kazimierzu przywołane zostały postacie niezwykłych regionalistów: doktora 

Zygmunta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna, doktora Janusza Petera z Tomaszowa 

Lubelskiego, Karola Janczykowskiego z Chełma, Roberta Przegalińskiego z Kraśnika, 

Jerzego Markiewicz z Biłgoraja i wielu innych, pracujących w zawodach lekarzy, nauczycieli, 

prawników, urzędników a inspirujących społecznikowską pasją miłośników regionu. 

Doceniając rolę historyków amatorów, miłośników regionu, referent zasugerował, by 

 
70 K. Spaleniec, R. Szczygieł, II Zjazd Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej, Kazimierz Dolny, 15 -
17.X.1982 r., „Region Lubelski”,R.1(3), 1986, s.263-264. 
71 Ibidem.  
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w podejmowanych przedsięwzięciach potrafili korzystać wiedzy i profesjonalizmu 

środowiska naukowego historyków lubelskich. Taka współpraca, umiejętne zasięganie rady 

oraz korzystanie z proponowanego fachowego wsparcia owocować będzie pożytkiem dla obu 

stron.  

Gospodarz Zjazdu - Ryszard Lubicki - prezes Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, 

zaprezentował zebranym regionalistom „Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego na tle 

rozwoju miasta”. Dalsze obrady prowadzone były w trzech grupach problemowych:  

- „Współpraca z nauczycielami i młodzieżą” – w grupie pierwszej wprowadzenie do dyskusji 

przygotowali: Wincenty Piątak (prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego) oraz 

Wacław Tuwalski (prezes Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej), podkreślając 

potrzebę większego udziału młodzieży w inicjatywach podejmowanych przez towarzystwa 

regionalne.  

- „Ochrona zabytków i środowiska” - wprowadzenie: Jan Giza i Jan Łopuski regionaliści 

reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza, podkreślili jak ważną rolę do spełnienia 

mają regionaliści w zabieganiu o ochron zabytków w swoich miejscowościach. Bez tych 

inicjatyw społecznych, bez codziennej dbałości o ochronę zastanego od  pokoleń dziedzictwa, 

podlegały by zabytki kultury materialnej i duchowej ustawicznej degradacji. Podobnie ważna 

jest codzienna dbałość i uświadamianie potrzeby ochrony środowiska naturalnego człowieka. 

W Kazimierzu widoczne są inicjatywy regionalistów na obu płaszczyznach. Konieczne jest 

także podejmowanie takich działań we wszystkich zakątkach Lubelszczyzny. 

- „Współpraca towarzystw z placówkami kultury i nauki” - wprowadzenie Edward Chanaj - 

dyrektor WDK w Lublinie. Towarzystwa regionalne na Lubelszczyźnie od lat mogły liczyć 

na wsparcie ze strony instytucji kulturalnych.  

Mimo trudnej sytuacji politycznej w kraju, Zjazd był wydarzeniem niezwykle 

istotnym dla kondycji i dalszych działań regionalistów na Lubelszczyźnie. Stał się forum 

wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami towarzystw, zarówno w zakresie metod 

jak i tematyki podejmowanych działań. Uświadomił regionalistom konieczność koordynacji 

działań oraz współpracy, której kształt nadać miała Wojewódzka Rada Towarzystw 

Regionalnych, realizując nowy program rozwoju ruchu regionalnego w województwie 

lubelskim, chełmskim i zamojskim.   

W efekcie obrad i wielogodzinnych dyskusji przyjęto wnioski i postulaty, które 

stanowią istotny zapis problemów nurtujących środowisko działaczy regionalnych i odegrały 

ważną rolę w ukierunkowaniu ruchu regionalnego. Działacze towarzystw regionalnych 

regionu lubelskiego, zebrani na II Zjeździe w Kazimierzu, postanowili prowadzić dalszą 
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wytężoną pracę na rzecz swoich środowisk oraz pobudzać inicjatywy lokalne, mające na celu 

rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy.72 Nawiązując do sytuacji politycznej w kraju, 

stanu wojennego, regionaliści oficjalnie stwierdzili, że działalność towarzystw regionalnych 

jest ruchem patriotycznym i demokratycznym, zmierzającym do aktywizowania i wzbogacania 

środowisk. Może się ona rozwijać w warunkach decentralizacji i demokracji politycznej. 

W swojej pracy regionaliści liczą na współdziałanie wszystkich sił społecznych w środowisku, 

każdego członka tych społeczności.73 Podkreślono także konieczność „umocnienia prestiżu” 

działaczy regionalnych w środowisku oraz pozyskania do tych działań nauczycieli, którzy 

będą potrafili przyciągnąć młodzież. W dziedzinie ochrony dziedzictwa duchowego regionu 

uznano za ważne, by nasilić badania, ochronę i kultywowanie tradycji artystycznych 

i kulturalnych regionu, otoczyć opieką twórców ludowych i rzemieślników o wybitnych 

zdolnościach, zwłaszcza zawodów ginących.74  

Pragnąc ochronić dziedzictwo historyczne regionu w zakresie kultury materialnej 

postulowano współdziałanie w organizacji izb pamięci i muzeów, otoczenie opieką miejsc 

pamięci narodowej, ale także gromadzenie materiałów źródłowych, wspomnień, 

pamiętników, kronik, przekazów, utrwalonych nawet w postaci historii mówionej. Dużą wagę 

uczestnicy zjazdu przywiązywali także o zadbanie o wychowanie młodzieży w duchu 

patriotyzmu, bazującego na przekazie regionalnym. 

Wysunięto także postulaty skierowane do władz, apelujące o mecenasowską opiekę 

nad ruchem regionalnym, ścisłą współpracę oraz wsparcie, zwłaszcza finansowe poczynań 

organizacyjnych i wydawniczych towarzystw.75 Nie należy zapominać, że były to lata, gdy 

problemem była nie tylko niepewność finansowa stowarzyszeń, ale także brak przydziału 

papieru dla wydawnictw, konieczność uzyskania zgody cenzury na wszelkie druki oraz 

wpisanie się w coroczne plany wydawnicze. Problem stanowiły zdawałoby się dziś 

prozaiczne trudności a wynikające z braku lokalu na prowadzenie działalności, czy brak 

podstawowego wyposażenia w niezbędne sprzęty i maszyny biurowe do pisania.  

Zebrani wyartykułowali potrzebę stałego współdziałania przedstawicieli 

stowarzyszeń, widząc pilną potrzebę umocnienia i ożywienia działalności WRTR, która 

powołana bez nacisku i ingerencji władz, na zasadach pełnej dobrowolności uczestnictwa, 

stawała się naturalnym pomostem i płaszczyzną porozumienia przedstawicieli towarzystw, 
 

72 Wnioski i postulaty, „Region Lubelski”, R.1(3), 1986, s.264-268. Komisja wnioskowa Zjazdu pracowała  
w składzie: Jan Giza, Maciej Piątkowski, Jan Smolarz, Ryszard Szczygieł. 
73 Ibidem, s.265. Także: Uchwała II Zjazdu Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej, „Kalendarz Lubelski” 
1984, R. 27, s. 143-145. 
74 Ibidem, s.265-266.  
75 Ibidem, s.267. 
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naturalnym reprezentantem interesów lokalnych stowarzyszeń na forum wojewódzkim. 

Uzbrojono Radę w kredyt zaufania i pełnomocnictwa do działania, wskazując najpilniejsze 

potrzeby. Wśród tych potrzeb, obok konieczności rozpoznania i ogarnięcia ruchu 

regionalnego na Lubelszczyźnie zalazł się postulat powołania do życia stałego periodyku, 

rocznika o nazwie „Region Lubelski”, który stanie się rzeczywistym  forum do prezentacji 

prac towarzystw regionalnych, zwłaszcza tych, które nie mają własnych organów 

wydawniczych.76  

Zadaniem Rady stało się także patronowanie poczynaniom regionalnym, 

organizowanie zjazdów towarzystw regionalnych w cyklu trzyletnim. W trakcie Zjazdu prof. 

Z. Mańkowski postawił wniosek o ufundowanie nagrody dla najwybitniejszego regionalisty 

Lubelszczyzny im. Zygmunta Klukowskiego, jako lauru dla ludzi zasłużonych, ale też wyraz 

hołdu dla nieprzeciętnej indywidualności i wielkiego dzieła jednego z najwybitniejszych 

polskich regionalistów - dra Zygmunta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna.77 Wniosek ten został 

zaakceptowany przez uczestników Zjazdu w Kazimierzu Dolnym i znalazł się wśród 

postulatów zjazdowych. Realizując postulat II Zjazdu, Wojewódzka Rada Towarzystw 

Regionalnych powołała w dniu 12 września 1984 roku Kapitułę Nagrody w składzie: 

Z. Mańkowski – przewodniczący i wnioskodawca, J. Gurba, R. Szczygieł, R. Lubicki 

i K. Spaleniec jako sekretarz.78 Opracowany został i zatwierdzony Regulamin Nagrody, który 

przewidywał wręczanie jej wybranym przez Kapitułę regionalistom, co trzy lata, na kolejnych 

Zjazdach Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Regulamin zakładał także, że wyłanianie 

kandydatów do Nagrody następuje po szerokiej konsultacji prowadzonej zarówno 

z działaczami towarzystw regionalnych, jak i przedstawicielami instytucji zajmujących się 

działaniami kulturalnymi w regionie. Kandydatury laureatów zatwierdzać miała na 

specjalnym posiedzeniu Kapituła, w składzie poszerzonym o przedstawicieli Wydziałów 

Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkich z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa. 

Zgodnie z regulaminem ustalano, że przyznane nagrody mają charakter równorzędny a ich 

 
76 Ibidem, Wnioski i postulaty, „Region Lubelski”, R.1(3), 1986, s.267. 
77Ibidem, s. 193. Postać to nietuzinkowa, wielostronna w zainteresowaniach, o której Z. Mańkowski 
wypowiedział się we wstępie do jego dziennika: „W ciągu swej czterdziestoletniej nieprzerwanej działalności na 
Zamojszczyźnie wpisał on do historii tej ziemi wiele pięknych kart, zarówno jako lekarz - społecznik, jak 
i działacz kulturalny, miłośnik historii i zabytków, bibliofil, wydawca i kronikarz. Stał się postacią, która w 
równej mierze może zainteresować historyka, jak i socjologa.”77 Także: Z. Mańkowski, Zygmunt Klukowski- 
lekarz, społecznik, regionalista, [w:] Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego, Zamość 2001, s.14; 
Z. Mańkowski, Doktor ze Szczebrzeszyna, „Region Lubelski”. R., t. 1(3), 1986, Lublin 1990, s.187-198; Z. 
Mańkowski, Dr Zygmunt Klukowski, „Rocznik Lubelski”, t.3, 1960, s.333-335; S. Sendlak, Dr Klukowski, 
jakiego znałem, „Stolica”, 1959, nr 50; Zygmunt Klukowski,[w:] Polski Słownik Biograficzny, t.13, 1967-1968, 
z.56, s. 30-31. 
78 Laureaci Nagrody Klukowskiego, „Informacja Kulturalna. Kwartalnik WDK”, nr 3-4, 1988 r.,s.36. 
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liczbę każdorazowo zatwierdzała Kapituła. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie 

przyznawane było od 1985 r. dla zasłużonych regionalistów.  Laureaci, to postacie 

nietuzinkowe, których pomysłowości, aktywności, uporowi poświęconych w pracy dla 

swoich środowisk, ruch regionalny na Lubelszczyźnie zawdzięcza swój wyrazisty wizerunek. 

Zarówno Zygmunt Klukowski, jak i laureaci nagrody  im. zasłużonego regionalisty mają 

znaczny wkład w inicjowanie, rozwój i propagowanie badań przeszłości swojego regionu, 

ochronę dziedzictwa kulturowego na wielu płaszczyznach życia społeczności lokalnych79.  

Zjazd odegrał ważną rolę stanowiąc forum do dyskusji przedstawicieli ruchu 

regionalnego, umożliwił wymianę doświadczeń między regionalistami, zarówno w zakresie 

problematyki podejmowanych działań, jak i metod działania inspirującego środowiska. 

Podkreślił wagę i konieczność współpracy regionalistów pasjonatów ze środowiskiem 

naukowym, wagę specjalistycznych badań, ale także możliwość ich konfrontacji z przekazem 

tradycji, oraz popularyzowanie uzyskanych efektów pracy. Właśnie na Zjeździe 

w Kazimierzu powstał nowy program rozwoju ruchu regionalnego na Lubelszczyźnie. Należy 

także zgodzić się z opinią Kazimierza Spaleńca, iż obok aktywności i chęci współdziałania 

samych regionalistów poważny wkład do rozwoju ruchu w tym okresie i w następnych latach 

wnieśli pracownicy naukowi UMCS, którym była bliska idea ruchu: prof. Zygmunt 

Mańkowski, dr Ryszard Szczygieł, doc. Jan Gurba, dr Jan Adamowski.80  

Za niewątpliwy sukces zjazdu należy uznać widoczną konsolidację i ożywienie 

w działaniach regionalnych na terenie województwa lubelskiego, ale także sąsiednich 

województw. Efekty widoczne stały się w kolejnych latach rozwoju ruchu regionalnego na 

Lubelszczyźnie. 

 

 

 

 

 
79 O tematyce regionalnej ukazały się publikacje Z. Klukowskiego: Dawne Szkoły im. Zamoyskich 
w Szczebrzeszynie 1811-1852,Zamość 1927; Lekarze jako dowódcy oddziałów powstańczych w 1863 roku, 
Warszawa 1926; Instrukcja dla lekarzy polowych w powstaniu 1863 r., Warszawa 1937; Lekarze w powstaniu 
1863 r. Polegli w boju, zamordowani i straceni z wyroków sądu. Referat wygłoszony15 lipca 1925 r. 
w Warszawie na II Zjeździe Historyków Medycyny, Poznań 1926; Opis dżumy w Lublinie w roku 1625, Poznań 
1926;Proces polityczny włościan gminy Radecznica powiatu zamojskiego w latach 1906-1907, Teka Zamojska 
1939; Wysiedlenie Szczebrzeszyna i utworzenie gminy niemieckiej, Zamość 1945; Walki oddziałów ZWZ-AK 
i BCH Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939-1944, Lublin 1990. Bibliografia prac [w:] „Region 
Lubelski”, nr 1(3) 1986, Lublin 1990, s. 194-198; Także: Z. Mańkowski, Regionalizm. Teoria – metodologia - 
doświadczenia, Lublin 1993, s.193-196; strona internetowa: http://www.klukowski.webpark.pl/bibliografia.htm 
80 K. Spaleniec, Szósty Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie-Brzozowej,7-9.X.1994, 
„W Kręgu Kultury”, Lublin 1995, s.12. 
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4.Rozwój towarzystw regionalnych w latach 1983-1990  

Po niezwykle istotnym i decydującym dla kierunków działania ruchu regionalnego na 

Lubelszczyźnie zjeździe towarzystw regionalnych, który odbył się w Kazimierzu Dolnym 

oraz umocowaniu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, nastąpił okres 

stopniowego przezwyciężania trudności i uaktywnienia działalności stowarzyszeń. 

Towarzystwa regionalne połączyły swoje poczynania angażując się w działania inicjowane 

przez WRTR - nazwanej w dokumentach urzędowych społecznym przedstawicielstwem 

wykonującym funkcje koordynacyjne81.  

Stowarzyszenia regionalne postrzegane były przez władze, jako jeden z najbardziej 

widocznych elementów życia społecznego w województwie. Powstające najczęściej 

samorzutnie, z inicjatywy oddolnej pasjonatów i działaczy społecznych, artystów, co 

świadczy o autentycznej potrzebie działania, aktywnego uczestnictwa w kulturze, inicjowania 

i organizowania różnorodnych imprez kulturalnych, kształtowania postaw patriotycznych, 

poprzez różne formy patriotyzmu lokalnego, szerzenie wiedzy o tradycji i teraźniejszości 

regionu i udział w jego lokalnym życiu82. To zainteresowanie władz ruchem regionalnym 

miała swoje uzasadnienie, bowiem w 1983 r. na obszarze województwa lubelskiego było 

zarejestrowanych 13 towarzystw miłośniczych miast i regionu, zrzeszających 2800 

członków.83  

Niezaprzeczalnym faktem jest także ożywienie aktywności towarzystw, bowiem mimo 

stwarzanych trudności i barier w okresie stanu wojennego w krótkim czasie do grona 

regionalistów dołączały nowe stowarzyszenia. W niezwykle trudnym dla działalności 

społecznej 1982 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej84 oraz 

powołane do działania Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic85. Natomiast w 1983 roku 

zarejestrowane zostały: Towarzystwo Przyjaciół m. Kocka86, Końskowolskie Towarzystwo 

 
81 APL, UW WSA/82, teczka 5/3, Nadzór i kontrole, s. 55. 
82 APL, UW WSA/83, t.5/4, Nadzór nad stowarzyszeniami, Informacja o działalności stowarzyszeń na terenie 
województwa lubelskiego, 10.03.1983, s.22. 
83 Według wykazu towarzystw regionalnych województwa lubelskiego odzwierciedlającego stan w końcu 1983 
r. ich liczebność przedstawiała się następująco: TP Nałęczowa – 300 członków, TP Kazimierza Dolnego -362, 
Lubartowskie TR – 269, TP Puław – 325, Reg. Stow. Miłośników Kraśnika – 69, TM Lublina – ok.500, TP 
Ziemi Łęczyńskiej – 70, TR w Woli Osowińskiej – 69, TP Stężycy – 768, TP Dęblina – 193, TP Regionu 
Krzczonowskiego – 95, TP Rybczewic – 43, TP Ryk – 65, Końskowolskie TR – 35, TP Kocka – 60, TP Piask – 
55, Sobieszyńskie TR – 40, Ognisko Związku Podhalan w Lublinie – 40 osób.[w:] Region Lubelski,R.1(3), 1986, 
s.292-293. 
84 Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej odbyło się 1982 r. Prezesem zarejestrowanego 
towarzystwa został Wiesław Ptak.  
85 Inicjatorem powołania Stowarzyszenia miłośników Wojsławic i jego wieloletnim prezesem był Kazimierz 
Stopa. 
86 Zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Kocka odbyło się 2.03.1982 r. Prezesem zarejestrowanego 
towarzystwa wybrany został Józef Mitura. 
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Regionalne87, oraz towarzystwa regionalne: w Piaskach Lubelskich88, i stowarzyszenie 

miłośnicze Ziemi Włodawskiej89. Do tego zaszczytnego grona dołączyły w 1984 roku: 

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej90, Kurowskie Towarzystwo Regionalne91.  

Opracowany przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego program rozwoju kultury 

i sztuki w województwie lubelskim na lata 1986-1990 – zatwierdzony następnie na Sesji 

Wojewódzkiej Rady Narodowej, określał funkcje i zadania ruchu społeczno-kulturalnego, 

w tym także towarzystw, stowarzyszeń twórczych i społeczno-kulturalnych.92 Z perspektywy 

władz wojewódzkich rozwijający się współcześnie ruch regionalny spełniał znaczącą rolę 

w aktywizacji kulturalnej i gospodarczej środowisk. Dostrzegano ważną rolę społeczną, jaką 

spełniali od lat regionaliści, bowiem naczelnym zadaniem towarzystw miłośników miast 

i regionów jest budzenie patriotyzmu lokalnego, popularyzowanie wiedzy o przeszłości 

i współczesności, powiązanie trwałych wartości historii regionu z dążeniami 

kulturotwórczymi i społeczno-gospodarczymi Polski Ludowej93. W dokumencie podkreślono 

znaczny wzrost aktywności tego ruchu, zwłaszcza od 1982 r., widoczny zarówno w ilości 

rejestrowanych, bądź ubiegających się o rejestrację towarzystw, jak też wzrostu ilości 

członków i aktywności w podejmowanych inicjatywach. Podkreślono także, że ruch ten 

zrzesza działaczy, bez pytania o przynależność partyjną. Istotą ruchu jest zaangażowanie ludzi 

z pasją, miejscowej inteligencji do działań na rzecz społeczności lokalnej. Zasługi w tej 

mierze władze wojewódzkie przypisują także sobie, stwierdzając, że klimat, jaki stwarzały 

i stwarzają władze polityczne i administracyjne województwa lubelskiego - tak w dawnych, 

jak i w obecnych jego granicach, sprzyja rozwojowi ruchu regionalnego i jego aktywności.94 

Zaniepokojone widoczną konsolidacją stowarzyszeń władze, nie mogąc 

w zadowalającym stopniu kontrolować działalności istniejących towarzystw regionalnych, 

wykorzystały argument przeciwdziałania rozdrobnieniu ruchu95, co w praktyce oznaczało 

utrudnianie i odmowę rejestracji nowych stowarzyszeń. W pozornie normalizującym się życiu 

społecznym kraju, po stanie wojennym, władze zdecydowanie utrudniały powstawanie 

 
87 Końskowolskie Towarzystwo Regionalne rozpoczęło swoje działania z prezesem Janem Urbankiem. 
88 Stowarzyszenie Regionalne Przyjaciół Piask Lubelskich powstało z inicjatywy regionalisty, pedagoga oraz 
wieloletniego jego prezesa – Lucjana Świetlickiego. 
89 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, obecnie Towarzystwo Miłośników Włodawy, od powołania 
kierowane było przez Leonarda Sowieckiego, od 1990 kieruje nim Maciej Redde. 
90 Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej zarejestrowane w dniu 4.11.1984, pierwszy zjazd TPU odbył się 12.05 
1985 r. wybrano wówczas na prezesa prof. Ignacego Wośko. 
91 Prezesem Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego wybrany został historyk Krzysztof Boreczek. 
92 APL, UW. WSA, 6015/89, 5/11, Nadzór nad stowarzyszeniami, E. Balawejder, Program rozwoju kultury          
i sztuki w województwie lubelskim na lata 1986-1990. s.46-8. 
93 Ibidem 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
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nowych towarzystw regionalnych. Preteksty do odmowy rejestracji nowych stowarzyszeń 

bywały różne: wniosek o rejestrację Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego odrzucony 

został z absurdalnymi, wydawać by się mogło, uwagami: z protokołu założycielskiego wynika 

z dnia 17 grudnia 1982, że inicjatywa założenia towarzystwa wyszła od Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kurowie, a więc nie jest to spontaniczny ruch społeczny, przynajmniej inicjatywy 

tej nie można traktować jako dowodu społecznej potrzeby powołania towarzystwa.96 

Kurowskie Towarzystwo Regionalne zostało zarejestrowane w dniu 2 maja 1984 r. przez 

Naczelnika Gminy Kurów. 

 Cofnięto także złożone dokumenty zabiegających o rejestrację towarzystw z Kocka 

oraz z Piask, zalecając ograniczenie zasięgu działania i przeredagowanie statutu. 

Zdecydowanie odmówiono rejestracji Towarzystwa Przyjaciół Motycza, uzasadniając 

nieprawidłowo wypełnionym wnioskiem.97 Natomiast odmowę rejestracji Towarzystwa 

Przyjaciół Gołębia przez Naczelnika Gminy Puławy, zaskarżoną do WSA UW, utrzymano 

w mocy argumentując następująco - powstanie projektowanego stowarzyszenia w znacznym 

stopniu przyczyniłoby się do rozdrobnienia ruchu społecznego a w konsekwencji do 

powielenia działalności przez szereg organizacji, bądź do jej zaprzestania.98 Powyższa 

argumentacja, odmowy rejestracji, została zaskarżona dopiero w 1988 roku przez rzecznika 

praw obywatelskich prof. Ewę Łętowską, która doceniając upór gołębskich regionalistów, 

przyznała, że prawo o stowarzyszeniach stwarza publiczne prawo podmiotowe obywatelom, 

zaś funkcją organu administracyjnego jest tworzenie warunków do realizacji tego prawa99. 

W odpowiedzi rzecznik prasowy MSW potwierdza, że nie można zaakceptować takiego 

sposobu uzasadniania decyzji odmownej, które powołuje się na okoliczności, iż 

stowarzyszenia mogą realizować założone cele i zadania poprzez udział w już istniejących 

stowarzyszeniach i związkach. Organ administracyjny ma prawo do wskazania takiej 

możliwości, ale nie jest to podstawa do odmowy.100  

Interesująca jest także poufna notatka urzędowa, świadcząca o prowadzonych 

uzgodnieniach dotyczących rejestracji: w dniu 16 maja 1985 roku po uzgodnieniach 

z przedstawicielami WSW w Lublinie por. Szczuckim oraz kierownikiem referatu Urzędu 

Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim, co do rejestracji Towarzystwa Przyjaciół Puszna, 

ustalono, że ze względu na osoby założycieli (byli działacze „Solidarności”) oraz możliwości 

 
96 APL, UW WSSA, 6010/83, teczka 5/43, Ewidencja stowarzyszeń, notatka urzędowa z dnia 31.01.1983,  s.5. 
97 Ibidem, s.5. 
98 APL, UW WSA/85, teczka 5/45, Ewidencja stowarzyszeń, s.35. Także: dokumentacja TP Gołębia. 
99 APL, UW WSA/88 teczka 5/48, s.100. 
100 Ibidem, informacja rzecznika prasowego MSW [w:] „Trybuna Ludu”, nr 274, z dnia 25.XI.1988. 
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realizacji celów statutowych projektowanego towarzystwa, w ramach istniejących już 

stowarzyszeń, jak też przez samorząd wiejski, zostanie wydana decyzja odmowna.101  

Obok decyzji noszących znamiona restrykcyjne w stosunku do stowarzyszeń, istnieją 

także dowody na przychylny stosunek władz wojewódzkich do jednoczącego się i prężnie 

rozwijającego ruchu regionalnego. Stopniowo łagodzono kryteria restrykcyjne, gdyż władzy 

zależało na stwarzaniu pozorów normalizacji kontaktów społecznych. Na Lubelszczyźnie 

władze miały nadzieję na neutralizowanie nastrojów społecznych, poprzez liberalizację 

działań w relacjach ze stowarzyszeniami oraz dostrzegając szansę na kontrolowanie ruchu, 

poprzez nadzór działań jego przedstawicielstwa.  

Towarzystwa na Lubelszczyźnie czuły się silniejsze, poprzez zjednoczenie w WRTR. 

Przedstawiciele i członkowie towarzystw spotykali się na systematycznie organizowanych, 

czy zwoływanych doraźnie posiedzeniach. Niezwykle ważne dla inspirowania w działaniu 

istniejących towarzystw, była stała gotowość do współpracy Zarządu WRTR. Równie ważną 

rolę odgrywała Rada udzielając nieodzownej pomocy przy powoływaniu oraz rejestracji 

nowych stowarzyszeń. W tej kwestii niekwestionowane są zasługi oraz umiejętności 

organizacyjne i negocjacyjne instruktora WDK, K. Spaleńca. Istotne dla towarzystw było 

także funkcjonowanie stałego punktu doradczo konsultacyjnego w instytucji  o zasięgu 

wojewódzkim. W tych niełatwych latach wielokrotnie konieczne były negocjacje z władzami 

wojewódzkimi, zabieganie o rejestrację nowych stowarzyszeń oraz pozyskiwanie środków na 

działalność prowadzoną przez poszczególne towarzystwa regionalne, w tym działalność 

wydawniczą. Bez takiej jedności i wsparcia wzajemnego ruch regionalny nie podejmowałby 

tak wielu inicjatyw, nie udałoby się zrealizować tylu działań w zakresie badań, popularyzacji 

i upowszechniania wiedzy regionie oraz poszczególnych miejscowościach. Władze centralne 

i na szczeblu wojewódzkim działań tych nie ułatwiały, starając się przeforsować własne cele, 

utrzymując pozory wspierania inicjatyw. Dowodów na to w dokumentach Wydziału Spraw 

Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znajdujemy wiele. Realizując linię 

upolitycznienia działalności stowarzyszeń, zaangażowania ich w oficjalną politykę państwa, 

po stanie wojennym, Urząd Wojewódzki zwrócił się pismem do Prezydentów Miast 

i naczelników Gmin w województwie lubelskim z prośbą o analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej w stowarzyszeniach. Zalecano przede wszystkim sprawdzenie, czy 

stowarzyszenie zgłosiło akces do PRON, dokonać oceny zaangażowania stowarzyszeń 

w realizację programu IX Zjazdu PZPR i PRON oraz w kampanię wyborczą do sejmu PRL. 

 
101 APL, UW WSSA/85, t.5/6, Nadzór nad stowarzyszeniami, s.14. 
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Oczekiwano na opis ewentualnych przejawów wrogiej lub szkodliwej działalności 

w stowarzyszeniach oraz podejmowanych przeciw działaniach. Istotna dla władz była także 

odpowiedź na pytanie o planowane formy nadzoru nad stowarzyszeniami.102 

 Interesującego materiału dostarcza analiza odpowiedzi otrzymanych z gmin, 

w których działały stowarzyszenia regionalne. Dostosowane były do oczekiwań władz, 

jednocześnie wyraźnie osłaniając społeczników, najczęściej nie mających zamiaru angażować 

się w oficjalną linię polityczną władz. Przytoczę wybrane, bowiem oddają atmosferę, w jakiej 

działały towarzystwa regionalne w latach 80-tych, poddane presjom i naciskom. Godny 

podkreślenia jest fakt, że umiejętna polityka władz lokalnych najczęściej spełniła rolę 

parasola ochronnego nad swoimi stowarzyszeniami. Oto niektóre z dyplomatycznych 

odpowiedzi z urzędów miast i gmin: 

Na naszym terenie działa stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Stężycy. 

Ma ono charakter apolityczny i nie podejmuje działań wyraźnie nakierowanych na realizację 

uchwał PZPR. Poprzez jednoczenie swoich członków pod hasłem - Poprzez miłość własnego 

regionu do miłości ojczyzny-realizuje efektywnie podstawowe cele i zadania PRON, stając się 

platformą jednoczenia ludzi wokół działań mających na celu podnoszenie prestiżu rodzimej 

miejscowości, jej rozwoju, ochrony środowiska, zaspokajania potrzeb kulturalnych. 

Towarzystwo nie przejawia wrogiej ani szkodliwej działalności.103 

Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Piask Lubelskich zgłosiło swój akces do 

PRON i prowadzi działalność realizującą program IX Zjazdu PZPR w dziedzinie 

upamiętnienia zbrodni hitlerowskich, czego przykładem jest odsłonięcie pomnika poległych 

w czasie okupacji.104 

Stowarzyszenie działa w sposób prawidłowy i zadowalający, włącza się w zadania 

wynikające z IX Zjazdu PZPR i PRON. Przejawiało się to w większym zaangażowaniu 

w statutową działalność Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego - podjęło temat 800-lecia 

Kurowa w maju 1986. Na terenie gminy nie stwierdzono prowadzenia wrogiej działalności 

przez stowarzyszenia.105 

 
102 APL UW WSA 6015/86, teczka 5/7, Nadzór nad stowarzyszeniami, pismo z UW do Prezydentów Miast          
i Naczelników Gmin z dnia 7.01.86, s.2. 
103 Ibidem, odpowiedź Naczelnika Gminy Stężyca z dnia 28.02.1986, s.23. 
104 Ibidem, odpowiedź Urzędu Gminy w Piaskach, s. 29. 
105 Ibidem, odpowiedź Nacz. Gm. Kurów, s. 34. 
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Występują uwagi o zbyt małej aktywności Końskowolskiego Towarzystwa 

Regionalnego, nigdy natomiast nie było uwag dotyczących szkodliwych działań w sferze 

gospodarczej i politycznej.106 

Towarzystwo Przyjaciół Regionu Krzczonowskiego nie zgłosiło akcesu przystąpienia 

do PRON. Jest mało aktywne i nie przejawia zaangażowania w realizację programu IX 

Zjazdu. Nie są nam znane przejawy wrogiej lub szkodliwej działalności stowarzyszenia.107 

 W podobnym tonie sformułowana jest odpowiedź Urzędu Miasta w Lublinie: Nie 

stwierdzono, by jakieś stowarzyszenie prowadziło działalność antypaństwową.  

Zdecydowanie odmiennie  na tym tle brzmi odpowiedź Urzędu Miasta w Puławach: 

na terenie naszego miasta nie zanotowano przejawów wrogiej działalności 

w stowarzyszeniach, jedynie Towarzystwo Przyjaciół Puław nie włącza się do prac 

programowych, jak również jego członkowie nie brali udziału w głosowaniu w wyborach do 

Sejmu PRL.108 

Po otrzymaniu odpowiedzi na temat aktywności stowarzyszeń z jednostek szczebla 

podstawowego,  bezpośrednio nadzorujących ich działalność, Urząd Wojewódzki informuje 

Wydział I Departamentu S.A. MSW w Warszawie o pozytywnym zaangażowaniu ruchu 

stowarzyszeniowego w politykę państwa - obecnie działalność o zabarwieniu 

antypaństwowym można zaobserwować w Klubie Katolickim (prezes Adam Stanowski) oraz 

Towarzystwie Przyjaciół Puław (prezes Aleksy Burnus) gdzie utrzymują się członkowie 

o przeszłości byłej „Solidarności”. Działania analizujące sytuację i neutralizujące niektóre 

poczynania tych stowarzyszeń są prowadzone w porozumieniu z WSW.109 Wydział Spraw 

Administracyjnych analizując sytuację aktywności społecznej w województwie lubelskim,     

w porozumieniu z Wydziałem Spraw Wewnętrznych stwierdza, że w latach 80-tych 

dostrzegalny jest znaczny rozwój stowarzyszeń regionalnych. W stosunku do regionalistów 

stosowane są różnorodne formy nadzoru: kontrole, uczestnictwo w posiedzeniach władz, 

żądanie składania sprawozdań z działalności. Nadzorem szczególnym objęto stowarzyszenia 

prowadzące działalność wykraczającą poza ramy statutu oraz przepisów prawa 

o stowarzyszeniach a skierowane przeciwko państwu (7 stowarzyszeń, w tym Klub Inteligencji 

Katolickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 

Towarzystwo Przyjaciół Puław).110  

 
106 Ibidem, odp. Naczelnika Gminy Końskowola, s. 40. 
107 Ibidem, odp. Naczelnika Gminy Krzczonów, s.38. 
108 Ibidem, odpowiedź Urzędu Miasta w Puławach, s. 70. 
109 Ibidem, pismo UW do Wydz. I Dep. S.A. MSW w Warszawie z dnia 11.04.1986, s. 84. 
110 Ibidem, Współpraca WSA i WSW w sprawie stowarzyszeń, s. 129. 
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Analiza systematycznie egzekwowanych sprawozdań z działalności merytorycznej      

i finansowej daje możliwość sprawującym nadzór nad stowarzyszeniami, do wyciągnięcia 

wniosków, co do liczebności towarzystw, odzewu na ich inicjatywy, oraz sprawności władz 

w działaniu na rzecz umacniania dyscypliny społecznej. Władze centralne ciągle jednak czuły 

się zaniepokojone nieustannym rozwojem ilości stowarzyszeń regionalnych, pojawiającymi 

się grupami inicjatywnymi w miastach i wioskach. Wokół towarzystw tworzą się specyficzne 

środowiska działające na rzecz społeczności lokalnych. W związku z ogólnopolską tendencją 

do regionalizacji życia wzrasta rola opiniotwórcza towarzystw a po części także kontrolna. 

Łączą wiedzę o przeszłości z działaniami na rzecz przyszłości.111  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej ekspansji ruchu stowarzyszeniowego,           

a w szczególności regionalnego, dostrzega zagrożenie dla realizowania polityki państwa. 

Podejmowane były kolejne próby wzmożenia ochrony porządku publicznego. Oczekiwania 

władz wobec stowarzyszeń są wyraźnie  rozbieżne z codziennymi działaniami regionalistów. 

Władza, tuż po stanie wojennym próbuje narzucić jedyną linię postępowania, swoją ideologię, 

nie dostrzegając rozbieżności z realiami społecznego życia. Stowarzyszenia otrzymują 

kolejną wykładnię polityczną, na którą władza oczekuje natychmiastowej deklaracji 

lojalności. Dając wyraz doniosłym społecznym postanowieniom X Zjazdu PZPR a następnie II 

plenum KC PZPR potwierdzamy realność i potrzebę zespolenia wysiłków organów 

państwowych, organizacji społecznych i ogółu obywateli w zakresie wspierania 

prowadzonych działań na rzecz wzmożonej walki o socjalistyczny kształt stosunków 

społecznych, o pełne poszanowanie prawa o umocnienie zdrowia moralnego 

społeczeństwa.112 Oczekiwania na deklaracje ze strony urzędów miast i gmin oraz 

stowarzyszeń przynoszą odpowiedzi tychże, które oddają nastroje społeczne, tuż po stanie 

wojennym: 

Po przesłaniu ustaleń w sprawie wzmożenia ochrony porządku publicznego Zarząd 

odpowiada, że stowarzyszenie nie ma w swoim statucie w/w zagadnienia. Natomiast 

pośrednio poprzez działalność kulturalno-wychowawczą stowarzyszenie zapobiega 

negatywnym skutkom patologii społecznej.113 

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej swoją działalnością wpływa pozytywnie na 

rozszerzenie nauki, oświaty i kultury, uzyskuje znaczne rezultaty w ograniczaniu zjawisk 

patologii społecznej, w tym zwłaszcza przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pasożytniczemu 

 
111 Z prezesem WRTR prof. R. Szczygłem rozmawia Grzegorz Wójcikowski, „Kurier Lubelski”, 1993, nr 107, s.2. 
112 APL UW WSA 6015/86, teczka 5/7, Nadzór nad stowarzyszeniami, ustalenia w sprawie wzmożenia ochrony 
porządku publicznego podjęte przez organizacje społeczne na spotkaniu w MSW, 25.11.1986, s.160. 
113 Ibidem, odpowiedź Naczelnika Gminy Stężyca z dnia 25.08.1987, s.203. 
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trybowi życia, narkomanii i społecznemu nieprzystosowaniu młodzieży. Korzystnie wpływa na 

tworzenie atmosfery dezaprobaty wobec wszelkich przejawów naruszenia prawa i zasad 

współżycia społecznego oraz inspirowania właściwych postaw społecznych w miejscu pracy, 

zamieszkania i środowisku społecznym.114 

Zarząd Towarzystw Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego dbając o estetykę miasta 

podkreśla konieczność bardzo skutecznego reagowania na występujące w mieście negatywne 

zjawiska społeczne: pijaństwo, pasożytnictwo, nielegalny handel alkoholem.115 

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa jako organizacja społeczno-kulturalna uczestniczy 

w przeprowadzeniu największych imprez na naszym terenie. Przyczynia się do 

upowszechniania kultury wśród społeczeństwa. Towarzystwo posiada opinię jednego 

z najlepiej pracujących stowarzyszeń w województwie, stanowi znaczący element 

upowszechniania kultury a tym samym umacniania zdrowia moralnego w społeczeństwie.116 

Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego ma charakter regionalny i jest 

reprezentantem ruchu społecznego. Jako najliczniejsza organizacja - 853 członków oraz 

6 prawnych, oddziaływanie na społeczeństwo ma znaczne. Organizuje spotkania z osobami 

mającymi duży autorytet wśród społeczeństwa, organizowanie sesji popularno-naukowych 

otwartych dla wszystkich zainteresowanych ma na celu podnoszenie poziomu kulturalnego 

środowiska a także rozwój duchowy człowieka. Wzbudza wśród społeczeństwa 

zainteresowanie historią i przeszłością miasta, włącza się do prac zmierzających do 

podniesienia estetyki środowiska jest dla stowarzyszeń drogą do przeciwdziałania zjawiskom 

patologii społecznej, dbałości o porządek publiczny. Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza ma 

duży autorytet wśród społeczeństwa.117 

W kontekście tych wypowiedzi przywołać należy także lakoniczną wypowiedź, która 

nadeszła z Urzędu Miasta w Puławach, nieufnie i nieprzychylnie odnoszącego się w stosunku 

do stowarzyszeń działających na swoim terenie: Z założeń planów pracy wynika, że 

Towarzystwo Przyjaciół Puław nie uwzględnia tej problematyki tłumacząc to specyfiką układu 

sekcji. Oceniając działalność TPP stwierdzamy, że swoją działalność ogranicza do realizacji 

własnych planów pracy, zbyt mało natomiast angażuje się do współpracy na rzecz 

rozwiązywania żywotnych problemów miasta.118 Ta niezbyt przychylna ocena pracy 

stowarzyszenia, przekazana drogą oficjalną do Urzędu Wojewódzkiego, potraktowana została 

 
114 Ibidem, ocena działalności TZU przez Urząd Gminy w Urzędowie, s.213. 
115 Ibidem, odpowiedź Urzędu Miasta Opole Lub do UW, s.223. 
116 Ibidem, odp. Urzędu Miasta i Gminy w Nałęczowie z dnia 17.08.1987, s. 235. 
117 Ibidem, odp. Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz z dnia 25.08.1987r. 
118 APL, UW WSA 6015/86, teczka 5/7, Nadzór nad stowarzyszeniami, odp. Urzędu Miejskiego w Puławach       
z dnia 31.07.1987r. 
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z pełną powagą, jako stanowisko urzędu bezpośrednio nadzorującego działania regionalistów. 

Jest to jedyny przypadek w skali województwa, tak restrykcyjnego i zdecydowanie 

nieprzychylnego traktowania towarzystwa regionalnego przez terenowy organ władzy 

administracyjnej. W pozostałych przypadkach urzędy miast i gmin czują się zobligowane nie 

tylko kontrolować swoje stowarzyszenia, ale zasadniczo osłaniać je i wspierać w działaniach, 

a w najgorszych przypadkach - nie przeszkadzać w realizowaniu społecznikowskiej pasji 

realizowanej z korzyścią dla regionów. Urzędy, na częste monity w sprawie nasilenia nadzoru 

nad stowarzyszeniami, ograniczały swoją odpowiedź do lakonicznego stwierdzeń, jak 

w przypadku Stężycy - Stowarzyszenie nie przejawia wrogiej lub szkodliwej działalności, czy 

Opola Lubelskiego - Nie odnotowano zjawisk negatywnych w działalności stowarzyszenia.119 

Z oficjalnej informacji urzędowej wynika także, że przy końcu 1986 r. prawnie 

zarejestrowanych było w województwie 21 stowarzyszeń regionalnych. Stowarzyszenia 

miłośnicze miejscowości lub regionu  obejmują zwykle mały, ściśle określony teren, rozwijają 

w społeczeństwie zainteresowanie historia, przemianami społeczno-kulturalnymi regionu, 

gromadzą dokumenty historyczne i pamiątki kultury, współuczestniczą w ochronie zabytków, 

jak również upowszechniają wiedzę o regionie.120 Działania podejmowane przez władze 

wojewódzkie w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami, wynikają z uzyskanych sygnałów 

z urzędów miast i gmin. Informacja przekazywana do władz centralnych wyraźnie jest próbą 

uspokojenia i złagodzenia nadmiernych tendencji kontrolnych: sytuacja społeczno-polityczna 

w większości stowarzyszeń jest prawidłowa i stabilna. Tylko w nielicznych stowarzyszeniach, 

jak Towarzystwo Przyjaciół Puław i Klub Katolicki występują elementy działalności 

powiązanej z opozycją polityczną. Należy jednakże podkreślić, że nie jest to działalność 

całych tych stowarzyszeń a tylko niektórych jej członków.121  

Władze wojewódzkie dostrzegają także atmosferę zniechęcenia i marazmu widoczną 

w 1987 r. wśród stowarzyszeń: część stowarzyszeń przyjaciół miejscowości zaprzestaje, bądź 

nie rozwija podjętej wcześniej działalności statutowej. Tendencje takie występują m.in. 

w Towarzystwie Przyjaciół Rybczewic, Towarzystwie Regionalnym Krzczonowskim, 

Towarzystwie Przyjaciół Ryk i Kurowskim Towarzystwie Regionalnym122. 

Analiza dokumentów, sprawozdań stowarzyszeń oraz jednostek nadzorujących 

pozwoliła na opracowanie przez władze wojewódzkie szczegółowych wytycznych do 

 
119 APL, UW WSA 6015/87, teczka 5/9, Nadzór nad stowarzyszeniami, odp. urzędów z lutego 1987 r, s.154. 
120 Ibidem, Nadzór nad stowarzyszeniami, informacja o działalności stowarzyszeń regionalnych w województwie 
lubelskim, s.130. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem, s. 212, pismo z dnia 25 lutego 1987 r. skierowane przez Stefana Najdę - z-cę dyr. Wydz. I WSA UW 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
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współpracy ze stowarzyszeniami na drugą połowę lat 80-tych. Jako najważniejsze zadanie  

wskazano przeciwdziałanie próbom wykorzystania stowarzyszeń, jako legalnej płaszczyzny 

działania kolidującego z interesem socjalistycznego państwa, w szczególności przenikania do 

władz statutowych osób znanych z antysocjalistycznej działalności123. Za cel postawiły sobie 

władze także inspirowanie stowarzyszeń do rozwijania działalności sprzyjającej umacnianiu 

socjalistycznego państwa, pogłębianie stabilizacji, dyscypliny społecznej i porozumienia 

narodowego. W szczególności mobilizowanie stowarzyszeń do rozwijania działań 

profilaktycznych i innych przedsięwzięć na rzecz poprawy ładu, porządku i dyscypliny 

społecznej. 

Potencjał stowarzyszeń regionalnych dostrzegany był przez władze centralne. Wynika 

to z wypowiedzi Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka na posiedzeniu plenarnym 

Sejmu PRL we wrześniu 1987 r., który podkreślił, że rosnącym w siłę partnerem 

w działalności kulturalnej jest ruch regionalny. Jest to, jak wykazał Kongres RTK 

w Poznaniu, potężny ruch, liczący około 900 towarzystw, które skupiają ponad 200 tys. ludzi. 

Ten ruch traktujemy jako swego sojusznika.124 W podobnym tonie rolę ruchu regionalnego 

docenił prof. Adam Kluska, podkreślając, że stowarzyszenia skupiają patriotów małych 

ojczyzn, będąc spadkobiercami bogatego historycznego dziedzictwa polskiego regionalizmu, 

obejmującego także całą, jakże dramatyczną w swej złożoności, epokę kształtowania się 

nowoczesnego narodu polskiego.(…) Ruch ten jest coraz bardziej żywotny i widoczny 

zwłaszcza w dorobku wydawnictw regionalnych, w tworzeniu izb pamięci, muzeów oraz 

patriotycznym wychowaniu społeczeństwa, opartym na dziedzictwie kulturowym regionów.125 

Podkreślono też konieczność bardziej partnerskiego traktowania stowarzyszeń, zapewnienie 

ich działaniom szerszego dostępu do środków masowego przekazu oraz poważnego 

potraktowania wielokrotnie zgłaszanych postulatów włączenia historii i dorobku kultury 

ludowej i regionalizmu w szerszy obieg narodowej kultury i oświaty. Ze swej strony 

natomiast władze wojewódzkie zobligowane były przez władze centralne państwa bardziej 

konsekwentnie rozwiązywać i likwidować stowarzyszenia, które nie odpowiadają wymogom 

art. 26 prawa o stowarzyszeniach, tj. nie przejawiają dostatecznej działalności.126 

Obostrzenia te miały być wprowadzone zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z ministerstwa. 

 
123 Ibidem, Analiza materiałów przeprowadzona została przez zastępcę dyrektora WSA UW Stefana Najdę. 
124 Wystąpienie ministra A. Krawczuka na 23 posiedzeniu plenarnym Sejmu PRL (24-25.09.1987r.) [w:] 
broszurze Zespołu RTK przy NRK, 2(4)/88, Ciechanów, s.17-18. 
125 A. Kluska, wystąpienie na 23 posiedzeniu plenarnym Sejmu PRL (24-25.09.1987r.) [w:] broszurze Zespołu 
RTK …., s.18-19. 
126 APL, UW WSA 6015/87, teczka 5/9, Nadzór nad stowarzyszeniami informacja szczegółowa wraz                   
z wnioskami przyjęta została przez Prezydium WRN w dniu 13.X.!987, s. 130. 
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W praktyce jednak starano się na Lubelszczyźnie nadmiernie nie ingerować 

w codzienną działalność stowarzyszeń regionalnych, dostrzegając pozytywny społeczny 

odzew tych działań propagujących historię regionów, organizowanie sesji popularno-

naukowych, przygotowywanie wydawnictw regionalnych, inicjowanie działań mających na 

celu ochronę zabytków i pomników. W rezultacie oceniano ruch stowarzyszeniowy w latach 

drugiej połowie lat 80-tych jako ustabilizowany, rozwijający się na miarę rzeczywistych 

potrzeb i zainteresowań określonych kręgów społecznych. Zainteresowanie działalnością 

stowarzyszeniową wyraźnie wzrosło, szczególnie widoczne było to z chwilą przyspieszenia 

prac nad nowym prawem o stowarzyszeniach i zapoczątkowaną przez środki masowego 

przekazu szeroką dyskusją społeczną na temat kształtu tego prawa i jego przyszła rolą 

w życiu społeczno-politycznym.  

W dniu 7 kwietnia 1989 r.  Sejm PRL uchwalił ustawę – „Prawo o stowarzyszeniach”, 

która weszła w życie 10 kwietnia, z chwilą ogłoszenia.127 Ustawa ta porządkowała system 

prawny dotyczący stowarzyszeń, które działały dotychczas na podstawie Rozporządzenia 

z 1932 roku wielokrotnie nowelizowanego. W myśl uchwalonego prawa - obywatele mogą 

organizować się tworząc stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, lub pozbawione 

takiej osobowości, tzw. stowarzyszenia zwykłe. Przyjęte przez ustawę rozwiązania prawne 

stwarzały obywatelom warunki do pełnej realizacji wolności zrzeszania się. Zagwarantowane 

zostało także prawo wypowiadania się w sprawach publicznych oraz samodzielne określanie 

swoich celów, programów działania i struktur organizacyjnych. Sprawą o fundamentalnym 

znaczeniu dla rejestracji i działalności towarzystw regionalnych było przyjęcie, zgodnie 

z art.12, zasady legalizacji stowarzyszeń w drodze ich sądowej rejestracji. W myśl przepisów 

ustawy organem właściwym do rejestracji stowarzyszeń jest sąd wojewódzki, natomiast 

nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do terenowego organu administracji 

państwowej. Uchwalona w dniu 7 kwietnia 1989 r. przez Sejm PRL ustawa – „Prawo 

o stowarzyszeniach”, która weszła w życie z chwilą ogłoszenia, w dniu 10 kwietnia, 

porządkowała system prawny dotyczący stowarzyszeń, działających na terenie kraju. W myśl 

uchwalonego prawa obywatele mogli organizować się tworząc stowarzyszenia posiadające 

osobowość prawną, lub pozbawione takiej osobowości, tzw. stowarzyszenia zwykłe. Przyjęte 

zostały przez ustawę rozwiązania prawne w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji 

gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich politycznych, 

 
127 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 10.IV.1989 r. Nr 20, poz.104. 
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umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego 

uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji 

indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany 

dorobek ruchu stowarzyszeniowego.128 W demokratyzującym się kraju zagwarantowane 

zostało także prawo wypowiadania się obywateli w sprawach publicznych oraz samodzielne 

określanie swoich celów, programów działania i struktur organizacyjnych.  

W myśl przepisów ustawy, jako organ właściwy do rejestracji stowarzyszeń wskazany 

został sąd wojewódzki, natomiast bezpośredni nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy 

do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad 

działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 2) starosty właściwego ze 

względu na siedzibę stowarzyszenia129.  

Prawo o stowarzyszeniach wprowadziło bowiem  obowiązek sądowej rejestracji, przez 

którą przejść musiały wszystkie, także działające od lat i zarejestrowane stowarzyszenia. 

Wydział Spraw Administracyjnych UW zachował sobie prawo opiniowania wniosków 

stowarzyszeń ubiegających się o rejestrację sądową. Według stanu stwierdzonego na dzień 20 

listopada 1989 r. w województwie lubelskim nadzorem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 

objętych było 25 stowarzyszeń regionalnych.130 Zarejestrowane zostały także stowarzyszenia 

i ich lubelskie oddziały, które dotyczyły byłych ziem Rzeczpospolitej: Towarzystwo 

Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Towarzystwo 

Przyjaciół Grodna i Wilna.131  

Przeprowadzana reforma państwa, zmierzająca w kierunku dalszej liberalizacji 

przepisów, pociągnęła za sobą nowelizację powyższej ustawy, wprowadzoną w dniu 23 

lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 86).132 Zniesiono m.in. prawo organu nadzorującego do 

udziału w zebraniach członków a także posiedzeniach Zarządu, na których omawiano 

sprawozdania z wykorzystania środków. Pozbawiono również sąd prawa żądania 

przeprowadzania nowych wyborów do zarządu stowarzyszenia, jeżeli jego działalność 

spowodowała naruszenie prawa lub postanowień statutu. Zmiany te wpływały na większą 

niezawisłość działania stowarzyszeń. 

 
128 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 10.IV.1989 r. Nr 20, poz.104. 
129 Ibidem, Art. 8, pkt 5. 
130 APL, UW WSA 6010/89, t. 5/49, Ewidencja stowarzyszeń, w 1989 roku zarejestrowane zostały: 
Towarzystwo Przyjaciół Frampola, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Janowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ostrowa 
Lubelskiego. 
131 APL, UW WSA 6010/89, teczka 5/49, Ewidencja stowarzyszeń, s.5,7. 
132 M. A. Kociszewska, Ewolucja prawa zrzeszania się i jej związek z rozwojem idei regionalnej aktywności 
społecznej na ziemiach polskich, [w:] Informator KODRTK, nr 11, Ciechanów 1997, s.77. 
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W związku z nowym prawem o stowarzyszeniach Wojewoda Lubelski poinformował 

administracje i stowarzyszenia o nowych kierunkach działania Urzędu związanych 

z demokratyzacją życia społeczno-politycznego w kraju i koniecznością przyspieszenia 

działań proreformatorskich administracji państwowej133. Wydział Kultury Urzędu 

Wojewódzkiego miał pełną świadomość roli kulturotwórczej i strażników historii lokalnej, 

jaką spełniają od lat towarzystwa regionalne na Lubelszczyźnie: Najpełniej przez działalność 

na niwie regionalizmu i kultury realizuje się zasada podmiotowego uczestnictwa w kulturze 

oraz rozumienia jej jako treści a zarazem sposobu życia narodu. Ze względu na zakres 

działania ruchu społeczno-kulturalnego, jego liczebność i zróżnicowany skład socjalno-

zawodowy odgrywa on ważną rolę w kształtowaniu postaw społecznych. W sferze jego 

zainteresowań jest bowiem i tradycja i kultura artystyczna, obyczajowo moralna, zasady 

współżycia społecznego i kształtowania otoczenia człowieka.134 W podobnym tonie 

wybrzmiało wystąpienie Wojewody Lubelskiego zaprezentowane na specjalnej egzekutywie 

KW PZPR, organu decydującego w powojennej Polsce, nawet w późnych latach 80-tych 

o wsparciu działań w sferze kultury. Spotkania zorganizowane zostało nt. wyjścia inicjatywą 

bieżącej współpracy do stowarzyszeń zarejestrowanych i nowopowstających celem wspólnego 

rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych w województwie lubelskim.135            

W swoim wystąpieniu Wojewoda Lubelski podkreślił zasługi aktywnych w regionie 

towarzystw regionalnych w rozbudzaniu i rozwijaniu w środowiskach lokalnych 

zainteresowania historią, gromadzeniu dokumentacji historycznej i pamiątek kultury, 

inicjowaniu działań oraz współuczestniczeniu w ochronie zabytków, jak również 

upowszechnianiu wiedzy o regionie. To towarzystwa regionalne postawiły sobie za cel 

badanie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o regionie tradycji ludowej, kultury muzycznej 

i sztuki. Władze lubelskie nie mogły nie dostrzegać także, że zdecydowana większość tych 

poczynań podejmowana jest w oparciu o działania społeczne, dla dobra wspólnego, ze 

świadomością konieczności ratowania dziedzictwa pokoleń. Podkreślono także, że paca 

stowarzyszeń na terenie województwa ma zdecydowanie merytoryczny charakter, 

ukierunkowany na zainteresowania historią regionu, zaś w zakresie współpracy stowarzyszeń 

z odpowiednimi organami i jednostkami administracji państwowej w tutejszym województwie 

nie stwierdzono istotnych spraw konfliktowych. Inicjatywy tej współpracy występują 

 
133 APL UW WSA 6015/89, teczka 5/11, Nadzór nad stowarzyszeniami, Wojewoda Lubelski M. Sochaj- 
Kierunki działalności(…) w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami w 1989 r. 
134 APL UW WSA 6015/89, teczka 5/11, Nadzór nad stowarzyszeniami, wystąpienie E. Balawejdera, dyrektora 
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, informacja dla Wojewody Lubelskiego. 
135 Ibidem, Informacja na posiedzenie egzekutywy KW PZPR, wystąpienie Wojewody Lubelskiego  Mieczysława 
Sochaja, s.26-28. 
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obustronnie. WSA jako władza rejestracyjna i nadzorcza inspirował stowarzyszenia, 

szczególnie poprzez uzgodnione wprowadzanie do statutów, programów i planów działania 

stosownych postanowień i konkretnych przedsięwzięć, np. wprowadzenie zapisu 

o przestrzeganiu porządku prawnego i ustroju konstytucyjnego PRL.136  

W związku z nową dla obu stron: zarówno przedstawicieli władz, jak i działających 

stowarzyszeń sytuacją prawną, jaką wprowadziła ustawa o stowarzyszeniach wytyczono 

kierunki działań, które miały na celu dostosowanie się do obowiązujących przepisów, ale 

także zapewnienie bezpiecznego działania, także w sferze finansowej, istniejącym 

stowarzyszeniom. Wojewoda zobowiązał się także: w związku z demokratyzacją życia 

społeczno-politycznego w kraju i koniecznością przyspieszenia działań proreformatorskich, 

administracja państwowa województwa lubelskiego w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami 

podejmie następujące kierunki działania: rozpatrując wnioski o rejestrację nowych 

stowarzyszeń i legalizację oddziałów kierować się zasadą pluralizmu stowarzyszeń; 

w stosunku do stowarzyszeń inspirować systematyczną i pełną współpracę tych stowarzyszeń 

z organami administracji państwowej w celu rozwiązywania istotnych problemów życia 

społecznego; wypracuje wspólne określenie zadań i roli stowarzyszeń w życiu społeczno-

gospodarczych; współuczestniczyć będzie w pełnym wdrożeniu w życie nowej ustawy 

o stowarzyszeniach.137 

Stałą formą działania Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

stały się systematycznie, co trzy lata, odbywane zjazdy, lokalizowane w różnych 

miejscowościach województwa, w których gospodarzem i bezpośrednim organizatorem było 

lokalne towarzystwo regionalne. Stwarzały one platformę wymiany wiedzy, doświadczeń, 

poglądów oraz możliwość wypracowania wspólnej drogi działania dla towarzystw 

regionalnych z wieloletnim doświadczeniem i nowo powołanych. 

III Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny odbył się w Kocku w dniach 18-

20 października 1985 r.138 Organizacją zajęło się działające od 1983 r. Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta Kocka. Na zaproszenie Towarzystwa, przy współorganizacji Wojewódzkiej 

Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny i Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie 

spotkali się w Kocku regionaliści z województwa lubelskiego i czterech sąsiednich 

województw. Do udziału w Zjeździe zaproszeni zostali, obok wcześniej powołanych 

 
136 APL UW WSA 6015/89, teczka 5/11, Nadzór nad stowarzyszeniami, Wojewoda Lubelski M. Sochaj, 
Informacja na posiedzenie egzekutywy KW PZPR, s. 27. 
137 Ibidem, s. 28. 
138 Program III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku, 18-20.X.1985r; Także: J. Smolarz, III 
Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny [w:] „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s. 277-279. 
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towarzystw, także przedstawiciele zarejestrowanych w 1985 r. stowarzyszeń regionalnych: 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego139, Sobieszyńskiego Towarzystwa 

Regionalnego140 oraz Towarzystwa Przyjaciół Tyszowiec141.  

Wybór Kocka na miejsce Zjazdu nie był przypadkowy. Regionaliści aktywnie działali 

tam od wielu lat. Na samodzielne działanie i rejestrację swojego niezależnego stowarzyszenia 

regionaliści z Kocka zdecydowali się po Zjeździe w Kazimierzu. Zorganizowanie 

wojewódzkiego Zjazdu towarzystw regionalnych było sprawdzianem aktywności 

i skuteczności działania kockich regionalistów, to także właściwie pojęta promocja miasta, 

bowiem pierwszy dzień Zjazdu regionaliści poświęcili zapoznaniu się z historią i dniem 

dzisiejszym Kocka, w referatach programowych: prezesa Józefa Mitury pt. „Towarzystwo 

Przyjaciół Kocka wobec historii i teraźniejszości” oraz regionalisty Romana Wlazły nt. 

„Ostatnia bitwa gen. Franciszka Kleeberga w świadomości mieszkańców Kocka” a także 

towarzyszących im wystawom fotograficznej i malarskiej.142  

Niewątpliwym ubogaceniem programu Zjazdu było spotkanie z zarządem i członkami 

Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej, gdzie zaprezentowany został fragment 

obrzędu weselnego, opracowanego przez zespół ludowy, według miejscowych tradycji. Jako 

przykład ochrony lokalnej kultury materialnej, Towarzystwo z Woli Osowińskiej 

zaprezentowało izbę pamiątek z bogatymi zbiorami kultury duchowej oraz przedmiotów 

codziennego użytku mieszkańców okolicznych wsi oraz inscenizację „Wesela podlaskiego” 

w wykonaniu zespołu ludowego z Woli Osowińskiej.  

Drugi dzień zjazdu upłynął pod hasłem obchodów „40-lecia ruchu regionalistycznego 

na Lubelszczyźnie”.143 Referat programowy nt. „Ruch regionalny w 40-leciu PRL” wygłosił 

dr Ryszard Szczygieł, podejmując próbę scharakteryzowania sytuacji towarzystw 

regionalnych w okresie powojennym, w świetle polityki państwa oraz najistotniejszych 

kierunków ich działalności. Natomiast działalność towarzystw regionalnych między II a III 

Zjazdem, inicjatywy, osiągnięcia i towarzyszące działaniom społecznym problemy, 

zaprezentował mgr Kazimierz Spaleniec, sekretarz Rady. Uczestnicy Zjazdu dyskutowali 

 
139 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego działa od 1985 r. początkowo pod kierownictwem Jana 
Wosika, następnie – Haliny Złotuchy. 
140 Prezesem Sobieszyńskiego Towarzystwa Regionalnego wybrany został Marian Pawłowski. 
141 Towarzystwo Przyjaciół Tyszowiec rozpoczęło działania regionalne pod kierownictwem prezesa 
Mieczysława Kowalskiego. 
142 Wystawy towarzyszące: „Ostatnia bitwa gen F. Kleeberga”, „Życie codzienne wsi Białobrzegi”, „Kock 
dawniej i dziś”. Uczestnicy zwiedzali także Izbę Pamięci gen. F. Kleeberga oraz wysłuchali okolicznościowego 
koncertu „Nie bolały rany, nikt nie bał się śmierci” 
143 Program III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku, 18-20.X.1985r; Także: J. Smolarz, 
III Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s. 277-279. 
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także nad wpływem działalności towarzystw na aktywizację mieszkańców poszczególnych 

miejscowości i całego regionu, obrazując to na przykładzie: Towarzystwa Przyjaciół 

Nałęczowa (Jarosław Olejnicki), Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego (Ryszard Lubicki), 

Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego (Roman Kornacki), Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Łęczyńskiej (Ewa Leśniewska).  

W trzecim dniu obrad zebrani uczestnicy rozważali metody badań przeszłości regionu. 

Pomocą metodyczną służyły referaty:  J. Gurby - „Archeologia w działaniu regionalistów”, 

oraz  J. Adamowskiego na temat zbierania i opracowywania folkloru. Efektem trzydniowego 

spotkania, wymiany poglądów i dyskusji były opracowane przez komisję wnioski i postulaty 

stanowiące wspólnie wypracowane wskazania do dalszej działalności towarzystw 

regionalnych. Po wysłuchaniu referatów programowych prezentujących rozwój ruchu 

regionalistycznego na Lubelszczyźnie po drugiej wojnie światowej i zapoznaniu się 

z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kocka i Towarzystwa Regionalnego w Woli 

Osowińskiej, uczestnicy Zjazdu stwierdzili, że podobnie jak w latach minionych regionalizm 

lubelski jest zjawiskiem żywym, barwnym, patriotycznym i demokratycznym, aktywizującym 

i wzbogacającym środowiska.144  

Komisja Wnioskowa stwierdziła, że w okresie między II a III Zjazdem nastąpił istotny 

rozwój organizacyjny towarzystw, widoczny także w wyraźnym wzroście liczby 

stowarzyszeń z 13 obecnych na zjeździe w Kazimierzu Dolnym do 27 reprezentowanych       

w Kocku.145 Wzrosła także liczebność poszczególnych stowarzyszeń. Ruch regionalny na 

Lubelszczyźnie rozwinął się liczebnie z około 2000 do prawie 8000 osób aktywnie 

uczestniczących w działaniach społeczników w swoich regionach. Towarzystwa regionalne 

kierując się instynktownie prawdziwie czystym i rozumnym patriotyzmem lokalnym, stworzyły 

możliwości działań kulturotwórczych grupom etnicznym.146 Zebrani nie zamierzali poprzestać 

na dotychczasowych osiągnięciach, zastanawiali się, jak pozyskać do swego grona 

nauczycieli i zachęcić do działań regionalnych młodzież, oraz poszerzyć grono regionalnych 

działaczy i zwiększyć liczbę zarejestrowanych oficjalnie towarzystw.  

Jednym z postulatów III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który 

obradował w Kocku, było wybranie delegatów województwa lubelskiego do udziału w III 

Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który obradował w Poznaniu w dniach 23-25 

października 1986 roku, oraz zobowiązanie ich do przedłożenia szeregu wniosków, które 

 
144 Wnioski i postulaty III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku, 18-20.X.1985r, „Region 
Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.279. 
145 Ibidem. 
146 T. Wilski, Regionaliści, „Informacja Kulturalna. Biuletyn WDK”, nr 4-6, 1985, s.12. 
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usprawniłyby pracę poszczególnych towarzystw. Regionalistom reprezentującym 

Lubelszczyznę uczestnicy Zjazdu w Kocku zalecili: we wszystkich towarzystwach rozwinąć 

akcję planowych i zorganizowanych działań przed kongresowych, w tym przede wszystkim 

w towarzystwach słabszych organizacyjnie i mniej aktywnych; przedłożenia wniosku 

o prawną regulację pracy towarzystw regionalnych w środowisku młodzieży szkolnej; 

dokonanie rejestracji statutów towarzystw nie posiadających osobowości prawnej; 

zorganizowanie pod patronatem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 

ogólnokrajowego sympozjum nt. „Towarzystwa regionalne w małych miastach i na wsi”147.  

Zjazd w Kocku sprecyzował także oczekiwania wobec regionalistów w zakresie ich 

działalności zalecając towarzystwom m.in.: kontynuować i rozwijać wszystkie sprawdzone 

i użyteczne funkcje towarzystw wobec środowisk, członków, regionu i kraju; dokumentować 

(gromadzić, zabezpieczać i popularyzować)historyczne i współczesne życie społeczności 

lokalnych, w tym zanikającą kulturę ludową; uczestniczyć w ochronie przyrody, oraz całości 

krajobrazu naturalnego i kulturowego; otoczyć opieką miejsca pamięci narodowej i rozwijać 

znajomość wydarzeń z nimi związanych tradycji lokalnej; za ciągle pożądane uznać wyniki 

w zakresie ochrony zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem ginącej zabudowy drewnianej 

i dokumentacji fotograficznej kultury materialnej środowisk.148 

Rozwijanie działań regionalnych w zakresie badań historii miejscowości zamierzano 

preferować, jako niezwykle cenną, poprzez kontynuowanie i rozszerzanie współpracy 

towarzystw ze środowiskiem naukowym. Współpraca ta polegać powinna w dalszym ciągu na 

organizowaniu konferencji i sesji historycznych, na których prezentowane byłyby badania 

naukowe dotyczące historii regionu, oraz preferowaniu wydawnictw o tematyce regionalnej. 

Towarzystwa pragnęły także rozszerzyć współpracę z instytucjami kulturalnymi w zakresie 

badania przeszłości regionu (archiwami, bibliotekami, muzeami, domami kultury), oraz 

organizowania wspólnych działań odczytowych, czy wystawienniczych popularyzujących 

wiedzę z zakresu historii danych miejscowości. Wśród postulatów pojawił się także pomysł 

przeprofilowania Zasadniczej Szkoły Metalowej w Kazimierzu Dolnym na szkołę kształcącą 

młodzież w dziedzinie rzemiosł ludowych i artystycznych. 

Wszystkie te postulaty wskazywano do realizowania w codziennym działaniu 

towarzystw regionalnych w swoich środowiskach. Jednocześnie wyartykułowano 

oczekiwania regionalistów w stosunku do władz, sprawujących mecenat nad ruchem 

 
147 Ibidem, s.280. 
148 Wnioski i postulaty III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku, 18-20.X.1985 r., „Region 
Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.280-281. 
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regionalnym. Wskazania te były konkretne i dotyczyły problemów, z którymi towarzystwa 

musiały borykać się w społecznym działaniu. Trudności dotyczyły: przydziału odpowiedniej 

ilości papieru, który byłby wystarczający do realizacji zamierzeń wydawniczych towarzystw, 

w tym utrzymanie jako stałej realizacji edytorskiej rocznika „Region Lubelski”. Jako postulat 

zjazdowy zaproponowano także rozbudowę oficyny drukarskiej Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Lublinie, gdzie po cenach konkurencyjnych drukowane byłyby wydawnictwa 

regionalne. Problemem dla towarzystw był także brak własnych lokali a w nich 

podstawowego, niezbędnego wyposażenia, jak maszyny do pisania usprawniające pracę oraz 

umożliwiające zmniejszenie kosztów druków i przygotowywanych wydawnictw. Ważne było 

także należyte uwzględnianie działaczy towarzystw regionalnych w przyznawaniu odznaczeń, 

nagród i wyróżnień.149 

Debatom regionalnym uważnie przysłuchiwali się dyrektorzy Wydziału Kultury 

Urzędu Wojewódzkiego z Chełma i Lublina oraz przedstawiciele KW PZPR. W Zjeździe 

uczestniczyło 83 osoby i w ich obecności Kapituła Nagrody im. dr Z. Klukowskiego, pod 

przewodnictwem prof. Z. Mańkowskiego, wyróżniła zasłużonych regionalistów: Henryka 

Frąckiewicza z Towarzystwa Przyjaciół Stężycy150, Józefa Lulka z Lubartowskiego 

Towarzystwa Regionalnego151, Wincentego Piątaka z Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego152 i Wacława Tuwalskiego z Towarzystwa Regionalnego w Woli 

Osowińskiej.153  

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, we współpracy 

z kazimierskimi regionalistami podjęła się także organizacji ogólnopolskiego sympozjum 

w Kazimierzu Dolnym w dniach 3-4 maja 1986 roku nt. „Społeczny ruch kulturalny wobec 

wyzwań przyszłości”.154 W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele towarzystw 

regionalnych i ośrodków naukowych z kraju. Zaprezentowana tematyka referatów poruszała 
 

149 Ibidem. 
150 F. Pawłowski, Laureat Nagrody Regionalnej- Henryk Frąckiewicz,  „Informacja Kulturalna”, nr 3-4, 1988 r. 
s.36. Także: M. Kościński, Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, WOK, Lublin, 2007. 
151 J. Smolarz, Józef Lulek, „Informacja Kulturalna”, nr 3-4, 1988 r. s.38-39; T. Wilski, Nie jesteśmy 
niezastąpieni, „Informacja Kulturalna”. nr 4, 1986 r.; M. Kozioł, W dziesiątą rocznicę śmierci Józefa Lulka, 
„Lubartów i Ziemia Lubartowska”, Lubartów 2000, s.408; J. Smolarz, Józef Lulek, „Lubartów i Ziemia 
Lubartowska”, Lubartów 1990, s.275-281. 
152 J. Gurba, Wincenty Piątak, „Informacja Kulturalna”, nr 3-4, 1988 r., s. 39-40; Także: Z. Drewnik Prezesi 
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 1-2, s. 29; I. Strycharczuk, Wincenty 
Piątak, regionalista Ziemi Hrubieszowskiej, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 3-4, s.26. 
153 J. Smolarz, III Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, „Region Lubelski”, R. 3(5), 1988, s.279. 
Także: K. Spaleniec, Wacław Tuwalski, nauczyciel, wychowawca, społecznik, „W kręgu Kultury”, nr 1(5), 1995 
r. s. 27; K. Kożuch, Wacławowi Tuwalskiemu In Memoriam, s. 6-7; K. Spaleniec, Wacław Tuwalski, [w:] 
Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Fajsławice- Pszczela Wola, 
Fajsławice 1998 r. s. 17-19. 
154 R. Kornacki, Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum w Kazimierzu Dolnym w dniach 3-4 maja 1986 
[w:] III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Poznań 1986, s. 58. 



 

173 
 

problematykę historyczną w działaniach regionalistów, obejmującą zarówno pradzieje jak 

i historię najnowszą miejscowości i regionów. Także dyskusja zogniskowana była wokół 

podobnej tematyki, czyli roli przeszłości w kształtowaniu środowiska współczesnych pokoleń 

mieszkańców wsi i małych miast155, w których to środowiskach działają towarzystwa 

regionalne oraz potrzebie koncentrowania uwagi regionalistów i działaczy towarzystw na 

problematyce archeologicznej, badaniach kultury ludowej oraz historii najnowszej.156  

W okresie między spotkaniem regionalistów w Kocku a IV Zjazdem zorganizowanym 

w Sobieszynie-Brzozowej, w 1988 r., na terenie województw: bialskopodlaskiego, 

chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego prowadziły działalność 43 towarzystwa regionalne.157 

Wiodące pod względem liczebności było województwo lubelskie, w którym odnotowano 28 

towarzystw regionalnych, skupiających około 8 tysięcy członków.158  Powstały także nowe 

stowarzyszenia miłośnicze: Bychawskie Towarzystwo Regionalne zarejestrowane w 1986 

r.159 oraz Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy - w 1987 r.160, Chodelskie 

Towarzystwo Regionalne – w 1988 r.161 oraz Towarzystwo Przyjaciół Gołębia162.  Większość 

towarzystw w województwie działała w miastach, osadach, natomiast dwa towarzystwa 

prowadziły działalność w środowisku wiejskim: Towarzystwo Regionalne w Woli 

Osowińskiej i Sobieszyńskie Towarzystwo Regionalne.  

Nie oznacza to jednak, że władze obojętnie przypatrywały się rosnącej sile 

stowarzyszeń, które w statucie wpisywały a następnie wprowadzały w życie, jako cel 

powstania wpajanie społeczeństwu umiłowania (Stężycy) poprzez gromadzenie i szerzenie 

wiedzy o istniejących tu dawnych tradycjach i zwyczajach, historii walk tej ziemi 

o wyzwolenie narodowe i społeczne. Rozwijanie działalności wśród mieszkańców mających 

na celu rozbudowanie dumy z przynależności do społeczności stężyckiej, wzmocnienie więzi 

społecznych, stworzenie atmosfery zainteresowania życiem oraz rozwojem miejscowości, 
 

155 Ibidem.. 
156 Ibidem. 
157 K. Spaleniec, Aktualne problemy ruchu regionalnego[w] „Informacja Kulturalna” 1988, s.45. 
158 APL, UW WSA, A III 6015/87, Nadzór nad stowarzyszeniami, t.5/9, s. 154-212, według danych urzędowych 
w 1987 r.: TP Stężycy liczyło 1734 członków i 24 prawnych, TP Kazimierza Dolnego – 562 osoby i 6 członków 
prawnych, TM Lublina – 356 osób i 28 członków prawnych, TP Puław – 385, Lubartowskie TR – 313 członków 
i 9 prawnych, TP Dęblina – 295 i 15 prawnych, TZ Urzędowskiej – 205 członków, TP Ryk – 135 członków, TP 
Ziemi Łęczyńskiej – 135 członków, TM Reg. Krzczonowskiego – 96 osób, TP Nałęczowa – 89 osób,  Reg Stow. 
M. Kraśnika – 77 osób i 13 prawnych, TP Rybczewic 67 osób, TP Opola Lub. – 61, TP Poniatowej – 47 osób, 
TP Kocka – 35 osób, Reg Stow. Piask Lub. – 30 osób, Kurowskie TR – 30 osób, TR w Woli Osowińskiej – 30 
osób, Sobieszyńskie TR – 26 osób, Końskowolskie TR – 20 osób. 
159 Pierwszym prezesem Bychawskiego TR została Maria Dębowczyk. 
160 Prezesem RT Przyjaciół Wąwolnicy wybrany został Sławomir Partycki. 
161 Prezesem Chodelskiego TR została Elżbieta Żyszkiewicz. 
162 APL UW WSA SA III 6010/88, Ewidencja stowarzyszeń i związków, nr 5/48, s.100. Towarzystwo Przyjaciół 
Gołębia zabiegało o zarejestrowanie od 1982 r. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ewy 
Łętowskiej przełamała w 1988 r. opór władz gminnych w Puławach w tej kwestii. 
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rozwijanie troski w zakresie ochrony zabytków kultury.163  Przywołane jako przykład 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy szybko rozwinęło swoją działalność, wzrosła też znacznie 

jego liczebność, by w 1987 r. skupiać 1734 członków zwykłych i 24 prawnych.  

Równie szczytnie brzmiały cele zapisane w statucie Towarzystwa Przyjaciół m. 

Kocka: Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu 

kulturalnego i estetycznego środowiska, wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości miasta, 

dbałość o estetykę miasta i regionu, ochronę przyrody.164  

Zwołany do Sobieszyna - w dniach 21-23 października 1988 roku - IV Zjazd 

Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny przedmiotem obrad uczynił wszechstronne 

omówienie osiągnięć towarzystw w ostatnich latach a także ustalenie kierunków dalszego 

działania, współpracy między towarzystwami, oraz kontaktów z władzami politycznymi                

i administracyjnymi. Faktem jest, że w działalności regionalistów zawsze dużą rolę 

odgrywała historia i pamięć o lokalnej przeszłości. Naturalnym, więc wydaje się fakt, że 

Zjazd w Sobieszynie obradował pod hasłem: „Rola historii i pamięci o lokalnej przeszłości 

w działaniach towarzystw regionalnych” a wzbogacony został o treści związane 

z siedemdziesiątą rocznicą odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 r. Tematyka ta znalazła 

wyraz w dwóch referatach: prof. Wiesława Śladkowskiego nt. „Międzynarodowe 

uwarunkowania odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku”, oraz w wystąpieniu doc. Jana 

Lewandowskiego - na temat „Rola Lublina w wydarzeniach Listopada 1918 r.”  

Referaty zawodowych historyków uzupełnione zostały wystąpieniami miłośników 

historii lokalnej, którzy w oparciu o zachowane źródła, wspomnienia i tradycję opisali 

okoliczności stawania się Polski po latach niewoli165 w Stężycy, Dęblinie, Urzędowie, 

Piaskach i Kazimierzu Dolnym. Obecny na Zjeździe wicewojewoda lubelski Bonawentura 

Zięba w swoim wystąpieniu do regionalistów inaugurującym spotkanie podkreślił, że władze 

polityczne i administracyjne zainteresowane są ruchem regionalnym, doceniają  jego rolę, 

jako czynnika pobudzającego aktywność społeczną i ułatwiającego porozumienie dla dobra 

narodu, państwa i społeczeństwa. W swoim wystąpieniu wojewoda podkreślił także, że 

patriotyzm polski to umiłowanie ziemi ojczystej, najbliższego terenu oraz spraw, z którymi 

się identyfikujemy. Towarzystwa regionalne zaś od lat pracują nad przerzuceniem pomostu 

 
163 APL, UW WSA III.6010/86, teczka 5/46, Ewidencja stowarzyszeń, Statut TP Stężycy, s.34. 
164 APL, UW WSA III.6010/86, teczka 5/46, Ewidencja stowarzyszeń, Statut TP m. Kocka, s.29. 
165 R. Szczygieł, Przedmowa do Kwartalnika WDK w Lublinie, którego nr 3-4 z 1988 r. poświęcony został IV 
Zjazdowi Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie, s.7. 
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„między dawnymi a nowymi laty.”166 Wydobywają z przekazu pokoleniowego, oraz historii 

swojego regionu wszystkie elementy wartościowe, które stanowić mogą płaszczyznę 

tworzenia nowych wartości, tych, które wejdą do skarbnicy kultury narodowej. W swoim 

wystąpieniu podkreślił także, że działalność towarzystw regionalnych, nie tylko w miastach, 

ale i na wsi, dobitnie świadczy o tym, że soki żywotne patriotyzmu polskiego wypływają 

z tych samych źródeł. Prezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej Ignacy Wośko zreasumował 

wystąpienie wojewody przyjmując obietnicę dalszego wspierania inicjatyw regionalistów, 

przedstawił następnie krótką charakterystykę rozwoju towarzystw regionalnych na 

Lubelszczyźnie, wyrażając zadowolenie, że w ostatnim okresie na obszarze między Wisłą 

a Bugiem odnotowano działalność tak wielu towarzystw regionalnych.  

 IV Zjazd był pierwszym, organizowanym przez towarzystwo działające na wsi. 

Według K. Spaleńca, sekretarza Rady, regionalizm bazuje w dalszym ciągu na inteligencji 

humanistycznej i działaczach społecznych ruch czerpie swoje treści ideowe w dalszym ciągu 

z tradycji międzywojennych, adaptowanych do nowych warunków ustrojowych. Tak na 

przykład, nie ma on już obecnie szerszych ambicji reformatorskich, czy też kształtowania 

struktur społecznych i ustrojowych. Jednak, podobnie jak przed wojną, dobitnie akcentuje 

swoje zainteresowanie ochroną zabytków kultury (nie tylko architektonicznych) 

i kultywowaniu miejscowych tradycji, narażając się niejednokrotnie na zarzut wyobcowania 

z aktualnych problemów życia społecznego. Jest to zarzut niesłuszny, bowiem, nie kto inny, 

jak towarzystwa regionalne reagują jako pierwsze na zjawiska zagrożenia bytu ludności, 

formalizm, oraz niską kulturę życia codziennego i współżycia społecznego - opowiadając się 

przeciwko konsumpcyjnemu modelowi Polaka.167  

Na IV Zjeździe Towarzystw Regionalnych w Sobieszynie nagrodą Z. Klukowskiego 

wyróżnieni zostali regionaliści: Władysław Kuchta (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Chełmskiej)168, Jerzy Markiewicz (Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne)169, Jan Smolarz 

(Lubartowskie Towarzystwo Regionalne)170, Jerzy Sroka (Koło Bialczan).171 

 
166 J. Biegalska, Sprawozdanie z obrad IV zjazdu towarzystw, „Informacja Kulturalna”, 1988, s.66. Zjazdowi 
towarzyszyła wystawa poplenerowa „Sobieszyn w fotografii” a uczestniczący w nim regionaliści zwiedzali także 
okoliczne miejsca pamięci narodowej: Sobieszyn, Lendo wielkie, Wola Gułowska, Kock. 
167 K. Spaleniec, Aktualne problemy ruchu regionalnego, „Informacja Kulturalna”…. s.46. 
168 D. Niewiadomski, Władysław Kuchta – pisarz chłopski z Mołodutyna, „Rocznik Chełmski” T.IV, 1998 s.155. 
Także: Z. Stachira, Władysław Kuchta, „Informacja Kulturalna”… nr 3-4, s. 41-42; D. Niewiadomski, 
Władysław Kuchta-pisarz chłopski z Mołodutyna,  „Rocznik Chełmski”, T.IV, 1998,s.258; JA) J. Adamowski, 
Z klasyki literatury chłopskiej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik STL, nr 1-2 (23) 1993, s.64. 
169 W. Śladkowski, Jerzy Markiewicz, „Informacja Kulturalna”…nr.3-4, 1988 r., s.42. 
170 K. Spaleniec, Jan Smolarz, „Informacja Kulturalna”… op. cit., s. 43-44. 
171 R. Szczygieł, Jerzy Sroka, „Informacja Kulturalna”… op. cit., s. 44; J. Biegalska, Sprawozdanie z obrad IV 
zjazdu towarzystw, „Informacja Kulturalna”, 1988, s.66. 



 

176 
 

W tym czasie, w efekcie współpracy dwóch towarzystw: Radomskiego Towarzystwa 

Naukowego i Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego zorganizowane zostało w dniach 

23-24 września 1988 r. II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu 

Dolnym. Spotkanie poświęcone zostało problemom badań przeszłości miast polskich oraz 

konserwacji historycznej substancji miast zabytkowych. Uczestnicy obrad  byli zgodni, że 

choć różne były losy tych ośrodków, różna też jest ich pozycja w kraju, jednak przypomnienie 

wspólnych korzeni może być inspirujące dla zamieszkujących je społeczności, może też 

stanowić impuls do podejmowania prac przy zabytkowych obiektach historycznych oraz 

badań nad przeszłością miejscowości.  

 

5. Zmiany polityczne po 1989 roku. IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury 

w Lublinie 

W Poznaniu, w dniach 23-25 października 1986 r., obradował III Kongres 

Regionalnych Towarzystw Kultury. Spotkanie regionalistów na forum krajowym miało duże 

znaczenie, gdyż Kongres był swoistym wyzwaniem dla władz, bowiem propozycjami 

w zakresie funkcjonowania ruchu społeczno-kulturalnego wymuszał konieczne przemiany 

demokratyzacyjne.172 Podczas obrad Kongresu powołany został Zespół Regionalnych 

Towarzystw Kultury, który zgodnie z wolą uczestników afiliowany został przy Narodowej 

Radzie Kultury173, jako jedyna reprezentacja regionalnych towarzystw w Polsce. W skład 

Zespołu weszli przedstawiciele wszystkich 49 województw, wybrani przez delegatów danego 

województwa. Zgodnie z postanowieniem Kongresu, członkami Zespołu zostali także 

członkowie Narodowej Rady Kultury, będący działaczami regionalnych towarzystw kultury 

oraz dyrektor Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury 

w Ciechanowie. Przewodniczącym Prezydium wybrany został Czesław Niedzielski 

(Toruńskie Towarzystwo Kultury). Województwo lubelskie reprezentował w niej inż. 

Ryszard Lubicki. 

Zespół przystąpił do pracy próbując realizować uchwały i wnioski III Kongresu 

Regionalnych Towarzystw Kultury oraz uporządkować sprawę krajowego przedstawicielstwa 

regionalistów. Nową inicjatywą Zespołu było organizowanie tak zwanych Spotkań 

Regionalnych. Pierwsze Spotkanie Regionalne odbyło się w dniach 25-26.IX.1987 r. na 

 
172 VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26.09.1998,Wrocław-Ciechanów 1998, s.3. 
173 A.J. Omelaniuk, Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III    
a IV Kongresem RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 4. Woj. lubelskie 
reprezentował w Zespole Ryszard Lubicki z Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego. 
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terenie województwa rzeszowskiego, w Markowej k. Łańcuta,174 gdzie uczestnicy zapoznali 

się z działalnością towarzystw regionalnych chroniących kulturę materialną małych 

miejscowości w południowo wschodniej Polsce. 

II Spotkania Regionalne zorganizowane zostały w dniach 26-28 maja 1988 r.              

w Suwałkach, Puńsku i Lipsku, z udziałem przedstawicieli towarzystw muzycznych, oraz 

zainteresowanych działalnością regionalnych towarzystw wśród mniejszości narodowych,  na 

przykładzie Litewskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Puńsku.  

III Spotkania Regionalne odbyły się w dniach 19-20 maja 1989 r., w Ludźmierzu, 

Zakopanem i Nowym Targu a współorganizatorem był Związek Podhalan. W Spotkaniach 

uczestniczyli działacze regionalnych towarzystw pasma karpackiego, którzy mieli możliwość 

zapoznania się z doświadczeniami z działalności Związku Podhalan w zakresie działania 

zespołów folklorystycznych. 

  Spotkania zapoczątkowały formę wymiany doświadczeń w zakresie wybranych 

tematów, ale zarazem spełniały rolę inspiratorką w zakresie działalności towarzystw 

regionalnych. W tych latach zorganizowano także szereg konferencji regionalnych, sesji 

i spotkań konwersatoryjnych. Prezydium uchwaliło także w dniu 5 lutego 1988 r. tekst apelu  

wystosowanego do towarzystw regionalnych o udział w godnym uczczeniu dwóch 

znamienitych rocznic: 70-lecia odzyskania niepodległości oraz 200-lecia zwołania Sejmu 

Czteroletniego.175 Zespół opracował także stanowiska odnośnie wprowadzenia edukacji 

regionalnej, sprawy finansowania przez państwo działalności towarzystw, proponowanych 

zmian w prawie o stowarzyszeniach a także nagradzania wyróżniających się wybitnymi 

osiągnięciami towarzystw przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.  

 Roli historii regionalnej, jej uprawianiu, znaczeniu oraz miejscu w świadomości 

społecznej, poświęcili swoje rozważania uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej     

w Toruniu w dniach 6-7 kwietnia 1990 r. na temat „Historia regionalna i jej miejsce                

w świadomości społecznej”. Konferencja ta poprzedzała IV Kongres Regionalnych 

Towarzystw Kultury, który odbył się we wrześniu 1990 r. w Lublinie. Prace przygotowawcze 

do Kongresu lubelskiego Zespół Regionalnych Towarzystw Kultury rozpoczął już w lutym 

1989 r., powołując komisję organizacyjną, zabezpieczając środki finansowe, występując 

 
174 Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III a IV Kongresem 
RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 10. 
175 Tekst: Wezwania o godne uczczenie 70-lecia odzyskania niepodległości i 200-lecia zwołania Sejmu 
Czteroletniego [w:] Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III 
a IV Kongresem RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 20-21. 
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o wyróżnienia i odznaczenia dla w ministerstwie oraz opracowując program merytoryczny.176 

Do udziału w Kongresie zaproszone zostały delegacje poszczególnych województw, gdyż 

w tym okresie na terenie kraju zarejestrowano 1200 stowarzyszeń regionalnych. 

Organizatorzy rozesłali także List skierowany do wszystkich regionalnych towarzystw kultury 

w sprawie przygotowań do IV Kongresu, informując, iż debata plenarna odbywać się będzie 

na temat „Współczesny regionalizm polski a uspołecznienie kultury”177. List miał, 

w założeniu organizatorów, za zadnie zmobilizowanie działaczy regionalnych w kraju. Naszą 

intencją jest, aby IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury stał się manifestacją 

nowoczesnej idei polskiego regionalizmu kulturalnego, aby dał nowe impulsy w naszej 

sprawie. Dlatego zwracamy się o nową aktywność dla naszych „małych ojczyzn”, o pracę dla 

ich dobra! Zwracamy się z gorącą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zaprezentowanej 

ogólnej koncepcji Kongresu. Oczekujemy współuczestnictwa w kształtowaniu jego programu; 

każda myśl, pomysł, inicjatywa będą przez wzięte pod uwagę.178  

Prezydium Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury, doceniając powagę przemian 

demokratycznych zachodzących w kraju, oraz rolę, jaką odegrać w nich powinien społeczny 

ruch regionalny, w styczniu 1990 r. ponownie zwróciło się z apelem do wszystkich 

regionalnych towarzystw społeczno-kulturalnych prosząc o nieustawnie w działaniu. 

Przypomniano uchwały II i III Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowym Sączu 

i Poznaniu, które domagały się urzeczywistnienia samorządności w życiu kraju. 

W okazjonalnie wydanym oświadczeniu, dostrzegając wagę przemian zachodzących w kraju, 

wyrażono przekonanie, że w warunkach demokratycznych przeobrażeń w sferze życia 

społecznego kraju, pełna samodzielność naszego społecznikowskiego ruchu pozwoli powołać 

niezależną Krajową Radę Regionalnych Towarzystw Kultury, zgodnie z wolą wyrażoną 

w uchwale II Kongresu z 1981 roku.179 Podkreślano także, by podczas przygotowań do 

Kongresu w Lublinie pamiętano, iż to regionalny ruch kulturalny najwcześniej opowiadał się 

za koniecznością przyspieszenia procesów uspołecznienia kultury, ograniczenia biurokracji 

 
176 A.J. Omelaniuk, Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III 
a IV Kongresem RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 13. Powołano Komisję 
organizacyjną Kongresu w składzie: Cz. Niedzielski, A.J. Omelaniuk, S. Stopień, B. Waleński, A. Kociszewski, 
R. Lubicki, I. Wośko, H. Weremczuk, K. Spaleniec, J. Smolarz.  
177 List do wszystkich regionalnych towarzystw kultury w sprawie przygotowań do IV Kongresu, [w:] 
Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III a IV Kongresem 
RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 43. 
178 Ibidem, s. 44. List datowany jest na wrzesień 1989 r. 
179 Ibidem, Oświadczenie Prezydium Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury z dnia 5 stycznia 1990 r., s. 44.  
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kulturalnej, wyzwolenia i animowania autentycznych dążeń i wysokich aspiracji kulturalnych 

różnych środowisk oraz działania na rzecz zmiany polityki kulturalnej w Polsce.180 

 IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury obradował w Lublinie w dniach 14-16 

września 1990 r., z udziałem 164 delegatów z 44 województw. Jego organizatorami byli 

Zespół Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 

w Lublinie i Wojewódzki Dom Kultury. Obrady plenarne odbywały się w auli Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kongres lubelski przebiegał już w innej atmosferze – 

dominowała na nim nadzieja, że oto przed ruchem regionalnym otwiera się nowa 

perspektywa współuczestniczenia w budowaniu Polski wolnej, demokratycznej 

i samorządnej.181 Program realizowany był pod hasłem „Współczesny regionalizm polski 

a uspołecznienie kultury”182. W obradach plenarnych obok oficjalnych gości Kongresu 

uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa członków i sympatyków towarzystw 

regionalnych z Lubelszczyzny, pracowników urzędów, instytucji i organizacji 

współpracujących z ruchem regionalnym. W roli gospodarzy zebranych powitał wojewoda 

lubelski Jan Wojcieszczuk, wspierany przez goszczącego na Kongresie wiceministra kultury 

Stefana Starczewskiego i przewodniczącego Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, Norberta 

Wojciechowskiego. W swoim wystąpieniu wojewoda podkreślił rolę i miejsce, jakie zajmują 

towarzystwa regionalne w zmieniającym się państwie: ruch towarzystw regionalnych jest 

i będzie bardzo mocnym ogniwem spajającym działania samorządu terytorialnego. Jako 

reprezentant władz państwowych wojewoda podkreślił wagę działań społeczników od lat 

angażujących się w działania, oddanych kulturze i to oddanie kulturze jest przede wszystkim 

bardzo ważne i istotne w warunkach przekształcającej się sytuacji społecznej 

i gospodarczej.183  

W trakcie obrad, regionaliści uchwałą nawiązującą do uchwały Kongresu 

Nowosądeckiego, ustalili tryb powołania i konstytuowania Rady Krajowej Regionalnych 

Towarzystw Kultury, jako swojej reprezentacji. Potwierdzono status Rady, jako w pełni 

niezależnej, reprezentującej interesy ruchu regionalnych towarzystw kultury wobec władz 

państwowych i sił społecznych i politycznych oraz innych podmiotów życia społecznego.184 

 
180 List do wszystkich regionalnych towarzystw społeczno-kulturalnych, [w:] Sprawozdanie i dokumentacja 
z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III a IV Kongresem RTK (październik 
1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s. 44-45. 
181 VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26.09.1998,Wrocław-Ciechanów 1998, s.3. 
182 K. Spaleniec, Sprawozdanie z IV Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, „Informacja Kulturalna”, nr 1-
2, Lublin 1991, s. 37-41. 
183 Ibidem, s.37-38. 
184 Uchwała IV Kongresu o powołaniu krajowej reprezentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Lublin, dnia 
14 września 1990 r., [w:] IV Kongres RTK. Dokumentacja, Wrocław-Ciechanów 1991, s.26. 
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Zdecydowanie podkreślono także, że Rada Krajowa nie jest strukturą nadrzędną wobec 

samodzielnych, regionalnych towarzystw kultury, służy współpracy między nimi, obiegowi 

informacji o ich działalności, upowszechnia ich dorobek, sprzyja kształtowaniu się ich myśli 

programowej.185  

W problematykę historycznych i współczesnych uwarunkowań regionalizmu oraz 

działalności towarzystw regionalnych, na obszarze miedzy Wisłą a Bugiem, wprowadzeni 

zostali uczestnicy Kongresu, referatem prof. Z. Mańkowskiego z UMCS pt. „Regionalizm 

lubelski”. Referent podkreślił, że Lubelszczyzna jest regionem posiadającym wyraziste 

odrębności natury geograficznej, etnicznej, kulturowej i gospodarczej a jego wkład do 

dziejów ogólnokrajowych zasługuje na osobne potraktowanie i uznanie.186 Zwrócił także 

uwagę na rolę, jaką w ukształtowaniu oblicza współczesnego ruchu regionalnego na 

Lubelszczyźnie odegrał II Zjazd Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej, który odbył się 

w Kazimierzu Dolnym w 1982 r. oraz powstanie Wojewódzkiej Rady Towarzystw 

Regionalnych Lubelszczyzny. Oceniając kondycję współczesnego ruchu regionalnego 

referent uznał, że jest ona bardzo dobra. Po latach marazmu, upadku i zniekształceń jego idei 

nastąpił tu niewątpliwy renesans zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Jest to 

ruch bogaty w swych formach, treściach, dążeniach i perspektywach.187 Podkreślając 

specyfikę rozwoju regionalizmu lubelskiego wskazał szczególne ukierunkowanie działań  na 

pielęgnowanie i kultywowanie przeszłości. Dowodem aktywności towarzystw na tym polu są 

odbywające się w wielu miejscowościach sesje popularno-naukowe oraz licznie ukazujące się 

publikacje regionalne.  

Kongresowe obrady ubogacały wystawy, w tym: monografii miejscowości, będących 

efektem pracy badawczej w zakresie historii, prowadzonej przez regionalne towarzystwa 

kultury. Zaprezentowano około 600 wydawnictw znajdujących się w zbiorach Krajowego 

Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie. Według danych 

Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, około 354 stowarzyszeń w skali kraju 

zajmuje się działalnością edytorską. Są to bardzo różne publikacje: monografie miejscowości 

i regionów, albumy, wydawnictwa o charakterze pamiętnikarskim, wspomnieniowym, 

czasopisma periodyczne, jednodniówki, plakaty. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prezentująca dorobek 

towarzystw regionalnych Lubelszczyzny, gdzie zaprezentowany został szeroki wachlarz 

 
185 Ibidem. 
186 Ibidem, referat Z. Mańkowskiego, Regionalizm Lubelski, s. 31.  
187 Z. Mańkowski, Regionalizm Lubelski, [w:] IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Lublin 14-16 
września 1990 r. Dokumenty i materiały. Wrocław-Ciechanów 1991, s. 47. 
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działań prowadzonych w zakresie historii, m.in. dokumenty świadczące o działalności 

badawczej, historycznej, monografie miejscowości,  medale, wydawnictwa okolicznościowe 

oraz druki ulotne. 

W drugim dniu obrad uczestnicy Kongresu wysłuchali wystąpienia doc. Czesława 

Niedzielskiego, przewodniczącego Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury, który 

zaprezentował resume do sprawozdania z działalności Zespołu po III Kongresie w Poznaniu, 

akcentując możliwości, jakie pojawiły się przed ruchem regionalnym, jego potrzeby oraz 

pojawiające się zagrożenia działalności. Z perspektywy kraju, w okresie między zjazdowym 

widoczny był wzrost liczebności stowarzyszeń, których pod koniec 1989 r. odnotowano ok. 

1100.188 Referent podkreślił wagę mian politycznych, jakie dokonały się w kraju, za sprawą 

NSZZ „Solidarność”. Dokonany przełom polityczny, wzbudził nadzieje na wolną od 

politycznych nacisków działalność stowarzyszeń. Przewodniczący podkreślił, że w tej 

sytuacji politycznej w kraju, obok dotychczas działających, powstała spora ilość wspólnot 

stowarzyszeniowych, działających w ramach szeroko pojętego regionalizmu kulturalnego lub 

gospodarczego a związanych z inicjatywami ruchu komitetów obywatelskich, bądź 

wywodzących się z działalności wspólnot parafialnych.189 Widoczny jest także wzrost 

zainteresowania dziejami poszczególnych rodów. W swoim wystąpieniu Cz. Niedzielski 

podkreślił także reprezentatywną funkcję Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury, który 

starał się dobrze służyć sprawie ruchu społecznikowskiego, chronić go przed zagrożeniami 

w czasie trudnym.190 

 W tematykę programową Kongresu zebranych przedstawicieli towarzystw kultury      

z kraju wprowadził prof. Jan Turowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, referatem 

nt. „Współczesny regionalizm polski a uspołecznienie kultury”.191  

Obrady Kongresu toczyły się w pięciu sekcjach tematycznych, które zlokalizowane 

zostały w ośmiu miejscowościach na obszarze województwa lubelskiego. Tematami obrad 

poszczególnych sekcji były problemy nurtujące towarzystwa regionalne w ich codziennej 

pracy ale była to także okazja do zaprezentowania dorobku towarzystw Lubelszczyzny. 

Zapoznając się z pracą towarzystw regionalnych w Sobieszynie, Kocku i Woli Osowińskiej, 

uczestnicy Kongresu dyskutowali nad specyfiką działalności regionalnej w środowisku 
 

188 Cz. Niedzielski, Działalność Zespołu Regionalnego Towarzystw Kultury między III a IV Kongresem,[w:] 
IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Lublin 14-16 września 1990 r. Dokumenty i materiały. Wrocław-
Ciechanów 1991, s. 54. 
189 K. Spaleniec, Sprawozdanie z IV Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, „Informacja Kulturalna”, nr 1-
2, Lublin 1991, s.40. 
190 Ibidem, s.40. 
191 IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Lublin 14-16 września 1990 r. Dokumenty i materiały. 
Wrocław-Ciechanów 1991, s.82-91. 
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wiejskim. W obradach tej sekcji uczestniczyło 47 przedstawicieli towarzystw regionalnych 

z 22 województw, a goszczeni byli przez przedstawicieli stosunkowo młodych stażem, jak na 

województwo lubelskie, towarzystw: 

- Sobieszyńskie Towarzystwo Regionalne działające od 1983 r. (oficjalnie zarejestrowane 

w 1985 r.) a będące już organizatorem sesji i konferencji popularno-naukowych,  

- Towarzystwo Przyjaciół Kocka - zarejestrowane w 1983 r., zaś najstarsze – Towarzystwo 

Regionalne w Woli Osowińskiej datuje swoją działalność od 1977 r.  

Towarzystwa te łączy specyfika działalności prowadzonej w środowisku wiejskim, 

koncentrująca się na ratowaniu zanikającej kultury ludowej wsi oraz promocji kultury 

i małomiasteczkowej. Wnioski, jakie wypłynęły w wyniku spotkań i dyskusji prowadzonych 

w ramach sekcji, poruszały problemy nurtujące mieszkańców polskich wsi. Postulowano 

działania mające doprowadzić do zmniejszenia dysproporcji między miastem i wsią, 

szczególnie widoczne w finansowaniu kultury. Dostrzeżono potrzebę otoczenia troską 

niszczejące zabytki, ale także parki wiejskie i pomniki przyrody, poprzez uświadamianie 

mieszkańcom postępującej degradacji środowiska naturalnego. Regionaliści zwrócili także 

uwagę na konieczność prowadzenia dokumentacji tradycji, przemijającego obrazu życia 

codziennego wsi i małych miasteczek oraz popularyzowania piękna języka polskiego, kultury 

i obyczajów ich mieszkańców. Realizacja tych zadań, prowadzona winna być przez 

regionalistów, mających wsparcie władz lokalnych, uwzględniających wspólnie problem, 

jakim jest emigracja ze wsi ludzi młodych.192  

Rola zabytków w świadomości społecznej oraz ich ochrona w działalności towarzystw 

regionalnych - to problemy, którym poświęcili swoje zainteresowanie uczestnicy Kongresu 

goszczący w Kazimierzu Dolnym. Udziałem w obradach sekcji II zainteresowanych było 63 

delegatów, reprezentujących prawie wszystkie województwa, z przewagą przedstawicieli 

województw zachodnich i północnych. Obradom przewodniczył prezes jednego 

z najstarszych stażem stowarzyszeń na Lubelszczyźnie - działającego od 1925 r. Towarzystwa 

Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego - Ryszard Lubicki. Kazimierskie Towarzystwo 

skupiało w tym okresie 840 członków, koncentrując swoją działalność na ochronie zabytków 

kultury materialnej i środowiska naturalnego oraz popularyzacji miasta poprzez propagowanie 

zabytkowych i krajoznawczych walorów Kazimierza Dolnego. W trakcie obrad dyskutanci 

byli zgodni, że towarzystwa regionalne działające w miastach zabytkowych, pełniąc ważną 

funkcję opiniotwórczą w zakresie ochrony zabytków i środowiska naturalnego i kulturowego, 

 
192 Wnioski z pracy sekcji I nt. Działalność towarzystw regionalnych w środowisku wiejskim,[w:] IV Kongres 
Regionalnych Towarzystw Kultury Lublin …op. cit. s.104-106. 
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zobowiązane są do inicjowania i popierania działań prowadzących do rewaloryzacji 

i restauracji zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz prowadzenia badań nad historią 

obiektów zabytkowych.193 Rolą ich jest także inwentaryzowanie, dokumentowanie, ochrona 

oraz upowszechnianie wiedzy wśród miejscowego społeczeństwa. 

Natomiast miasteczko Nałęczów stało się doskonałym przyczynkiem do rozważań na 

temat: upowszechnianie kultury w miejscowości uzdrowiskowej. Obrady sekcji odbywały się 

w pałacu Małachowskich, z udziałem 35 delegatów i gości, pod przewodnictwem Jerzego 

Sołdka – wiceprezesa najstarszego na Lubelszczyźnie Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, 

datującego swoją działalność od 1909 r. Dyskutanci wyrazili swoje obawy wynikające ze 

zmiany prawnej strony finansowania kultury, po zniesieniu Funduszu Rozwoju Kultury, co 

mogło prowadzić do zaniku życia kulturalnego w małych miejscowościach. Zdaniem 

uczestników obrad tej sekcji, w polityce kulturalnej państwa należy zabiegać: o utrzymanie 

resortowych dotacji przedmiotowych do działalności towarzystw społeczno-kulturalnych194 

oraz wprowadzić zwolnienia podatkowe od dotacji na rzecz instytucji kultury i stowarzyszeń, 

a także utrzymać w mocy obowiązujące rozporządzenie ministra finansów zwalniające 

statutową działalność gospodarczą stowarzyszeń społeczno-kulturalnych od 

opodatkowania.195 Podkreślono także konieczność prowadzenia edukacji regionalnej, 

usankcjonowane także poprzez wprowadzenie przez władze oświatowe do programu szkół 

podstawowych i średnich tematyki regionalnej.  

 Działalność regionalistów w Urzędowie stała się doskonałym przykładem dla 

rozważań na temat: kultywowanie przeszłości regionu i ochrona środowiska oraz zdrowia 

człowieka w działalności towarzystw. Obrady sekcji IV odbywały się w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Kultury z udziałem 50 osób, w tym 21 delegatów z różnych regionów Polski. 

Obradom przewodniczył Tadeusz Surdacki, wiceprzewodniczący Towarzystwa Ziemi 

Urzędowskiej. Podobnie jak w poprzednich miejscowościach, spotkanie regionalistów było 

doskonałą okazją do zaprezentowania historii miasta i podzielenia się swoimi 

doświadczeniami z pracy związanej z kultywowaniem przeszłości regionu i przybliżaniem 

wielowiekowej spuścizny współczesnym. Działania te realizowane są przez organizowanie 

 
193 R. Lubicki, Rola zabytków w świadomości społecznej oraz ich ochrona w działalności towarzystw, [w:] 
IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury … op. cit. s. 109-113. 
194 Ibidem, Sprawozdanie z pracy i wnioski Sekcji III obradującej w Nałęczowie na temat: Upowszechnianie 
kultury w miejscowości uzdrowiskowej, s.114-118 
195 Ibidem. 



 

184 
 

sesji popularnonaukowych, towarzyszących im wystaw, wykładów, prelekcji oraz publikacji 

materiałów stanowiących opracowania dziejów.196  

Od początku swojego istnienia Towarzystwo w Urzędowie rozwijało działalność na 

rzecz ochrony środowiska i zdrowia człowieka, o czym szczegółowo poinformował 

uczestników spotkania przewodniczący towarzystwa i inicjator tych działań prof. Ignacy 

Wośko. Potrzebę podjęcia takich inicjatyw przez stowarzyszenie regionalne uzasadnia 

narastające zanieczyszczenie i skażenie ziemi, lasów, wody i powietrza, a co za tym idzie 

wzrost zagrożeń zdrowotnych mieszkańców. Przykładem tego typu działań uświadamiających 

i profilaktycznych były organizowane od 1986 r. Tygodnie Kultury Zdrowotnej i Dni 

Konsultacji Medycznych w Urzędowie.197 Towarzystwo poprzez swe działania stara się 

zaszczepić młodym pokoleniom mieszkańców gminy przywiązanie do miejsca urodzenia, aby 

czuli się spadkobiercami i dziedzicami wszystkiego, co najlepsze wyrosło z tej ziemi.198 

Uczestnicy obrad urzędowskiej sekcji zgodnie podkreślili rolę, jaką mają do odegrania 

towarzystwa regionalne w integrowaniu społeczności lokalnej, w animowaniu działań 

służących poszerzaniu wiedzy mieszkańców regionu zarówno na temat przeszłości, jak 

i teraźniejszości. Podkreślono konieczność otoczenia szczególną troską zanikającej 

twórczości ludowej: garncarstwa, rzeźby, tkactwa, malarstwa i innych dziedzin sztuki 

nieprofesjonalnej. Dużą rolę w tej mierze mają do spełnienia nauczyciele, którzy powinni 

wpajać młodzieży umiłowanie tradycji rodzinnej ziemi i patriotyzm. Ważnym zadaniem 

towarzystw regionalnych według uczestników obrad powinna być ochrona środowiska 

naturalnego i zdrowia społeczeństwa przed zagrożeniami współczesności a szczególnie 

młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie alkoholizm, nikotynizm, narkomania i choroby 

społeczne. Należy dążyć do wychowania zdrowych, mądrych i kulturalnych ludzi, którzy 

potrafią żyć zgodnie z wymogami współczesnej cywilizacji w społeczności lokalnej, ojczyźnie, 

 
196 Ibidem, Sprawozdanie z pracy sekcji IV nt. Kultywowanie przeszłości regionu i ochrona zdrowia 
w działalności towarzystw, s. 119-122, Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej w tym okresie zrealizowało sześć sesji 
popularno-naukowych, m.in. na temat: dziejów powiatu urzędowskiego, Urzędowa w latach okupacji 
hitlerowskiej, ruchu oświatowego w dziejach miejscowości, twórców kultury i ruchu kulturalnego ziemi 
urzędowskiej, dziejów parafii. Ukazały się publikacje: „Głos Ziemi Urzędowskiej” oraz Urzędów w latach 
okupacji niemieckiej 1939-1944. Materiały konferencji naukowej, 10.V 1986, pod red. Z. Mańkowskiego, 
Urzędów 1988. 
197 Ibidem, s.121, corocznie w ramach konsultacji medycznych do dyspozycji mieszkańców miasta i okolic 
przyjeżdża ponad dwudziestu lekarzy różnych specjalności, wywodzących się z Urzędowa, natomiast w zakresie 
oświaty zdrowotnej poszerzana jest wiedza mieszkańców na tematy: ochrony zdrowia rolników i sadowników 
przed szkodliwymi środkami chemicznymi, hałasem, patologią społeczną. 
198 Ibidem, referat Tadeusza Surdackiego, wiceprzewodniczącego TZU, s. 120. 
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Europie.199 Goście zwiedzili miejsca pamięci, kościół w Urzędowie oraz zapoznali się 

z procesem technologicznym wyrobów garncarskich.200 

W Dęblinie goszczono 60 uczestników Kongresu, zainteresowanych debatą dotyczącą 

ustalenia miejsca i zadań towarzystw regionalnych w społecznym ruchu kulturalnym obecnie, 

jak i w przeszłości.201 Obrady odbywały się w auli Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, 

współpracującej z Towarzystwem Przyjaciół Dęblina a obradom przewodniczył sekretarz 

Towarzystwa, Józef Luciński. Wcześniej jednak dęblińscy goście złożyli kwiaty na cmentarzu 

wojennym, upamiętniającym poległych z czasów wojny 1920 roku, z 15 pułku piechoty 

„Wilków”. Zapoznano zebranych z historią miasta i specyfiką działalności miejscowego 

towarzystwa regionalnego, którego praca toczy się w sekcjach: ochrony pomników walki 

i męczeństwa, ochrony i konserwacji zabytków oraz w historycznej. W działalność 

zaangażowanych jest 356 członków towarzystwa, włączonych jest także 600 uczniów 

miejscowych szkół. Obrady sekcji przepojone były troską o przyszłość i perspektywy działań 

towarzystw regionalnych. Podejmowano próby oceny dotychczasowych działań, rozliczenia 

się z przeszłością, wskazując, że społeczny ruch towarzystw regionalnych odcina się od 

wszystkich modelów kultury zrywających z tradycją narodu, bądź traktujących ją w sposób 

instrumentalny.202 Podkreślono także, jako najważniejszą w działaniach regionalnych ochronę 

bogactwa kultury polskich chłopów, ściśle związanej z historią całej naszej narodowej 

kultury. Do ratowania tej kultury należy zmobilizować inteligencję pochodzenia chłopskiego, 

zainteresować nią współczesną sztukę, środki masowego przekazu.203  

Ważne miejsce w dyskusji i wnioskach z niej wypływający wskazano konieczności 

ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu oraz pozyskiwania nauczycieli dla działań 

regionalnych, doceniając rolę edukacji młodych pokoleń. Znaczną rolę do spełnienia w tej 

kwestii wyznaczyli uczestnicy obrad - Krajowej Radzie Regionalnych Towarzystw Kultury, 

jako reprezentantowi towarzystw i negocjatorowi w kontaktach z Ministerstwem Kultury 

i Sztuki oraz przedstawicielami mediów. Spotkanie podsumowano stwierdzeniem, iż Kongres 

powinien zobowiązać Krajową Radę RTK do opracowania raportu o zagrożeniach dla kultury 

regionalnej i rozwoju stowarzyszeń regionalnych.204  

 
199 Ibidem, T. Surdacki, I. Wośko, Wnioski z pracy sekcji IV w Urzędowie, s. 121-122. 
200 T. Surdacki, Z działalności Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w roku 1990, „Region Lubelski”, R. 4(6) 1989-
1990, Lublin 1991, Kronika Towarzystw Regionalnych, s.126-127.  
201 Wnioski z pracy sekcji V w Dęblinie: J. Luciński, S. Partycki, Miejsce i zadania towarzystw regionalnych 
w społecznym ruchu kulturalnym obecnie i w przyszłości, [w:] IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury 
Lublin 14-16 września 1990 r. Dokumenty i materiały. Wrocław-Ciechanów 1991, s.123-130. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem, s.128. 
204 Ibidem, s. 130. 
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Dodatkowym walorem takiej formy obrad terenowych, obok referatu merytorycznego, 

wprowadzającego w tematykę sekcji, dyskusji programowej, były spotkania z lokalnymi 

przedstawicielami władz i działaczami towarzystw regionalnych. Stwarzało to możliwość 

zaprezentowania poszczególnych miejscowości, ich zabytków, dorobku wieloletniej pracy 

regionalnej w sferze upamiętniania tradycji i historii oraz promowania poprzez inicjatywy 

i przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i kulturalnym. 

W trzecim dniu obrad, uczestnicy Kongresu, po wysłuchaniu sprawozdań 

przewodniczących poszczególnych sekcji, podjęli dyskusję plenarną, stwarzając możliwość 

podzielenia się doświadczeniami, sukcesami, problemami nurtującymi działaczy towarzystw 

regionalnych w różnych regionach kraju. Efektem tej debaty była Uchwała IV Kongresu 

Regionalnych Towarzystw Kultury, w której delegaci reprezentujący około 1200 

stowarzyszeń regionalnych w kraju wyrażają swoją wolę dalszego aktywnego angażowania 

się w zachodzący proces przemian w Rzeczpospolitej Polskiej, pragnąc podkreślić, że 

regionalny ruch stowarzyszeniowy stanowi swoistą formę samorządności ukierunkowanej na 

upowszechnianie kultury w społecznościach lokalnych.205  

W Uchwale wyraźnie podkreślono rolę, jaką odegrały stowarzyszenia kulturalne,        

w tym miłośnicze miejscowości, regionów, ziem, a także towarzystwa naukowe,                 

w kultywowaniu dziedzictwa przeszłości oraz kształtowaniu postaw zaangażowanych, 

odpowiedzialnych i samorządnych mieszkańców demokratycznego państwa. To regionaliści 

od lat, poprzez codzienną działalność, wprowadzali w życie i domagali się realizacji idei 

samorządności obywateli. Myśląc o przyszłości podjęto zobowiązanie dotyczące działalności 

towarzystw: urzeczywistniać będziemy w świadomości społeczeństwa wizję nowoczesnej idei 

polskiego regionalizmu, czyniąc go wciąż żywym otwartym na przemiany zachodzące w życiu 

społecznym narodu.206  

Uczestnicy Kongresu pozytywnie ocenili dokonania zarówno towarzystw 

regionalnych, jak i Zarządu RTK, na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzane w trudnej 

sytuacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej kraju. Odniesiono się także do uchwał II 

Kongresu w Nowym Sączu, który wytyczył kierunki działania ruchu regionalnego, uznane    

w dalszym ciągu za aktualne i realizowane przez stowarzyszenia. Regionaliści, pamiętając     

o uchwałach nowosądeckich z 1981 r., dopiero na Kongresie w Lublinie mogli ponowić 

próby wywalczenia niezawisłości swego działania i swojego przedstawicielstwa. Stojąc na 

 
205 Tekst Uchwały przyjętej 16 września 1990 roku w Lublinie: [w:] IV Kongres Regionalnych Towarzystw 
Kultury Lublin 14-16 września 1990 r. Dokumenty i materiały. Wrocław-Ciechanów 1991, s.131; Także: 
„Informacja Kulturalna”, nr 1-2, Lublin 1991, s.33-36. 
206 Ibidem, „Informacja Kulturalna”, nr 1-2, Lublin 1991, s.33. 
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gruncie pełnej samodzielności i niezależności społecznego ruchu kulturalnego od 

administracji państwowej - delegaci na IV Kongres, nawiązując do uchwały Kongresu 

Nowosądeckiego, powołali do życia Krajową Radę Regionalnych Towarzystw Kultury.207 

Uchwałą powyższą zaakceptowano usamodzielnienie Rady, a tym samym odstąpienie od jej 

afiliacji przy Narodowej Radzie Kultury. Zebrani delegaci mając świadomość przemian 

zachodzących w kraju i konieczności wyrazistego zaznaczenia miejsca dla ruchu 

regionalnego a także w trosce o kształtowanie się wizji nowoczesnego regionalizmu 

i wyznaczenia mu funkcji społeczno-kulturalnych u progu XXI wieku, zobowiązali Radę 

Krajową do opracowania ideowo-programowej karty regionalizmu polskiego. Członkowie 

Rady upoważnieni zostali także do przedstawiania postulatów wobec władz dotyczących 

materialnych i finansowych warunków działania towarzystw rzutujących na efektywność 

i skuteczność podejmowanych inicjatyw. Zaniepokojenie budził fakt likwidacji z końcem 

1990 r. Funduszu Rozwoju Kultury, z którego realizowane było dotychczas wiele 

przedsięwzięć regionalnych i kulturalnych, oraz inicjatyw wydawniczych. W dalszym ciągu 

ponawiano także postulaty, sugerujący takie zmiany w ustawodawstwie, by nie traktować 

działalności stowarzyszeń jako gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu, bowiem 

ewentualne osiągnięte dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych. Podobnie 

delegaci towarzystw regionalnych uczestniczący w Kongresie wnioskowali do władz 

państwowych o przedłużenie na czas nieokreślony decyzji Ministra Finansów z dnia 

17.XI.1987 r. dotyczącej zwolnienia organizacji społecznych resortu kultury i sztuki od 

podatków.208 Uregulowania prawne zabezpieczyłyby byt wielu stowarzyszeń i stworzyłyby 

możliwości efektywniejszego działania. W okresie przeobrażeń społecznych ważny był też 

apel skierowany do władz samorządowych o otoczenie troską działających na swoim terenie 

stowarzyszeń. 

Uczestnicy Kongresu uznali także za konieczne zaapelowanie do regionalnych 

towarzystw w kraju o wzmożenie aktywności w działaniu, a także o dalszy rozwój ich 

współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, jak też z pokrewnymi naszemu 

ruchowi stowarzyszeniami, w działalności na rzecz upowszechniania kultury, 

a w szczególności w celu zintegrowanego oddziaływania wychowawczego na młodzież 

w duchu idei regionalizmu209. Deklaracja otwarcia na współpracę dotyczyła także 

stowarzyszeń polonijnych, środowisk inteligenckich, naukowych, oświatowych, pracowników 

 
207 Ibidem, s. 34. 
208 Ibidem, termin ważności zwolnienia podatkowego upływał z dniem 31. XII.1990 r. 
209 Uchwała, par. VI, IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury …op. cit. , s.131. 
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kultury i duchowieństwa. Przyjęto także zaproszenie wystosowane przez Sejmik Śląskich 

Towarzystw Kulturalnych, obradujący w Głogowie, w dniach 11-12 listopada 1989 r., 

o zwołaniu V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu. 

Uchwały podjęte na IV Kongresie, przyjęte na zebraniu Rady Krajowej RTK 

w Warszawie, w dniu 26 października 1990 r. zostały przekazane, wraz ze składem 

osobowym Rady Krajowej, do Sejmu, Senatu, Prymasa Polski, ministrów Kultury i Sztuki 

i Edukacji Narodowej, wszystkich wojewodów, mediów o zasięgu krajowym oraz towarzystw 

regionalnych w kraju.210 Ukazała się także publikacja - Informator KODRTK, zawierająca 

informacje o przebiegu Kongresu w Lublinie i jego ustaleniach.211 

W kolejnych latach z inicjatywy Krajowej Rady RTK kontynuowano organizowanie 

spotkań regionalnych zlokalizowanych w różnych stronach kraju, dostosowując je 

tematycznie do specyfiki danego regionu. Starano się także uwzględniać w programie 

aktualne problemy nurtujące towarzystwa, utrudniające codzienne działanie. W prowadzeniu 

działalności regionalnej  szczególnie uciążliwe były problemy dotyczące aktualnego 

prawodawstwa, kontaktów władzami samorządowymi, brakiem środków finansowych na 

publikacje o tematyce regionalnej. Obok Krajowych Spotkań Regionalnych212 pojawiły się 

także inicjatywy zjazdów stowarzyszeń działających w danym regionie, podobne do tych, 

które odbywały się systematycznie na Lubelszczyźnie. W latach 90-tych regionaliści 

zapraszani byli na: Kongresy Regionalistów Dolnośląskich, Wielkopolskie Spotkania 

Regionalne, Spotkania Regionalistów Karpackich, Regionalne Spotkania Środkowego 

Nadodrza, Spotkania Regionalistów Pomorza, Podlaskie Spotkania Regionalne213 a także 

Ogólnopolskie Fora Regionalne. Organizowane były także spotkania tzw. resortowe: Zjazdy 

Nauczycieli Regionalistów,214 Krajowe Zjazdy Księży Regionalistów215, Krajowe Zjazdy 

 
210 Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej RTK(wrzesień 1990-czerwiec 1992) [w:] Komunikaty RK RTK 
nr 1/93, Ciechanów 1993, s. 4. 
211 IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Lublin 14-16.IX. 1990 r. Dokumenty i materiały. Wrocław-
Ciechanów 1991.Także: Informator KODRTK nr 7-8, Ciechanów 1992. 
212 Spotkania takie odbyły się: w Siemiatyczach i Drohiczynie (15-16.VI 1991r), w Brzegu (8-9.XI.1991),            
w Gdańsku (15-16. V.1992), w Kielcach (20-22.VI. 1993), w Częstochowie (11-12.VI. 1993), w Białej 
Podlaskiej (I.1994), w Kazimierzu Dolnym (13-15.VI.1997), w Starym Sączu (7-9. XI.1997), w Kutnie (6-7.III. 
1998), w Szczecinie (8-9.X 1999). 
213 Podlaskie Spotkania Regionalne, Białowieża, Biała Podlaska, Sokołów Podlaski, 28-29.I.1994, 22-
24.X.1999. publikacje okazjonalne: Jednodniówki. 
214 II Ogólnopolski Zjazd odbył się w Nałęczowie (28-30.VI.1999r.) nt. Edukacja regionalna w zreformowanej 
szkole. 
215 Regionalizm, kultura, Kościół: materiały I Krajowego Zjazdu Księży Regionalistów i III Spotkania 
Regionalistów Karpackich (Ludźmierz 12-14. XII. 1997), red. A. Kociszewski, A. Omelaniuk, W. Pilarczyk, 
Ciechanów 1998; Kościół w regionie, regionalizm w Kościele. Materiały II Ogólnopolskiego Zjazdu Księży 
Regionalistów, Gietrzwałd 1999,Ciechanów 2001.  Krajowe Zjazdy Księży Regionalistów odbyły się: 
w Niepokalanowie (25-27.VI.1997 r.), w Gietrzwałdzie (24-26.IX1999 r.), nt. Kościół a regionalizm.  
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Towarzystw Działających na Wsi216, ogólnopolskie konferencje Towarzystw 

Upowszechniających Sztukę217, oraz ogólnopolskie konferencje Regionalnych Towarzystw 

Naukowych i Kulturalnych218. 

Uchwałą IV Kongresu RTK Rada Krajowa zobowiązana została do opracowania 

Karty Regionalizmu Polskiego. Opracowaniem Karty zajął się specjalnie powołany zespół 

autorski działający pod patronatem Rady Krajowej. Projekt Karty podlegał szerokiej 

konsultacji społecznej, w której uczestniczyli zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, 

jak też przedstawiciele towarzystw regionalnych. Konsultacje odbywały się m.in. w trakcie 

obrad czternastu międzywojewódzkich sejmików towarzystw, odbywających się przed 

V Kongresem Regionalnych Towarzystw Kultury.  

Pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego odbyło się w Radziejowicach w dniach 25-

26 marca 1993 r. z udziałem Macieja Klimczaka, dyrektora Departamentu ds. Uczestnictwa 

w Kulturze Ministerstwa Kultury i Sztuki.219 Twórcy Karty przekonani byli o jej 

ponadczasowym charakterze: Znajduje się w niej zapis dotyczący istoty polskiego 

współczesnego regionalizmu, odpowiadającego wyzwaniom XXI w. i zmianom zachodzącym 

w Europie i w naszym kraju.220  

Komisja ds. Karty Regionalizmu Polskiego przedstawiła efekt swojej dotychczasowej 

pracy i uzgodnień w dniu 25 września 1994 r., w czasie obrad V Kongresu we Wrocławiu.   

Na wniosek Józefa Staszela ze Związku Podhalan uczestnicy Kongresu postanowili przyjąć 

zaproponowaną wersję bez dodatkowych dyskusji i jednogłośnie221.  

Konsultacje odbywały się także na forum towarzystw regionalnych Lubelszczyzny.   

W czasie obrad VI Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbywał się       

w Sobieszynie- Brzozowej w dniach 7-9 października 1994 r. żywo dyskutowane były treści 

zawarte w Karcie Regionalizmu Polskiego, zatwierdzonej w dniu 25 września 1994 r. na 

Krajowym Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu. Zapisów Karty oraz 

zawartych w niej sformułowań, bronił jeden z jej pomysłodawców - Jan Smolarz, były 

wiceprzewodniczący Krajowej Rady, członek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. 

 
216 Krajowy Kongres Kultury Wsi, 20-23.04.1997: przemówienia, referaty, dyskusja, uchwały, pod red. 
A. Omelaniuka, Wrocław-Ciechanów 1997. Krajowe Zjazdy poświęcone tematyce wiejskiej odbyły się: 
w Sobieszynie (24-26.V1996r.), w Częstochowie – na Jasnej Górze – Krajowy Kongres Kultury Wsi (20-
23.IV1997 r.), w Łowiczu (22-245.VI1998).  
217 Konferencje ogólnopolskie odbyły się m.in.: w Krakowie (16-17.X.1992 r.), w Chełmie (2-3.VI. 2000r.). 
218 Na szczególną uwagę zasługuje ogólnopolska konferencja Regionalnych Towarzystw Naukowych                    
i Kulturalnych w Warszawie (19.IX.2000 r.), nt. 200 lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
219 Komunikaty Rady Krajowej RTK,  nr 1/93, Ciechanów 1993, s.32. 
220 A. Kociszewski, Regionalny ruch kulturowy w Polsce, [w:] Informator KODRTK, Ciechanów 1999, nr12,s.12 
221 V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław23-25 września 1994r. Dokumentacja, Ciechanów 
1995, s. 164. 
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Stanowisko zdecydowanie przeciwne Karcie reprezentowali: Ryszard Lubicki i Tadeusz 

Gański, natomiast prof. Ryszard Szczygieł - przewodniczący WRTR, stwierdził, że Karta 

w aktualnym kształcie nie wnosi nic nowego do działalności ruchu.222 W efekcie długiej 

i burzliwej dyskusji trwającej w trakcie Zjazdu problem znalazł odzwierciedlenie 

w postulatach zjazdowych, w których zalecono ze względu na kontrowersyjność 

i dyskusyjność postanowień zawartych w Karcie Regionalizmu Polskiego (…) Komisja 

wnioskuje przeniesienie tej problematyki na jedno z pierwszych posiedzeń WRTR w Lublinie, 

zajęcie stanowiska i przedłożenie go Towarzystwom.223  

Ta deklaracja jednomyślności wynikała z potrzeby jedności, wyrazistości działań 

regionalnych, troski o kształtowanie wizji nowoczesnego regionalizmu polskiego i jego funkcji 

u progu XXI wieku, pragnąc czynić go wciąż żywym, otwartym na przemiany zachodzące 

w życiu społecznym narodu224 Jednocześnie, zgodnie z życzeniem uczestników Kongresu 

wprowadzono zapis w protokole Komisji Uchwał i Wniosków, zobowiązujący Radę Krajową 

RTK, do podjęcia wszelkich działań, aby Karta Regionalizmu Polskiego stała się 

dokumentem państwowym należnej jej rangi225. Natomiast obecni na Kongresie 

przedstawiciele towarzystw regionalnych zobowiązani zostali do spopularyzowania treści 

zawartych w dokumencie w środowiskach lokalnych. W Karcie podkreślona została waga 

działań regionalistów w kształtowaniu, wydobywaniu wyrazistego wizerunku „małych 

ojczyzn” a także tworzeniu wspólnych więzi łączących je w jedną całość, jaką jest naród. 

Podkreślono także, że ta świadomości wartości regionalnych, lokalnych zróżnicowań sprawia, 

że ojczyzna nie jest zwykłą sumą regionów, a regionalizacja nie tylko nie zagraża 

integralności państwa, lecz sprzyja jej umacnianiu.226  

Sprecyzowano także w 11 punktach zasady, jakimi należy się kierować w trakcie 

przeobrażeń społecznych i politycznych w kraju, by osiągnąć oczekiwane pozytywne 

rezultaty. Podkreślono w nich oczekiwania: szerokiej samorządności na wszystkich 

szczeblach zarządzania, zaniechanie polityki centralizmu, szczególnie w zarządzaniu 

środkami skierowanymi na ochronę dziedzictwa kulturowego i promocję działań 

kulturalnych, unikanie polityki preferencyjnej wobec poszczególnych regionów. Wyraźnie 

wskazano także poza uświadamianiem wartości własnej kultury i dziedzictwa, konieczność 

 
222K. Spaleniec, VI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie-Brzozowej, 7-9X1994,  
„W Kręgu Kultury”, 1995, s.12-14. 
223 Ibidem, s.14. 
224 Uchwała V Kongresu RTK [w:] V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury… .op. cit., s.171-172. 
225 Ibidem, s. 165. 
226 Karta Regionalizmu Polskiego uchwalona na V Kongresie RTK, [w:] V Kongres Regionalnych Towarzystw 
Kultury. … op. cit. , s. 167. 
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edukacji regionalnej prowadzonej poprzez dokształcanie kadry nauczycielskiej, młodzieży 

w szkołach, oraz promowanie wartości kultury regionalnej w mediach. 

Uchwalenie Karty Regionalizmu Polskiego odbiło się także echem w Uchwałach 

obradującego w dniach 24-26 września 1998 r. w Radomiu VI Kongresu Regionalnych 

Towarzystw Kultury. Uczestnicy Kongresu, delegaci reprezentujący działające w tym czasie 

około 1300 regionalnych towarzystw kultury, zaprezentowali władzom państwowym 

i samorządowym oraz całemu społeczeństwu polskiemu najważniejsze założenia programowe 

i dezyderaty służące polskiej racji stanu, wartościom ogólnonarodowym i regionalnym.227 

Kongres odbywał się w okresie ugruntowanych przemian demokratycznych zachodzących 

w kraju, w atmosferze nowej reformy administracyjnej kraju, mającej sprzyjać rozwojowi 

samorządności terytorialnej. Regionaliści nie mogli pozostać obojętni wobec procesów 

integracji europejskiej oraz perspektyw wejścia do struktur unijnych. Wobec obu tych 

istotnych procesów regionaliści musieli zająć stanowisko i wytyczyć kierunki swego działania 

w nowej sytuacji.  

Przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych podkreślali ważną rolę, jaką ma do 

odegrania społecznikowski ruch regionalny, który od lat uczestniczy w życiu publicznym 

kraju, także we współtworzeniu transformacji systemowo - ustrojowej, niosącej nie tylko 

szanse, ale i liczne zagrożenia, zwłaszcza dla tożsamości narodowej i kultury polskiej, naszej 

tradycji i dziedzictwa.228  

Dostrzegając pozytywne aspekty procesów integracji europejskiej, podkreślono wagę 

oraz konieczność stałego wzbogacania kultury polskiej wartościami lokalno-regionalnymi, 

kultywowaniem tradycji ludowych i promowaniem twórczości nieprofesjonalnej. Podkreślono 

potrzebę wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, oraz ochrony wartości narodowych 

i regionalnych. W atmosferze końca wieku XX uczestnicy Kongresu podkreślili w swoich 

Uchwałach, że w procesie integracji europejskiej konieczne jest respektowanie zasady 

polskiej racji stanu, wartości narodowych i utrzymania unitarnego charakteru państwa, 

bowiem niezbędne jest przeciwdziałanie groźbie rozkładu tożsamości narodowej i utraty 

naszej suwerenności państwowej.229 Kolejne lata działalności towarzystw dowiodły, że 

zachodzące w kraju przeobrażenia ustrojowe stawiają całe społeczeństwo, w tym i ruch 

regionalny, wobec nowych wyzwań, jednakże regionaliści dowodzili swoją otwartością          

i aktywnością, że wyzwania te nie pozostają bez odpowiedzi i potrafią im sprostać. 

 
227 Uchwała VI Kongresu RTK, http://www2.wtk.poznanan.pl/Orw/Archiwum/19980924.html, s.2. 
228 Ibidem, Także, A. Szymanek, VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, „Notatnik Janowiecki”, 
Janowiec nad Wisłą 1998, nr (6) 2/98, s.5-6. 
229 Ibidem. 
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6. Działalność towarzystw w latach 1991-2000 

  

Ruch regionalny na Lubelszczyźnie na początku lat 90-tych rozwijał się szczególnie 

intensywnie. Towarzystwa działały w miastach i wsiach. Inspiracja były czasami lokalne 

jubileusze, spotkania. Zdaniem przewodniczącego WRTR Ryszarda Szczygła: wokół 

towarzystw tworzyły się specyficzne środowiska działające na rzecz społeczności lokalnych. 

W związku z ogólnopolską tendencją do regionalizacji życia wzrasta rola opiniotwórcza 

towarzystw a po części także kontrolna. Łączymy wiedzę o przeszłości z działaniami na rzecz 

przyszłości230. Towarzystwa podejmowały szereg działań dla swoich miejscowości. 

Szczególnie widoczne były działania wydawnicze związane z badaniami historycznymi. 

Prawo o stowarzyszeniach wprowadziło od 1989 r. obowiązek sądowej rejestracji, 

przez którą przejść musiały wszystkie stowarzyszenia. Wydział Spraw Administracyjnych 

Urzędu Wojewódzkiego zachował sobie prawo opiniowania wniosków stowarzyszeń 

ubiegających się o rejestrację sądową. W 1991 roku, po rejestracji sądowej, działało 

w województwie lubelskim 33 towarzystwa regionalne, natomiast w regionie – 52 

towarzystwa, nie wliczając stowarzyszeń naukowych.231 Do grona wcześniej istniejących 

dołączyły stowarzyszenia: we Frampolu, Janowie Lubelskim, Ostrowie Lubelskim, 

Fajsławicach, Strzyżewicach, Wojcieszkowie, Krasnobrodzie i Garbowie.232 

Wprowadzenie nowej ustawy wprowadziło także zmiany w systemie finansowego 

wspierania podejmowanych przez stowarzyszenia inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze 

regionalnym. Oznaczało to w praktyce wprowadzenie zaprzestania dotowania przez rząd 

organizacji społecznych. Jedyne środki, jakie mogły uzyskać stowarzyszenia były 

w dyspozycji Wydziałów Kultury Urzędów Wojewódzkich. Lubelski Urząd Wojewódzki 

wprowadził politykę finansowego wspierania działalności stowarzyszeń na zasadzie 

odpłatnego zlecania zadań merytorycznych. Odwoływano się do ustaleń z prawa 

o stowarzyszeniach mówiących o realizacji celów statutowych przede wszystkim poprzez 

pracę społeczną członków. Ważną rolę do spełnienia ma w dalszym ciągu WRTR, jako 

 
230  Z prezesem WRTR prof. Ryszardem Szczygłem rozmawia Grzegorz Wójcikowski, „Kurier Lubelski”, 1993, nr 
107, s.2. 
231 Ibidem, także: T. Gański, Regionaliści nie poddają się. 33 towarzystwa w akcji. Rozmowa z Kazimierzem 
Spaleńcem, [w:] „Dzień-Gazeta Lubelska”, 26 XI 1991, nr 223, s.5.  
232 W 1989 zarejestrowane zostały: TP Frampola z przewodniczącym Ryszardem Jasińskim; TP Ziemi 
Janowskiej – przew. Urszula Łukasik; TP Ostrowa Lubelskiego – Marian Markiewicz; W 1990r. zarejestrowano: 
TP Fajsławic – Adam Polski; Strzyżewickie T Reg.- Adam Pidek; TP Wojcieszkowa – Jadwiga Jóźwik; 
Krasnobrodzkie TR – Mieczysław Kościński oraz zarejestrowane w 1991 r – TP Ziemi Garbowskiej- z prezesem 
Ryszardem Kopycińskim. 
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reprezentant stowarzyszeń, negocjator w negocjacjach z władzami wojewódzkimi oraz 

ministerstwem.  

Towarzystwa regionalne borykały się nieustannie z problemami, utrudniającymi 

działania a wśród nich szczególnie dotkliwe były problemy wydawnicze poszczególnych 

towarzystw. Problem z utrzymaniem płynności wydawniczej dotyczył także rocznika „Region 

Lubelski”, którego kolejne opracowane tomy oczekiwały na swoją kolejkę wydawniczą. 

Z trudnościami borykały się towarzystwa nowopowstające, którym utrudniano rejestracje (np. 

w Gołębiu, Markuszowie233 i Karczmiskach234), natomiast działające stowarzyszenia nękane 

były częstymi kontrolami finansowymi i merytorycznymi, co zniechęcało do aktywności 

społecznej. Znacznym utrudnieniem w działaniu towarzystw, dostrzeganym przez WRTR, był 

brak własnych siedzib, co komplikowało w znacznym stopniu organizowanie regularnych 

spotkań regionalistów. Przy końcu lat 80-tych tylko dwa towarzystwa posiadały względnie 

dobre warunki lokalowe: Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół 

Kazimierza Dolnego. 

Koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. charakteryzuje się kolejną przebudową 

struktury organizacyjnej państwa i społeczeństwa. Sejm wprowadził ustawą z dnia 24 lipca 

1998 r. nowy podział administracyjny kraju wchodzący w życie od 1 stycznia 1999 r.235  

Przeprowadzona reforma administracyjna przywracała trójstopniową strukturę 

administracyjną, ze zmniejszoną liczbą województw ale z wprowadzeniem szczebla 

pośredniego, jakim są powiaty. Tworzono nowe struktury regionalnych wspólnot 

samorządowych, których najmniejszym ogniwem pozostała gmina. Wzrasta znaczenie 

towarzystw regionalnych w budowaniu tożsamości „małych ojczyzn”. Kształtujące się 

samorządne społeczności demokratycznego państwa poszukiwały w wiedzy o przeszłości 

swojego regionu, swoich wsi i miast, swoich przodków, jako swoistej motywacji 

i ukierunkowania do aktywniejszego działania. Tendencja do szukania własnych korzeni, 

poznawania tradycji i dziedzictwa pokoleniowego a także otwarcie się rynku wydawniczego, 

spowodowały wzrost liczby opracowań i publikacji z zakresu tzw. małej historii. Ich 

przygotowaniem zajmowali się z jednej strony zaproszeni do współpracy przez towarzystwa 

regionalne zawodowi historycy, z drugiej zaś miłośnicy danej miejscowości czy też regionu, 

zawodowo związani z innymi sferami. Każde z naukowych opracowań, najczęściej 

 
233 Markuszowskie Towarzystwo Regionalne zarejestrowane zostało dopiero w 1998 r. 
234 Regionaliści z Karczmisk ponownie podjęli inicjatywę utworzenia własnego towarzystwa regionalnego 
dopiero w 2001 r. 
235 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa - Dz.U. 1998.96.603, z dnia 28 lipca 1998 r. 
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zainicjowane było przez regionalistów zdopingowanych jubileuszem nadania prawa 

miejskiego, sesją popularno-naukową a następnie zwieńczało wieloletnią pracę badawczą. 

Ukazujące się publikacje, prezentowały całokształt dziejów miejscowości, na danym etapie 

badań. W zamyśle ich autorów, badaczy dziejów regionalnych, miały nie tylko 

spopularyzować wśród mieszkańców dostępną wiedzę o regionie oraz swoiste poczucie dumy 

z przeszłości, ale także stać się bodźcem do dalszych poszukiwań. W tej grupie wydawnictw 

przywołać należy publikacje sygnowane przez wiele towarzystw regionalnych 

Lubelszczyzny, było też jedną z form działania rozbudzającego patriotyzm lokalny. 

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, jako szerokie forum 

konsultacyjne oraz wytyczające kierunki dalszego działania, traktowała systematycznie 

organizowane Zjazdy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych współpracą towarzystw 

regionalnych.  

Piąty Zjazd Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego zwołany został do 

Wąwolnicy i obradował w dniach 22-24 listopada 1991 roku pod hasłem „Działalność 

towarzystw regionalnych a rozwój kultury lokalnej”, z podkreśleniem X-lecia działalności 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Obradom, odbywającym się 

w Domu Pielgrzyma, przewodniczył prezes WRTR prof. Ignacy Wośko, który witając 

zebranych regionalistów, szczególnie podkreślił determinację podejmowanych działań 

regionalnych w kraju i na Lubelszczyźnie w okresie przemian demokratycznych: „Jakby 

repliką na powszechną westernizację naszego życia jest ożywienie działalności i powstanie 

nowych towarzystw regionalnych na Lubelszczyźnie. Z taką siłą postanowienia, jakby całą 

przeszłość swojego regionu, miasta, wsi, swój rodowód wywodzący się z małej, lokalnej 

ojczyzny i wszystko to, co w niej najlepsze przenieść chciały poprzez czas przełomu 

i przewartościowań ku przyszłości. By nie musiała ona – ta przyszłość – doznawać zawodu, iż 

sięgając w przeszłość, na pustkę i próżnie natrafiła”236. Według prezesa takie zadania  

stawiają przed sobą działacze towarzystw regionalnych na dziś i na jutro.  Była to także 

odpowiedź na postawione uczestnikom zjazdu pytanie: jak regionaliści rozumieją i realizują 

w swojej społecznej pracy norwidowskie –Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek.   

W drugim dniu obrad o referaty wprowadzające poproszeni zostali pracownicy 

naukowi KUL: ks. prof. Janusz Mariański – zapoznał zebranych z tematem „Wartości 

religijne w kulturze lokalnej”, natomiast o. Leon Dyczewski - zaprezentował „Znaczenie 

 
236 Orędownicy małych ojczyzn. V Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, „Dzień-Gazeta Lubelska”, 26 
XI 1991, nr 223, s.7. 
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i szanse rozwoju kultury lokalnej”237. Regionaliści nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej 

Kębelskiej wysłuchując także poszerzonej informacji ks. prałata Jana Pęzioła nt. „Dzieła 

sztuki sakralnej parafii Wąwolnica”.238 

Dzień trzeci spotkań poświęcony został rozważaniom nt. „Ruch regionalny 

a rzeczywistość społeczna, kulturalna i gospodarcza”. Do jubileuszu X-lecia działalności 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych i przemian zachodzących w kraju nawiązał 

w swoim wystąpieniu doc. dr hab. Ryszard Szczygieł nt. „Lubelszczyzna w projektach 

nowego podziału administracyjnego w kraju”239. 

W Zjeździe regionalistów w Wąwolnicy, ponad 100 osób w nim uczestniczących, 

miało czas, by podzielić się doświadczeniami z dotychczasowej pracy, omówić wspólne 

problemy utrudniające działania regionalne w kontekście badań historycznych swojego 

regionu. Interesująca i żywa była dyskusja plenarna, w której zebrani regionaliści 

sygnalizowali władzom problemy w działaniu wynikające z trudnej rzeczywistości społeczno- 

gospodarczej i kulturalnej kraju w okresie przemian demokratycznych i gospodarki 

wolnorynkowej. Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Zygmunt Nasalski, 

uczestniczący w Zjeździe zapewniał zebranych, że mimo zachodzących przemian utrzymany 

zostanie mecenat państwa nad ruchem regionalnym a w budżecie państwowym zabezpieczone 

będą środki na wspieranie działalności towarzystw.240  

W rezultacie ożywionej dyskusji, pełnej troski o przyszłość inicjatyw regionalnych, 

podjęto uchwałę podkreślającą potrzebę rozbudzania lokalnego patriotyzmu, konieczności 

kontynuowania działalności wydawniczej, jako trwałego śladu troski o dziedzictwo 

kulturowe. W tym duchu apelowano o tworzenie regionalnych izb pamięci podkreślając 

współpracę z parafiami i terenową władzą administracyjną.  

W czasie Zjazdu w Wąwolnicy Nagrodą im. Z. Klukowskiego wyróżnieni zostali: 

Marian Kowalski z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim241, Franciszek 

Pawłowski - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy242, Ignacy Wośko - Towarzystwo Ziemi 

 
237 T. Gański, Wziąć, co najlepsze z prastarej Wąwolnicy, „Dzień-Gazeta Lubelska”, 1991, nr 227, s.1-2, Także: 
Program V Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 
238 Regionaliści uczestniczyli także w uroczystej Mszy św. odprawionej w bazylice, z udziałem orkiestry 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, w intencji Żołnierzy XV Pułku AK poległych w Wąwolnicy. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
241 Z. Mańkowski, Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej     
w Wąwolnicy [w:] Z. Mańkowski, Regionalizm a historia, „Rocznik Lubelski”, t. XXV/XXVI, 1983/1984, 
Lublin 1993, s. 8. 
242 Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, WOK, Lublin, 2007, s. 8. Także: Z. Mańkowski, Laudatio … op. cit.  
s. 10. 
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Urzędowskiej,243 Ryszard Lubicki - Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego244, 

Jan Sitek z Bondyrza245. 

Szósty Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny odbywał się w dniach 7-9 

października 1994 r. a zlokalizowany został ponownie w Zespole Szkół Rolniczych 

w Sobieszynie-Brzozowej. Systematyczność organizowanych spotkań sprzyjała konsolidacji 

środowiska, zaś zainteresowanie regionalistów pozwoliło na proponowanie atrakcyjnego, 

rzeczowego, ambitnego programu Zjazdu, obradującego pod hasłem „Rola tradycji w 

codziennej działalności towarzystw”. Uczestnicy – około 75 osób, reprezentanci działających 

w województwie lubelskim 39 towarzystw miłośniczych miast, miejscowości i regionów246 

powitali gości zjazdu w osobach: podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki – 

Zdzisława Podkańskiego, oraz wicewojewodę lubelskiego – Wiesława Brodowskiego.247 

Otwarcia Zjazdu dokonał prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – przewodniczący Wojewódzkiej 

Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Obrady zainaugurowało wystąpienie gospodarza 

spotkań regionalistów – prezesa Sobieszyńskiego Towarzystwa Regionalnego Mariana 

Pawłowskiego nt. „Sobieszyńskie Towarzystwo Regionalne inspiratorem inicjatyw 

lokalnych”. Wystąpienie powyższe zilustrowane zostało wystawą fotograficzną prezentującą 

Sobieszyn i okolice pochodzącą ze zbiorów poplenerowych WDK w Lublinie.  

W części oficjalnej Zjazdu Towarzystw Regionalnych, tradycyjnie już wręczone 

zostały Nagrody Regionalne im. Zygmunta Klukowskiego, stając się okazją do wyróżnienia 

regionalistów: Zygmunta Drewnika (Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie)248, 

Konstantego Prożogo (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej)249, Lucjana 

Świetlickiego (Stowarzyszenie Regionalne Przyjaciół Piask Lubelskich)250. Wręczona została 

 
243 A. Polski, K. Spaleniec, Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, 
Fajsławice 1998, s. 20-23, Także: Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, Lublin 2007, s. 11;  Z. Mańkowski, 
Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej w Wąwolnicy [w:]  
Z. Mańkowski, Regionalizm.., Lublin 1993, s.11-13. 
244 Z. Mańkowski, Laudatio, …op. cit. , s. 9. 
245 Ibidem, s. 10-11. 
246 K. Spaleniec, Szósty Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie-Brzozowej,7-9.X.1994, 
[w:] „W Kręgu Kultury”,1995, s.12. Do grona działających wcześniej stowarzyszeń dołączyły: w 1993 r. TP 
Milejowa – przew. Mieczysław Gajowiak; w 1994 r. Tow. Ziemi Zakrzowieckiej – prezes Ewa Lewek oraz Reg. 
TP Trawnik – prezes Justyna Wojtekunas. 
247 Ibidem. 
248 D. Niewiadomski, Zygmunt Drewnik: geograf- regionalista, członek honorowy TRH, „Biuletyn TRH” 2000, 
nr 1-2, s. 33. 
249 Z.W. Okoń, Konstanty Prożogo regionalista chełmski, Chełm 1998; Także: „Wieści Chełmskie”, Sylwetki 
regionalistów, 1999, nr 3, s. 8. Także: J.P. Krzywicki, Czarniecczycy, Chełm 2008, sylwetka regionalisty 
w opracowaniu Z.W. Okonia, s. 221-225. 
250 Z. Mańkowski, Lubelscy regionaliści, „Kalendarz Lubelski”, Lublin 1984, R. 27, s. 140-142. Także: 
K. Spaleniec, Ludzie Regionu Lubelskiego, „W Kręgu Kultury”, nr 2, 2005, s. 14-15; Nota biograficzna 
opracowana przez Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Piask Lubelskich. 
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także nagroda Ministra Kultury i Sztuki przyznana zasłużonemu regionaliście Wacławowi 

Tuwalskiemu z Woli Osowińskiej.  

Drugi dzień Zjazdu zaplanowany został pod hasłem: „Rola historii w kształtowaniu 

tradycji narodowej” w ramach, którego zaprezentowane zostały referaty: dr Adama Witusika 

nt. „Sobieszyn- gniazdo rodzinne Sobieskich” oraz dr Eugeniusza Janasa nt. „Insurekcja 

Kościuszkowska na Ziemi Stężyckiej”. W dyskusji na temat „Rola tradycji w codziennej 

działalności towarzystw” zabierali głos prezesi aktywnie działających towarzystw: Ryszard 

Lubicki z Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, Halina Bukowska 

reprezentująca Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Lucjan Świetlicki z Regionalnego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Piask Lubelskich, Ignacy Wośko z Towarzystwa Ziemi 

Urzędowskiej, Maria Kozioł z Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Trzeci dzień 

Zjazdu realizowany był pod hasłem osiągnięć towarzystw regionalnych Lubelszczyzny. 

Przewodniczący WRTR prof. Ryszard Szczygieł zaprezentował zebranym uczestnikom 

Zjazdu „Sprawozdanie z działalności towarzystw regionalnych województwa lubelskiego 

w okresie między V a VI Zjazdem”. Wystąpienie stało się wprowadzeniem do kilkugodzinnej 

dyskusji na temat „Perspektywy rozwoju ruchu regionalistycznego”, w którą wpisały się 

głosy delegatów z województwa chełmskiego - Konstantego Pożogo i z zamojskiego - 

Stanisława Jurczuka. Dyskusja ogniskowała się wokół Krajowego Kongresu Regionalnych 

Towarzystw Kultury we Wrocławiu i uchwalonej tam, w dniu 25 września 1994 roku, Karty 

Regionalizmu Polskiego. Zdecydowanie przeciwni Karcie byli Ryszard Lubicki i Tadeusz 

Gański, ich zdanie złagodził prof. Ryszard Szczygieł zgadzając się jednakże, że Karta nie 

wnosi nowych myśli do działalności ruchu. Pomysłodawca Karty – Jan Smolarz bronił zapisu 

i zawartych w niej sformułowań, podkreślając ogromny wysiłek członków Rady Krajowej 

przy opracowywaniu dokumentu, który w założeniu miał być wskazaniem dla działania 

regionalistycznych w kraju. Dyskusja ta znalazła odzwierciedlenie w postulatach zjazdowych, 

w których wśród zadań i problemów do rozwiązania na trzyletnia kadencję wskazano m.in.:  

- Rozwijanie i wzbogacanie form współpracy całego zorganizowanego ruchu regionalnego 

oraz rozwijanie wymiany doświadczeń miedzy towarzystwami regionalnymi Lubelszczyzny. 

- Nawiązanie szerszej współpracy z lokalnymi, ogólnokrajowymi mediami w celu 

upowszechniania dorobku i problematyki regionalnej. 
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- Uparte dążenie poprzez administrację szkolną i władze oświatowe do włączenia do 

programów nauczania wszystkich stopni i typów szkół problematyki regionalnej.251  

Wśród postulatów znalazła się także sugestia dalszego wydawania „Regionu 

Lubelskiego” jako jedynego w makroregionie lubelskim wydawnictwa promującego 

i dokumentującego działania towarzystw regionalnych w ścisłej współpracy z pracownikami 

naukowymi ośrodków uniwersyteckich Lublina. Niezwykle ważnym wskazanie było także 

zalecenie uczestników Zjazdu do towarzystw, aby w swej działalności więcej uwagi 

poświęcały pielęgnowaniu tradycji, kultury narodowej i tradycji lokalnej jako przeciwwagi 

napływowej szmiry i tandety kulturowej obcej naszej kulturze narodowej252. Jako niezwykle 

ważne zadanie wskazano także potrzebę nawiązania i zacieśniania współpracy z samorządami 

lokalnymi, oraz duchowieństwem w podejmowaniu wspólnych inicjatyw służących integracji 

środowiska lokalnego. Podjęto także, jako istotną kwestię w działalności towarzystw- 

zainteresowanie się problematyka ochrony środowiska przyrodniczego, oraz wychowanie 

ekologiczne młodzieży i społeczeństwa. 

W dniach 10-12 października 1997 roku odbył się w Michowie VII Zjazd Towarzystw 

Regionalnych Lubelszczyzny zorganizowany pod hasłem „Polskie dziedzictwo kulturowe             

a towarzystwa regionalne”. W chwili Zjazdu w Michowie na obszarze Lubelszczyzny, między 

Wisłą a Bugiem, działały 72 towarzystwa regionalne, w tym w województwie lubelskim 

odnotowano 46 stowarzyszeń.253 W sumie skupiały one rzeszę 10 tysięcy społeczników, 

zainteresowanych działaniami na rzecz swojego regionu.254 Organizatorem Zjazdu była 

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Michowie i Towarzystwo Przyjaciół Michowa i to właśnie 

prezentacją działań Towarzystwa na tle miejscowości, dokonaną przez prezesa Mariana 

Wichę,  rozpoczęto obrady.255 Referat inauguracyjny pt. ”Ochrona zabytków w województwie 

 
251 K. Spaleniec, VI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie-Brzozowej, 7-9X1994, 
„W Kręgu Kultury”,1995, s.13. Zebrani uczestniczyli w zwiedzaniu pola bitwy maciejowickiej oraz Muzeum 
im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach. 
252 Ibidem, s. 14. 
253 Od ostatniego zjazdu powołane zostały towarzystwa: w 1995 r.: TR Tarnogrodzkie – prezes Tomasz Rogala; 
TR w Jeziorzanach – Jadwiga Jazurek; TP Michowa – Marian Wicha; TP Puchaczowa i okolic – Beata Sagan; 
Łukowskie TR – Zbigniew Pasik; TP Janowca – Leszek Kwasek; TP Poturzyna- Elżbieta Ziarko; w 1996 r.: TP 
Żyrzyna – Mieczysław Rybak; TP Łaszczowa – Stanisław Baj; TP Klemensowa.  
254 J. Sołdek, Ruch regionalny w Lubelskiem, „Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Sejmiku Samorządowego”, 
1997, nr 10, s. 42-46. W gronie stowarzyszeń regionalnych pojawiły się tzw. związki rodowe. W tym czasie 
działały Związki Rodów: Kuźmiczów, Siczków, Duminów, Kowalskich. 
255 TP Michowa działało od 1995 r. pod kierownictwem Mariana Wichy, skupiając 81 członków. 
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lubelskim i jej problemy” wygłoszony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków mgr 

Halinę Landecką spotkał się z dużym zainteresowaniem ponad 80 uczestników Zjazdu.256 

Podobnie żywo przyjęte zostało wystąpienie mgr Zygmunta Nasalskiego, dyrektora Muzeum 

Lubelskiego, na temat „Muzea województwa lubelskiego miejscem przechowywania 

dziedzictwa kulturowego”.  

W drugim dniu obrad przewodniczący WRTR dr Sławomir Partycki zreferował 

działania podejmowane przez WRTR w Lublinie w okresie międzyzjazdowym. Problemem 

nurtującym zebranych, podejmowanym w wystąpieniach referentów i dyskutantów, były 

perspektywy rozwoju ruchu regionalnego w zmieniającej się sytuacji gospodarczej 

i społecznej kraju. Próbował rozwiać obawy działaczy regionalnych w tej kwestii mgr Józef 

Krzyżanowski, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie, w swoim wystąpieniu pt. „Polityka kulturalna władz województwa lubelskiego, 

cele i realizacja”257. Referaty wywołały ożywioną dyskusję, w której pojawiły się postulaty 

istotne dla dalszego działania stowarzyszeń, tym razem wręcz jako imperatyw - konieczność 

włączenia młodzieży w inicjatywy o charakterze regionalistycznym. Niezwykle ważny 

a wiążący się z wychowaniem młodego pokolenia w duchu patriotycznym jest sprawa 

uaktywnienia nauczycieli w małych miejscowościach, szczególnie nauczających historii. To 

dla nich zdecydowano o zorganizowaniu „Studium Wiedzy o Dziejach i Kulturze Regionu 

między Wisłą a Bugiem”. Ważnym postulatem dla regionalistów było nawiązanie 

w codziennym działaniu ściślejszej współpracy z muzealnikami, służbą ochrony zabytków. 

Przypomniano, że obowiązkiem działaczy regionalnych jest nasilenie troski o zabytki, stare 

cmentarze historyczne i pomniki nagrobne o dużych walorach artystycznych, większą opiekę 

nad grobami osób zasłużonych dla lokalnych środowisk258. Podkreślono bardzo dobrą 

współpracę z lubelskim środowiskiem naukowym, szczególności badaczami dziejów 

Lubelszczyzny: Zygmunta Mańkowskiego, Ryszarda Szczygła, Jana Gurby, których pracy 

i wielorakiej pomocy dla ruchu regionalnego nie sposób przecenić259. W dyskusji ponownie 

poruszono kwestię stosunku lubelskich regionalistów do uchwalonej na Kongresie we 

Wrocławiu Karty Regionalizmu Polskiego, będącej oficjalnym aktem prawnym regionalizmu 

polskiego.260  

 
256 Ibidem, s. 42-46.  
257 D. Pomykalska-Wośko, VII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzn. Michów 10-12X1997, „Głos 
Ziemi Urzędowskiej”, 1998, s. 23-24. 
258 J. Sołdek, Ruch regionalny w Lubelskiem, …. op. cit. , s.45. 
259 Ibidem, s. 46. 
260 Ibidem, s. 42-46. Zdaniem wielu działaczy regionalnych Karta Regionalizmu Polskiego „została zredagowana 
językiem mało zrozumiałym dla szerokich rzesz regionalistów (niepotrzebnie unaukowiona)”. 
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W czasie trwania Zjazdu w Michowie Kapituła Nagrody im. Z. Klukowskiego 

wyróżniła szczególnie wyróżniających się w działaniach w ostatnich latach regionalistów: 

Halinę Bukowską wieloletniego prezesa Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, wydawcę 

i kierownika Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie261, Halinę Matławską - 

współzałożycielkę i prezesa Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca, nauczyciela i autorki 

wielu prac o tematyce regionalnej262 oraz dr Stanisława Jarmuła działacza Radzyńskiego 

Towarzystwa Regionalnego, nauczyciela, autora szeregu pozycji wydawniczych o charakterze 

regionalnym263. 

W dniu 14 czerwca1997 r. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa i władze miasta 

gościły w trakcie trzydniowego pobytu na Lubelszczyźnie 60 osobową grupę członków 

Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, uczestniczących w XVIII Krajowych 

Spotkaniach Regionalnych.264 Nałęczowianie  mieli okazję zaprezentować regionalistom 

z kraju swoją wieloletnią, kulturotwórczą i inspirującą inne środowiska pracę na rzecz swojej 

miejscowości, wpisanej i znaczącej na kulturalnej mapie Lubelszczyzny. Realizując program 

Spotkań „Towarzystwa regionalne a małe ojczyzny” goście zostali zapoznani z programem 

działania regionalistów, w którym obok ważnych, o zasięgu krajowym imprez muzycznych, 

jak „Nałęczowskie Divertimento”, odbywają się plenery i spotkania rzeźbiarzy, grafików, 

malarzy, poetów, fotografików. Organizowane są tu konkursy literackie i promujące wiedzę 

o regionie, „Spotkania Humanistyczne”, sesje o tematyce literackiej i historycznej, którym 

towarzyszą wystawy i wydawnictwa. W pięknym, zadbanym uzdrowiskowym miasteczku 

działa Salon Literacko-Artystyczny, wydawany jest rocznik regionalny „Głos Nałęczowa”. 

Jest to znaczący dorobek wieloletniej pracy regionalistów, dbających o swoją „małą 

ojczyznę” a mających tradycje wspólnego działania w jednym z najstarszych stowarzyszeń 

w kraju.265 Przedstawiciele towarzystw regionalnych z Lubelszczyzny aktywnie uczestniczą 

w spotkaniach regionalnych w kraju. Widoczna jest ta obecność także w spotkaniach 

 
261 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. 
262 Nota biograficzna opracowana przez regionalistkę H. Matławską. Także: Piewcy tradycji. 20 lat Towarzystwa 
Miłośników Zwierzyńca, [w:] „Tygodnik Zamojski”, 1997, nr 24, s.8. Autorka publikacji o tematyce regionalnej: 
H. Matławska, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991, Marysieńka i Zwierzyniec, Zwierzyniec 1992; Idem, Willa 
Zamoyskich w Zwierzyńcu, 1995; Idem, Lasy – nasze fortece, Zwierzyniec 1993; Idem, Wojenne drogi doktora 
Puchalskiego, 1998; Idem, Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 1999. 
263 Słownik Biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod red. J. Doroszewskiego, Lublin 2004, s.108; 
Także [w:] „Grot” Radzyński Magazyn Społeczno-Kulturalny, Wspomnienie, nr 4, 2005, s. 26-28. Także autor 
publikacji o tematyce regionalnej: S. Jarmuł, Powiat radzyński w latach 1861-1914, Lublin 1961; Idem, Szkice 
z dziejów Radzynia Podlaskiego  i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995; Idem, Radzyń Podlaski  
– 530 lat, Lublin 1999; Idem, Radzyński obwód Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1939-1994), Biała 
Podlaska 2000. 
264 „Głos Nałęczowa”, Kalendarium TPN, Nałęczów 2009, s.9. 
265 Ibidem. 
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tematycznych uwzględniających specyfikę miejscowości, w której przychodzi regionalistom 

działać. Przykładem jest tu udział przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa 

w I Zjeździe Regionalnych Towarzystw Kultury działających w ośrodkach wczasowych 

i uzdrowiskowych, odbywającym się 7-8 czerwca 1996 roku w Dusznikach Zdroju. 

Wiceprezes Towarzystwa Jerzy Sodek zaprezentował ponad 80-letni dorobek nałęczowskich 

regionalistów. W swoim wystąpieniu zaprezentował film telewizyjny w reżyserii Lucyny 

Smolińskiej i Mieczysława Sroki ukazujący działalność towarzystwa poprzez jego 

najaktywniejszych działaczy.266  

Istotnym dla określenia dalszych kierunków działań był obradujący w dniach 24-26 

września 1998 r. w Radomiu Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Zdefiniowaniem 

istotnych dla regionalistów pojęć zajął się Jan Turowski, prezentując uczestnikom Kongresu 

referat na temat – „Regiony – regionalizm – lokalizm”. Referent odniósł się do 

współczesnego regionalizmu w Polsce, który musiał odnaleźć swoje miejsce w związku 

z przełomem politycznym, ustrojowym i gospodarczym kraju. Współczesny regionalizm staje 

się nową ideą ustrojową a oparte na niej reformy zmierzają docelowo do upodmiotowienia 

i samorządzenia się ludności w obrębie wspólnot lokalnych i regionalnych. Stają się szansą 

rozwoju kraju. Wypełniają i likwidują próżnię społeczną(…), rozwijają szerszą działalność 

społeczną, kształtują postawy zaangażowania, prospołeczne, przedsiębiorcze, odpowiedzialne 

za losy i rozwój miejscowości swojego regionu.267 

Podobnie do relacji kultura regionalna a kultura narodowa odniósł się w swoim 

wystąpieniu Leon Dyczewski pt. „Kultura w planie rozwoju regionu”. Podkreślił konieczność 

uzupełniania się, wzbogacania, przenikania wzajemnego kultur i dziejów. Nie stanowią one 

dla siebie zagrożenia i nie są sobie przeciwstawne. Przeciwnie – kultura regionalna winna 

stać się coraz pełniej zrozumiała i umiłowana przez wszystkich mieszkańców, bo nie można 

żyć pośród tego, czego się nie rozumie i nie lubi a tym bardziej nie można tego przekazać 

innym i rozwijać268.   

 W referacie nt. „Ruch regionalistyczny w Polsce. Jego cele i związki z historią 

regionu”, wiceprzewodniczący WRTR w Lublinie, Ryszard Szczygieł zauważył, że widoczne 

jest zjawisko ożywienia ruchu regionalnego, według zgodnego zdania socjologów jest ono 

reakcją na globalizację gospodarki, kultury i życia politycznego w poprzedniej epoce269. 

 
266 Ibidem. 
267 J. Turowski, Regiony – regionalizm - lokalizm,[w:] Czym jest regionalizm. VI Kongres RTK, Radom 23-
26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998, s.105. 
268 L. Dyczewski, Kultura w planie rozwoju regionu,[w:] Czym jest regionalizm…., s.44. 
269 R. Szczygieł, Ruch regionalistyczny w Polsce. Jego cele i związki z historią regionu…  op. cit., s.96. 
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Obserwowany także w społeczeństwie końca XX wieku, wzrost zainteresowania problemami 

miejsca urodzenia i zamieszkania wyraźnie związany jest z postępującą przebudową struktury 

państwa i społeczeństwa. Dlatego, zdaniem referenta, nowocześnie pojmowany regionalizm 

polski musi być rozwijany w ścisłym związku z wychowaniem patriotycznym, umacnianiem 

demokracji a także z wzbogacaniem kultury narodu treściami kultury lokalnej.270  

 Zdaniem Ryszard Szczygła regionalizm współczesny powinien to być szeroki ruch 

społeczny obejmujący wszystkie sfery życia społeczności lokalnej, stanowiąc zarazem pole dla 

współżycia jej członków i pobudzania ich aktywności dla dalszego rozwoju tych społeczności. 

Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej zapewnia każdemu 

człowiekowi jego podmiotowość.271 Regionaliści mają świadomość, że wiele jest w kraju do 

zrobienia, dlatego przyjmują na siebie zadanie pobudzania inicjatyw i aktywności oraz 

poczucia odpowiedzialności za przyszłość poszczególnych środowisk.  

W swoim referacie R. Szczygieł podkreślił także rolę historii w podejmowanych przez 

regionalistów działaniach, rekapitulując, że właściwie wszystkie towarzystwa regionalne 

w swoich statutach, jak i programach działania zakładają poznanie oraz popularyzację 

dziejów lokalnych. Właśnie utrwalanie i upowszechnianie rzetelnie sprawdzonej wiedzy 

o przeszłości jest zadaniem wszystkich odpowiedzialnych działaczy towarzystw. Zdaniem 

R. Szczygła ostatnie lata działalności regionalistycznej nie nastrajają w tym względzie 

optymistycznie. Pojawiły się bowiem nowe zagrożenia obecne w działaniach miłośników 

regionu. Reasumując, ważne jest, by towarzystwa, które inspirują, finansują i upowszechniają 

badania regionalne pamiętały także o sprawdzaniu rzetelności ich wyników, szczególnie jeśli 

prace te były prowadzone przez miłośników przeszłości regionu.   

Przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych podkreślali ważną rolę, jaką ma do 

odegrania społecznikowski ruch regionalny, który od lat uczestniczy w życiu publicznym 

kraju, także we współtworzeniu transformacji systemowo - ustrojowej, niosącej nie tylko 

szanse, ale i liczne zagrożenia, zwłaszcza dla tożsamości narodowej i kultury polskiej, naszej 

tradycji i dziedzictwa.272  

Dostrzegając pozytywne aspekty procesów integracji europejskiej, podkreślono wagę 

oraz konieczność stałego wzbogacania kultury polskiej wartościami lokalno-regionalnymi, 

kultywowaniem tradycji ludowych i promowaniem twórczości nieprofesjonalnej. Podkreślono 

 
270 Ibidem. 
271 Ibidem. 
272 Ibidem 
272 Uchwała VI Kongresu RTK, http://www2.wtk.poznanan.pl/Orw/Archiwum/19980924.html, s.2, Także, 
A. Szymanek, VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, [w:] Notatnik Janowiecki, Janowiec nad Wisłą 
1998, nr (6) 2/98, s.5-6. 
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potrzebę wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, oraz ochrony wartości narodowych 

i regionalnych. W atmosferze końca wieku XX uczestnicy Kongresu podkreślili w swoich 

Uchwałach, że w procesie integracji europejskiej konieczne jest respektowanie zasady 

polskiej racji stanu, wartości narodowych i utrzymania unitarnego charakteru państwa, 

bowiem niezbędne jest przeciwdziałanie groźbie rozkładu tożsamości narodowej i utraty 

naszej suwerenności państwowej.273 Kolejne lata działalności towarzystw dowiodły, że 

zachodzące w kraju przeobrażenia ustrojowe stawiają całe społeczeństwo, w tym i ruch 

regionalny, wobec nowych wyzwań, jednakże regionaliści dowodzili swoją otwartością          

i aktywnością, że wyzwania te nie pozostają bez odpowiedzi i potrafią im sprostać 

Tymczasem regionaliści skupieni w Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych 

wystąpili także z inicjatywą organizowania w województwie lubelskim, w okresie 

międzyzjazdowym, tematycznych sejmików, na których poruszano by problemy interesujące 

i istotne dla mieszkańców regionu. Pierwszy Sejmik zorganizowany został w dniach 27-29 

września 1996 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Tematyka obrad dotyczyła 

problemów ekologicznych. Zainteresowani tematem przedstawiciele towarzystw regionalnych 

spotkali się w Fajsławicach i Pszczelej Woli. W trakcie obrad uczestnicy stwierdzili, że ich 

tematem zainteresowań jest w codziennej pracy obecnie już nie tylko kultura, pielęgnowanie 

rodzimej tradycji, upowszechnianie lokalnej historii, opieka nad miejscami pamięci 

narodowej.274 Potrzeba ochrony środowiska naturalnego, zaniepokojenie rosnącą dewastacją 

i degradacją otoczenia, w którym człowiek żyje, konieczność edukacji ekologicznej a nawet 

lokalna ochrona przyrody to kolejne zadania dla miłośników regionu. Takie działania niektóre 

towarzystwa podejmują od lat. Przykładem jest Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, którego 

prezes prof. Ignacy Wośko inaugurując w 1986 r. „Tydzień Kultury Zdrowotnej” 

w Urzędowie podkreślił cele działania regionalistów: Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej od 

początku swej działalności postawiło na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i ochronę 

zdrowia ludności, a szczególnie młodzieży. Stan środowiska świadczy bowiem o kulturze 

i kondycji społeczeństwa. Człowiek egzystuje w przyrodzie, która go otacza, a którą stanowią: 

powietrze, woda, lasy, oraz zasoby wodne jak rzeki i jeziora. Degradacja tych składowych 

środowiska odbija się ujemnie na zdrowiu człowieka.275 Systematycznie organizowany od 

1986 r. w Urzędowie „Tydzień Kultury Zdrowotnej” jest przedsięwzięciem znaczącym dla 

 
273 Ibidem. 
274 Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Fajsławice-Pszczela Wola 
1996,zebrali i opracowali do druku A. Polski, K. Spaleniec, Fajsławice 1998, s.7. 
275 Ibidem, K. Spaleniec, Wybrane inicjatywy towarzystw regionalnych województwa lubelskiego na rzecz 
ekologii, s.24.  
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edukacji zdrowotnej i ekologicznej środowiska, przynosi wymierne efekty, niejednokrotnie 

więc przytaczany był jako przykład profilaktyki w działaniu regionalnym. 

Drugi Sejmik Ekologiczny Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny obradował 

w dniach 17-18 kwietnia 1999 r. także w Fajsławicach i Pszczelej Woli. Spotkanie 

zorganizowane zostało z hasłem przewodnim – „Towarzystwa regionalne a ekorozwój gmin 

wiejskich”. Po wysłuchaniu referatów i przedyskutowaniu nurtujących regionalistów 

problemów, zdecydowano w prowadzonej przez towarzystwa działalności statutowej 

w szerszym niż dotychczas zakresie uwzględniać zagadnienia związane z ekologią i ochroną 

środowiska naturalnego człowieka – tak w działalności wydawniczej, jak i podejmowanych 

programach i projektach. 276 Regionaliści zdecydowali także aktywniej współpracować ze 

szkołami i samorządami różnych szczebli, instytucjami i organizacjami w zakresie 

podejmowanych działań w środowiskach lokalnych służących integracji i wzrostowi 

aktywności społecznej a w miarę możliwości z zakresu rozwoju gospodarczego (lokalnej 

przedsiębiorczości, pomocy w tworzeniu grup producentów rolnych na wsi.277 Była to 

propozycja otwierająca nowe perspektywy do działań regionalnych. Skierowana została do 

szerokiego grona działaczy regionalistycznych, bowiem w 1999 r. w Wojewódzkiej Radzie 

Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny zrzeszonych było 81 towarzystw miłośniczych 

miast i miejscowości Lubelszczyzny.278 

Przedstawiciele towarzystw regionalnych spotkali się ponownie jesienią, bowiem 

w dniach 10-12 września 1999 r. obradował w  Hrubieszowie II Sejmik Towarzystw 

Regionalnych Lubelszczyzny.279 Tematem przewodnim spotkania było „Województwo 

Lubelskie w nowych granicach”. Zebrani wysłuchali referatów, wygłoszonych przez: prof. 

Ryszarda Szczygła na temat „Podziały terytorialne Lubelszczyzny do XVIII w.; prof. Józefa 

Styka – „Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”; dr Bogdana Szyszko – 

„Podziały terytorialne Lubelszczyzny w XIX i XX w.”; dra Sławomira Partyckiego – „Ruch 

miłośnicy i jego działalność integracyjna” oraz Kazimierza Spaleńca – nt. „Współpraca 

towarzystw regionalnych z samorządami”. Sejmik obradował z udziałem przedstawicieli 

władz wojewódzkich, zainteresowanych wspieraniem inicjatyw regionalnych. Towarzystwo 

Regionalne Hrubieszowskie z okazji sejmiku oraz nadchodzących jubileuszy: 600-lecia 

 
276 Wnioski przyjęte przez uczestników II Sejmiku Ekologicznego towarzystw regionalnych Lubelszczyzny, [w:] II 
Sejmik Ekologiczny Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Lublin-Fajsławice 2001, s.102. 
277 Ibidem, s. 103. 
278 K. Spaleniec, Wstępna ocena współpracy towarzystw regionalnych województwa lubelskiego z instytucjami 
samorządowymi w realizacji przedsięwzięć ekologicznych w latach 1996-1999, [w:] II Sejmik Ekologiczny 
Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, Lublin-Fajsławice 2001, s.12. 
279 „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, 2000, nr 1-2, s.46. 
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Hrubieszowa i 40-lecia TRH wyróżniło medalem okolicznościowym zasłużonych 

regionalistów. 

 Kolejny, III Sejmik Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego obradował 

w dniach 2-4 czerwca 2000 r. w Stoczku Łukowskim, mieście pamiętnej zwycięskiej bitwy 

z okresu powstania listopadowego, którą dowodził gen. Józef Dwernicki. Sejmik 

zainicjowany przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

zorganizowany został przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 

oraz współpracy: Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, Starostwa Powiatowego 

w Łukowie, Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim a także gospodarzy tego regionu: 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego.  

W tematykę obrad wprowadził zebranych prof. dr hab. Ryszard Szczygieł wygłaszając 

referat nt. „Rola tradycji w działalności towarzystw regionalnych”. Referent podkreślił 

znaczenie i ważność tradycji narodowej pielęgnowanej na Lubelszczyźnie przez istniejące 82 

towarzystwa regionalne.280 Towarzystwa te w swoim działaniu współpracują z samorządami 

i pełnią społecznie ważną rolę w aktywizacji społeczeństwa do podejmowania wspólnych 

inicjatyw na polu kultury, oświaty, ekologii, profilaktyki zdrowia a także sportu i turystyki.  

Wielkie znaczenie i udział towarzystw regionalnych w budowaniu społeczności 

samorządnej podkreślił także prof. Stanisław Michałowski w referacie nt. „Samorządy 

a towarzystwa regionalne”. Problematyka obrad kontynuowana była w wystąpieniu mgr 

Kazimierza Spaleńca, który omówił „Formy współpracy towarzystw regionalnych   

z samorządami”. Referent, współpracujący od lat towarzystwami regionalnymi z ramienia 

Wojewódzkiego Domu Kultury, podkreślił wieloletnią aktywność szeregu stowarzyszeń oraz 

potrzebę powoływania nowych grup miłośniczych, spełniających ważną rolę w budowaniu 

samorządności mieszkańców. Ważne to było w kontekście wprowadzonej ustawy o finansach 

publicznych, zmieniającej możliwości dofinansowania działań WRTR i poszczególnych 

towarzystw regionalnych. WRTR nie posiadając osobowości prawnej nie mogła zabiegać 

o dotacje z Urzędu, które następnie rozdzielane były uchwałą zarządu dla poszczególnych 

towarzystw. Podjęto więc rozmowy o stworzeniu Federacji Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny, która stałaby się prawnym partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego. 

W trakcie obrad nie podjęto decyzji w przedmiotowej sprawie, choć budziła ona wiele emocji. 

Reprezentantem stowarzyszeń pozostała Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych. 

 
280 D.P.W.(D. Pomykalska-Wośko), III Sejmik Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego, „Głos 
Ziemi Urzędowskiej”, 2001, s. 50-51. 
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Tradycją wspólnego sejmikowania było także poznawanie okolic, w których działają 

miejscowi regionaliści. Zebrani w Stoczku uczestnicy Sejmiku zwiedzili Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Sanktuarium Maryjne i Muzeum Regionalne w Woli 

Gułowskiej, upamiętniające uczestników ostatniej bitwy w kampanii wrześniowej 1939 r. 

stoczonej pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, oraz Muzeum Regionalne 

w Łukowie. W sejmiku w Stoczku Łukowskim wzięło udział 60 przedstawicieli towarzystw 

regionalnych z terenu województwa lubelskiego.281 

VIII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny odbył się w Hrubieszowie        

w dniach 29 września do 1 października 2000 roku.282 W zjeździe uczestniczyło ponad 200 

osób, przedstawicieli 72 towarzystw regionalnych i kulturalnych.283 Do zebranych 

regionalistów zwrócili się goście Zjazdu: przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - Robert Smoleń i władz wojewódzkich: wicewojewoda Lubelski Adam 

Wilczewski oraz Marek Tęcza - przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

W kolejnych dniach w Zjeździe uczestniczyli także: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 

oraz marszałek Województwa Lubelskiego oraz ks. Władysław Pilarczyk - duszpasterz 

Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury. Referat wprowadzający nt. „Lokacja 

miasta Hrubieszowa” wygłosił prof. Ryszard Szczygieł, bowiem regionaliści spotkali się 

w roku jubileuszu 600-lecia założenia miasta oraz 40-lecia Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego. Z referatem wystąpił także prof. o. Leon Dyczewski nt. „Kultura 

narodowa, kultury regionalne w dobie globalizacji” podkreślając rolę i znaczenie rodzimej 

kultury w utrzymaniu tożsamości narodowej, szczególnie istotnej w dobie globalizacji.  

W trakcie obrad pojawiły się uwagi uczestników dotyczące znikomego kontaktu z Krajową 

Radą Regionalnych Towarzystw Kultury. Delegatem WRTR wybranym do współpracy na 

szczeblu krajowym do Zjazdu był Marian Pawłowski, który złożył rezygnację z tej funkcji.  

 
281 R. Szczygieł, Działalność WOK a towarzystwa regionalne, „W Kręgu Kultury”, nr.1(5) 2007, s.36. Według 
danych WRTR w 2000 r. oficjalnie zarejestrowanych było 69 towarzystw regionalnych. 
282 J. Krzyżewski, VIII Zjazd TRL, Hrubieszów 2000, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, 
2001, nr 1-2, s.2. Także: D.P.W.(D. Pomykalska-Wośko), VIII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 
Hrubieszów 2000, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2001, s.51-52. 
283 Od ostatniego Zjazdu zarejestrowane zostały towarzystwa: w 1998r.: TP Wojsławic – prezes Marian 
Lackowski; TP Niedrzwicy Kościelnej – Janina Głąbowa; TP Ziemi Niedrzwickiej – Celina Małek; TP Stoczka 
Łukowskiego – Hanna Stosio; TR „Powiślan” w Wilkowie – Wojciech Włodarczyk; Markuszowskie TR – 
Słąwomir Łowczak; TP Bobrownik – Ewa Wąsik; w 1999 r zarejestrowano: TP Kodnia – prezes Jacek Malarski; 
Stow. Miłośników Ziemi Leśniowskiej i Okolic – Stanisława Pikol; w 2000r. zarejestrowane ostały 
towarzystwa: TP Drelowa – prezes Franciszek Stefaniuk; Stow. P. Janowa Podlaskiego – Bogumiła Jopek; TP 
Józefowa k/Biłgoraja – Tomasz Brytan; TR w Rejowcu- Zdzisław Kalinowski; TR „Pokolenia” z Wierzchowisk 
– Jan Dziadosz; SP Gościeradowa – Mariusz Szczepanik; TP Doliny Ciemięgi z Ciecierzyna – Tadeusz Mitrut; 
TR w Józefowie n/ Wisłą – Andrzej Bownik; TP Ziemi Dołhobrodzkiej; TP Grabowca – Teresa Goździejewska; 
RT Gminy Sawin – Hubert Wiciński; Czemiernickie TR – Tadeusz Sławecki; TR w Borkach - Alfred 
Miaskowski. 
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Spośród uczestników Zjazdu powołane zostały komisje tematyczne skupiające 

regionalistów zainteresowanych określonym profilem działania. Ukonstytuowano trzy 

Komisje: Historyczną – z przewodniczącym Ryszardem Szczygłem, komisję Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego – kierowaną przez Jerzego Krzyżewskiego oraz Komisję 

Ekologiczną z Adamem Polskim na czele.  

Zjazd towarzyszył obchodom 40-lecia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, 

z którego dokonaniami zapoznał zgromadzonych regionalistów – prezes Jerzy Krzyżewski. 

Regionaliści uczestniczyli także w odsłonięciu tablicy na tzw. Tatarskiej Górze na 

przedmieściach Hrubieszowa upamiętniającej rozgromienie Tatarów przez wojska polskie 

pod wodzą króla Jana III Sobieskiego w 1672 r.284 Działanie przywracające pamięci 

mieszkańców tych ziem wydarzenia sprzed wieków, było kolejną inicjatywą miłośników 

dziejów lokalnych. Zjazdowi towarzyszyły wystawy prezentujące: działalność TRH w 40-

leciu, Hrubieszów w malarstwie, rysunku i fotografii oraz dorobek wydawniczy towarzystw 

regionalnych Lubelszczyzny. Regionaliści goszczący w Hrubieszowie mieli także możliwość 

poznania piękna, tradycji i przeszłości Ziemi Hrubieszowskiej podczas wędrówki trasą 

wiodącą przez: Gródek, Królewski Kąt, Kryłów, Małków, Czumów i Dołhobyczów.   

W czasie Zjazdu w Hrubieszowie, wyróżniono nagrodą Z. Klukowskiego 

regionalistów: Ewę Leśniewską (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej)285, Jana Gurbę 

(Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie)286 oraz Zbigniewa Lipskiego (Towarzystwo 

Przyjaciół Ryk)287. 

W dniu 19 września 2000 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem Marszałka 

Sejmu Macieja Płażyńskiego, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Regionalnych 

Towarzystw Naukowych i Kulturalnych w 200 rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. Towarzystwo powołane do życia w Warszawie w 1800 r., w okresie upadku 

państwowości i odegrało istotną rolę w okresie zaborów w podtrzymywaniu i kształtowaniu 

narodowej tożsamości.288 Organizatorem spotkania była rada Krajowa Regionalnych 

 
284 J. Krzyżewski, VIII Zjazd TRL… op. cit., Zjazdowi towarzyszyły wystawy: wydawnictw regionalnych oraz 
„Hrubieszów w malarstwie, grafice, rysunku i fotografii”; „Najciekawsze wydarzenia w roku Jubileuszu 600-
lecia miasta Hrubieszowa”, oraz „Hrubieszów w dobie Jagiellońskiej” w Muzeum Regionalnym w Hrubieszowie 
285 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. 
286 M. Trzewik, Jan Gurba, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 3-4, s.27. Także: B. Dragon-Szkodzińska, Portrety 
Hrubieszowian, „Biuletynie T.R. Hrubieszowskiego”, R. 40/2004, nr 1-2(140-141), s. 34. 
287 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ryk. 
288 R. Turyk, Ogólnopolska Konferencja Regionalnych Towarzystw Naukowych i Kulturalnych, „Rocznik 
Międzyrzecki”, t. XXXI-XXXII, Międzyrzec Podlaski 2001, s.265. Konferencji towarzyszyła wystawa 
wydawnictw towarzystw regionalnych, w tym także międzyrzeckiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
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Towarzystw Kultury oraz Krajowy Ośrodek Dokumentacji RTK, a uczestniczyło w nim 35 

Towarzystw Naukowych i 7 Instytutów, w tym międzyrzeckie TPN.289 

Jubileuszowy rok 2000 obfitował w ważne dla środowisk kultury i regionalnych 

wydarzenia. Takim był bez wątpienia Kongres Kultury Polskiej obradujący w Warszawie 

w dniach 8-10 grudnia 2000 r. Organizatorem Kongresu była Fundacja Kultury. O zwołanie 

tego Kongresu dopominali się także obradujący regionaliści na kolejnych Kongresach 

Regionalnych Towarzystw Kultury: we Wrocławiu w 1994 r. oraz w Radomiu w 1998 r., oraz 

wielokrotnie na forach sejmików regionalnych. Także na licznych spotkaniach, dyskusjach, 

w środowiskach regionalistycznych, stowarzyszeniach twórców i animatorów kultury, 

zwracano uwagę na podjęcie właśnie w tym czasie, po 10 latach funkcjonowania nowego 

ustroju, dyskusji nad problemami i perspektywami kultury polskiej. Postulat ten pojawił się 

także w uchwale Krajowego Kongresu Kultury Wsi obradującego na Jasnej Górze w dniach 

20-23 kwietnia 1997 r. W Uchwale tego Kongresu, w zakresie polityki kulturalnej państwa 

i władz samorządowych znalazł się zapis: Karcie regionalizmu polskiego uchwalonej na 

V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury trzeba nadać rangę dokumentu państwowego 

i na mocy prawa w całym kraju opiekować się kulturą ludową i realizować edukację 

regionalną.290 Uczestnicy Zjazdu wyartykułowali także swoje stanowisko odnośnie edukacji 

kulturalnej i regionalnej: ważnym zadaniem jest włączenie młodzieży do udziału w realizacji 

programów towarzystw kulturalnych i ośrodków kultury zwłaszcza w działaniach 

upowszechniających wiedzę o regionie, gwarach, folklorze.291 

Krajowy Kongres Kultury poprzedzony został debatą nad stanem kultury polskiej 

podczas 21 ogólnopolskich konferencji naukowych, regionalnych kongresów kultury i forów. 

Przywoływano wielokrotnie ozdrowieńczą i opiniotwórczą rolę Kongresu Kultury z 1981 r.292 

W ramach tej dyskusji odbył się w Lublinie w dniach 11-14 listopada 2000 r. Lubelski 

Kongres Kultury Polskiej, obradujący pod hasłem „Kultura w kręgu wartości”. 

W Kongresie Kultury Polskiej z województwa lubelskiego, obok przedstawicieli 

środowiska naukowego lubelskiego, dyrektorów instytucji kultury, uczestniczyli także 

regionaliści: Halina Bukowska z Nałęczowa, Elżbieta Gnyp i Zofia Piłat z Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego „Renesans” w Zamościu, Marian Pawłowski z Sobieszyna,  

 
289 Ibidem, s. 267. 
290 Ibidem, Uchwała Krajowego Kongresu Kultury Wsi obradującego na Jasnej Górze w dniach 20-
23.04.1997 r., s.2. 
291 Ibidem, s.6. 
292 Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 7-10 XII 2000, Wrocław-Warszawa 2002. 
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Domicela Pomykalska-Wośko reprezentująca Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej.293  Kongres 

stał się forum dyskusji w gronie ogólnonarodowych autorytetów w wielu dziedzinach: 

zarówno tzw. kultury wysokiej, jak i kultury ludowej. Podczas Kongresu wybrzmiał także 

głos przedstawicieli ruchu regionalnego zgłaszających potrzebę ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego regionów.  

 Przedstawiciel Rady Krajowej RTK w swoim wystąpieniu domagał się stworzenia 

przez państwo warunków prawnych i finansowych koniecznych dla działalności stowarzyszeń 

w Polsce. Postulował potrzebę uchwalenia korzystnych przepisów fiskalnych i podatkowych 

oraz zwrot własności stowarzyszeń zagarniętych przez państwo po II wojnie światowej. 

Skierował również apel do stowarzyszeń, aby wkraczając w XXI wiek regionaliści podjęli 

misję odradzania działalności kulturalnej społeczności lokalnych, wyzwalania samorządności, 

oraz uświadamiania społecznej odpowiedzialności za własne uczestnictwo w kulturze. 

Podkreślił także, że w Polsce potrzebny jest silny ruch stowarzyszeniowy, który będzie 

sojusznikiem samorządu terytorialnego na jego trzech poziomach: gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim oraz sprzymierzeńcem w rozwiązywaniu licznych skomplikowanych 

problemów, powodując twórcze ożywienie intelektualne i kulturalne w małych i większych 

ojczyznach regionalnych.294 Niezwykle istotne dla ruchu regionalnego były Uchwały 

Kongresu podkreślające autentyczność wieloletnich działań społeczników: w regionalnych 

stowarzyszeniach mających długie tradycje w Polsce, należy upatrywać autentyczną siłę 

społeczną powodującą wzrost aktywności kulturalnej i intelektualnej środowisk.295 

Podkreślono także regionalny ruch kulturalny jest ważnym elementem współczesnej kultury 

polskiej, dlatego należy mu stworzyć warunki  do dalszego trwania i rozwoju. Jest on bowiem 

najbliższym sojusznikiem państwa i samorządu terytorialnego w rozwoju kultury296. 

Regionaliści obecni na Kongresie zadbali także o podkreślenie wagi Karty 

Regionalizmu Polskiego, którą, jak zapisano w uchwałach, należy traktować jako dokument 

programowy także dla władz państwowych. Zabiegano o stworzenie warunków do 

funkcjonowania towarzystw, uproszczenia procedury rejestracji towarzystw oraz 

uregulowania prawne umożliwiające mecenat państwa nad stowarzyszeniami kultury. 

Zdaniem uczestników Kongresu regionalne towarzystwa kultury winny znaleźć właściwe 

 
293 Domicela Pomykalska-Wośko, Udział regionalnych towarzystw kultury w Kongresie Kultury Polskiej 2000,  
„Głos Ziemi Urzędowskiej”, Urzędów 2001, s.45-46. Także: „Głos Nałęczowa”, Kalendarium TPN, Nałęczów 
2009, s.9. 
294 A. J. Omelaniuk, Wystąpienie na Kongresie Kultury Polskiej 2000, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, Urzędów 
2001, s.48. 
295 Kongres Kultury Polskiej, Warszawa 7-10 XII 2000, Wrocław-Warszawa 2002, s. 694-695. 
296 Ibidem. 
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i jasno określone miejsce w polityce kulturalnej państwa jako ważny element edukacji 

kulturalnej i regionalnej społeczeństwa niezbędny w budowaniu obywatelskich, 

demokratycznych i samorządnych społeczności.297 Wśród koniecznych regulacji prawnych 

rozpoczęto także czynić starania o przeprowadzenie analizy Prawa o Stowarzyszeniach 

i korzystną dla stowarzyszeń jego nowelizację. Podkreślono konieczność zapewnienia przez 

władze państwowe środków na działalność regionalnych instytucji kultury, oraz stowarzyszeń 

prowadzących działalność wydawniczą i upowszechnieniową. Możliwość publikowania przez 

stowarzyszenia efektów prowadzonych badań nad przeszłością swoich miejscowości oraz 

popularyzowanie wiedzy poprzez czasopisma regionalne podkreślano jako ważne w celu 

pielęgnowania wartości kultury regionalnej, kreowania regionalizmu kulturowego i opieki 

nad społecznym ruchem kulturalnym.298  

Regionaliści artykułowali także na tym najważniejszym forum, koniczność mecenatu 

państwa nad działaniami stowarzyszeń regionalnych i kultury, podkreślając, że w regionach 

niezbędna jest baza warsztatowa, pisma regionalne, wydawnictwa, biblioteki, stacje 

badawcze, galerie, ośrodki poradnictwa. Niezbędne jest także budowanie autorytetu 

regionalistów i społeczników przez władze demokratycznego państwa, docenianie ich, 

ułatwianie codziennej pracy.   

Niewątpliwym dorobkiem Kongresu było podsumowanie minionych działań w tym 

zakresie oraz wspólne wypracowanie i wskazanie kierunków rozwoju kultury polskiej stojącej 

wobec wyzwań XXI wieku. 

 

7. Rola towarzystw regionalnych w inspirowaniu i publikowaniu badań z zakresu 

historii 

Wagę badań regionalnych podkreślali od lat historycy. Stanowisko ich wyartykułował 

prof. Sławomir Kalembka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreślając, że 

upowszechnianie wiedzy o regionie, o historii regionu jest bardzo ważnym kulturotwórczym, 

który może wywierać wpływ na tworzenie się w danej miejscowości pewnych środowisk 

twórczych, kulturalnych, zwłaszcza tam, gdzie nie ma środowiska akademickiego299 oraz 

wezwał badaczy historii do zastanowienia się nad sposobami wsparcia animatorów działań 

regionalnych.  Szczególnie istotne wydawało się być przeprowadzanie i propagowanie roli 

 
297 Ibidem. 
298 Ibidem. 
299 O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej. Materiały konferencji naukowej „Historia regionalna - jej 
miejsce w świadomości społecznej” Toruń 6-7.04.1990 r., Ciechanów-Toruń 1991, s. 107; Także: rec. publikacji 
Z. Mańkowskiego [w:] „Region Lubelski”, R. 4(6), Lublin 1989-1990, s.107-109. 
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badań podejmowanych w zakresie historii regionalnej, bowiem  niektórych regionach żywa 

jest dotąd pamięć o przeszłości historycznej odnoszącej się do konkretnego miejsca, do 

konkretnego wydarzenia, która to pamięć niestety również stopniowo zanika z uwagi na 

postępujący ogólny rozwój cywilizacyjny. Tak więc prowadzenie tego typu badań uważam za 

bardzo istotne, wręcz niezbędne300. Debata historyczna w gronie badaczy naukowych 

zajmujących się regionalistyką stała się właściwym forum do usystematyzowania postaw, 

poglądów i teorii współczesnej regionalistyki historycznej. Istotne w tej kwestii było 

wystąpienie prof. Andrzeja Tomczaka, znawcy archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii, 

wytyczającego zadania dla regionalistyki: Badania regionalne mają pokazywać odrębność, 

specyfikę owych poszczególnych strumyków, które razem zlewają się w potężną rzekę dziejów 

narodowych… dzieje regionów rozpatrywać należy nie w izolacji, ale w związku z dziejami 

całego kraju301. Autor postuluje rozwinięcie badań źródłowych nad historią regionalną, 

których efektem będą monografie miejscowości a także prace o charakterze 

popularnonaukowym.  

Taką postawę od lat reprezentowali także regionaliści z lubelskiego środowiska 

naukowego, dostrzegający potrzebę inspirowania i wspierania badań regionalnych. Ich 

zdaniem - w naszej złożonej współczesności dynamicznego rozwoju technik informatycznych, 

czy też globalizacji gospodarki i kultury, jesteśmy świadkami wzrostu zainteresowania 

przeszłością, zwłaszcza dziejami miejscowości, w której ludziom przyszło żyć i pracować albo, 

w której urodzili się i spędzili dzieciństwo. W zjawisku tym ma swoje źródło ogromne 

zapotrzebowanie na badania regionalne i lokalne, zwłaszcza na historię poszczególnych 

miejscowości.302  

Podobne stanowisko zaprezentował uczestnikom Kongresu w Radomiu w 1998 r. 

historyk, regionalista Ryszard Szczygieł, w referacie nt. „Ruch regionalistyczny w Polsce. 

Jego cele i związki z historią regionu”. Obserwowany w społeczeństwie końca XX wieku, 

wzrost zainteresowania problemami miejsca urodzenia i zamieszkania wyraźnie związany jest 

z postępującą przebudową struktury państwa i społeczeństwa. Dlatego, zdaniem regionalisty 

nowocześnie pojmowany regionalizm polski musi być rozwijany w ścisłym związku 

z wychowaniem patriotycznym, umacnianiem demokracji a także z wzbogacaniem kultury 

narodu treściami kultury lokalnej303.  

 
300 Ibidem, s.106. 
301 Ibidem, s.11. 
302 R. Szczygieł, Dzieje Tarnogrodu, wstęp, Tarnogród 2006, s.9. 
303 R. Szczygieł, Ruch regionalistyczny w Polsce. Jego cele i związki z historią regionu [w:] Czym jest 
regionalizm. VI Kongres RTK, Radom 23-26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998, s.96. 
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Jaki więc powinien być ten regionalizm współczesny? Zdaniem Ryszarda Szczygła 

powinien więc to być szeroki ruch społeczny obejmujący wszystkie sfery życia społeczności 

lokalnej, stanowiąc zarazem pole dla współżycia jej członków i pobudzania ich aktywności 

dla dalszego rozwoju tych społeczności. Aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu 

społeczności lokalnej zapewnia każdemu człowiekowi jego podmiotowość304. Regionaliści 

mając świadomość, jak wiele jest w kraju do zrobienia, dlatego przyjęli na siebie zadanie 

pobudzania inicjatyw i aktywności oraz poczucia odpowiedzialności za przyszłość 

poszczególnych środowisk. Działalność ta, prowadzona w wielu towarzystwach od lat, 

mająca na celu kultywowanie własnych wartości w kontekście odrębności lokalnej 

i regionalnej, powinna być otwarta na realizację celów ogólnonarodowych305.  

Z chwilą powołania  Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

inicjatywę działań w zakresie podejmowania badań naukowych dotyczących dziejów 

miejscowości i regionów przejęli sami regionaliści. W swoich statutach i programach 

działania, wszystkie powstające towarzystwa regionalne zakładały poznanie i popularyzację 

dziejów lokalnych. Inicjatywy regionalistów, niezależnie od polityki władz, zasadniczo 

koncentrowały się rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań przeszłością regionalną. Do 

podstawowych zadań WRTR należało przede wszystkim inspirowanie działań w zakresie 

upowszechniania historii regionalnej w poszczególnych stowarzyszeniach. Stanowisko to 

wyraźnie wyartykułowane zostało w pierwszym tomie „Regionu Lubelskiego” wydawnictwa 

WRTR: podejmując problematykę historyczną, czynimy to w intencji żywej na naszym terenie 

zasady: Przeszłość – przyszłości, dlatego też nieobojętne nam są forma i treść dni 

dzisiejszych. Pragnęlibyśmy mieć swój skromny udział w ich kształtowaniu i wyrażaniu306. 

Kolejne roczniki wydawnictwa odegrały znaczną rolę w kształtowaniu profilu działań 

regionalistycznych na Lubelszczyźnie, podnosząc potrzeby i oczekiwania tego ruchu, 

dokumentując działalność towarzystw regionalnych oraz aktywność i zapał do prac na rzecz 

poznania dziejów swojego regionu samych regionalistów.307 

Prezes WRTR – Ryszard Szczygieł - określił stanowisko części historyków lubelskich 

wobec ruchu regionalnego w rozmowie z dziennikarzem: Moje zaangażowanie w działalność 

towarzystw regionalnych wiąże się właśnie z chęcią poznania i wprowadzenia do obiegu 

naukowego małej historii, związanej z dziejami środowisk lokalnych. Obszar zwany 

 
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
306 „Region Lubelski”, 1(3), 1986, s.8. 
307 Staraniem WRTR ukazało się 6 numerów periodyku „Region Lubelski”. Ostatni - nr 6(8) za lata 1994-1996 
ukazał się w 1998 r. Kolejne tomy nie zostały wydane z powodu trudności finansowych.  
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Lubelszczyzną to teren zaniedbany w tego typu badaniach. Podjęliśmy więc wielką akcję 

tworzenia lokalnych monografii, które przygotowywane są w dwu nurtach. Jednym są 

wspomnienia spisane przez prawników, nauczycieli, lekarzy, lokalnych działaczy.(…)308 

Drugim nurtem są badania prowadzone przez historyków, socjologów, językoznawców, 

etnografów309. Realizacji tych celów służyły inicjowane przez regionalistów spotkania 

znawców i miłośników historii. Z wiedzy i doświadczenia historyków lubelskich stopniowo 

nauczyły się korzystać towarzystwa regionalne, które kontakty swoje ze środowiskiem 

naukowym rozpoczynały już na etapie organizacyjnym, oczekując poradnictwa przy 

rejestracji, precyzowaniu założeń statutowych, które stawały się podstawą do działania oraz 

ukierunkowaniem późniejszej pracy. Tendencje te widoczne stały się szczególnie w latach 80-

tych, kiedy to zdaniem Zygmunta Mańkowskiego z niezwykła siłą ujawniają się sentymenty 

do historii narodowej, do dawnych wydarzeń, symboli, postaci. Tymczasem regionalizm 

zawsze przywiązywał do sprawy kultywowania  przeszłości ogromną wagę. Można nawet 

powiedzieć, że regionalizm nie może się bez historii obyć310. 

Impulsem do podjęcia takich badań były jubileusze nadania prawa miejskiego, które 

zwykle mobilizowały społeczność lokalną do działań zmierzających do poznania stanu 

wiedzy o swojej miejscowości, pogłębienia jej a następnie popularyzowania wśród 

mieszkańców. Inspiracja wypływała ze stowarzyszeń regionalnych, które w porozumieniu 

z miejscowymi przedstawicielami władz inicjowali kontakty ze środowiskiem naukowym 

w celu zlecenia badań oraz organizowali sesje o tematyce regionalnej. Następnym etapem 

tych działań były publikacje prezentujące zakres badań i ustaleń dotyczących dziejów 

miejscowości. Poważnym osiągnięciem we wzajemnej współpracy była organizacja szeregu 

sesji. Bazując na latach doświadczeń zakładano popularnonaukowy charakter tych spotkań, 

mając na uwadze, by dotrzeć w ten sposób z rzetelną wiedzą historyczną do szerszego grona 

odbiorców i zyskać przyszłych pasjonatów historii regionalnej. Dlatego w programach sesji, 

obok referatów naukowych, wprowadzone zostały każdorazowo komunikaty, bądź krótkie 

głosy w dyskusji, przygotowane przez miejscowych miłośników i badaczy historii regionu. 

Zapewniano, więc uzupełnianie i ubogacanie wiedzy obu stron. Efekty tej współpracy 

środowiska naukowego z ruchem regionalnym, prowadzonej z inspiracji i pod szczególną 

kuratelą WRTR, zaprezentowane zostaną szczegółowo poniżej.  
 

308 Przywołanym przez autora przykładem są: Dzieje Nałęczowa Michała Tarki, Dzieje Stężycy Klemensa 
Kurzypa, i nie opublikowana w chwili rozmowy monografia wsi Strzyżewice opracowana przez Ferdynanda 
Rymarza. 
309 Z prezesem WRTR prof. Ryszardem Szczygłem rozmawia Grzegorz Wójcikowski, „Kurier Lubelski”, 1993, nr 
107, s.2. 
310 Z. Mańkowski, Powrócić do regionalizmu [w:] „Kamena”, nr 13, Lublin 26.IX-9.X 1982, s.11. 
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W dniach 22-23 maja 1981 r. Towarzystwo Regionalne w Tomaszowie Lubelskim 

w porozumieniu z Lubelskim Oddziałem PTH zorganizowało sesję naukową na temat „360 

rocznica założenia miasta”. W trakcie obrad wygłoszonych zostało 8 referatów tematycznie 

obrazujących dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego i okolic.311 

Niesłabnącym zainteresowaniem zarówno badaczy dziejów, jak i świata artystycznego 

cieszyło się miasteczko Kazimierz Dolny. Zniszczone w znacznym stopniu w czasie wojny 

było pod szczególnym nadzorem architektów odbudowywane i konserwowane. Istotną rolę 

w ukierunkowaniu badań i prowadzonych prac konserwatorskich miało do spełnienia 

Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego. Właśnie na zlecenie Towarzystwa, opatrzona 

okolicznościowym ekslibrisem upamiętniającym jubileusz 800 lat Kazimierza, ukazała się 

monografia opracowana przez przewodniczącą miejskiej  komisji kultury i sztuki Jadwigę 

Teodorowicz-Czerepińską pt. „Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna.”312 

Staraniem towarzystwa w kolejnych latach ukazywały się publikacje tematyczne dotyczące 

wcześniejszych dziejów miasta, czy wydarzeń znaczących z jego niedalekiej przeszłości.313 

Jubileusz 450-lecia nadania prawa miejskiego stał się także okazją do przebadania 

całokształtu dziejów Końskowoli, miasteczka będącego centrum nadwiślańskiego kompleksu 

majątkowego w województwie lubelskim, lokowanego w 1532 r. Na karty dziejów 

ogólnopolskich trafiło znacznie później, przede wszystkim dzięki położeniu na uczęszczanym 

szlaku drogowym. Od połowy XVII w. miasto było kilkakrotnie miejscem ważnych wydarzeń 

politycznych, znane jest także z mecenatu Lubomirskich, Sieniawskich, Czartoryskich.314 

 Honorowy Komitet Obchodów, zwrócił się do Instytutu Historii UMCS z propozycją 

przygotowania sesji naukowej w roku jubileuszowym a następnie opublikowania zarysu 

dziejów miasta (od 1869 r. osady). Sesja naukowa odbyła się w dniu 29 maja 1982 r. pt. 

„Dzieje Końskowoli w 450-leciu nadania prawa miejskiego”, przygotowana pod 

kierownictwem dr Ryszarda Szczygła.315  

Referaty prezentujące stan badań historycznych w zakresie różnych aspektów dziejów 

miasta i okolic, od prahistorii do czasów współczesnych, przygotowali oraz zaprezentowali 

 
311 M. Zakrzewska - Dubasowa, M. Mądzik, Sprawozdanie z działalności L/O PTH za okres 26.06.1980-
21.X.1982, „Rocznik Lubelski”, nr XXV-XXVI, 1983-1984, Lublin 1985, s. 226. 
312 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz D. 1981. 
313 I.J. Kamiński, Kazimierz nad Wisłą. Miasto i ludzie, Warszawa 1983; A. Jaworski, B. Strynkowski, Żydzi 
kazimierscy. Dzieje, kultura, kuchnia, Kazimierz D. 1989; Akcja zbrojna w Kazimierzu D.19 maja 1945 r. pod 
dowództwem H. Dekutowskiego „Zapory”, Kazimierz D. 1996. Patrz także: K. Parafianowicz, Jubileusz 
Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, „Gama Puławska” 1995, nr 1. 
314 Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 1988, s.3. 
315 J. Urbanek, Narodziny towarzystwa, „Region Lubelski”, nr 2(4), 1987, Lublin 1990, s. 349-350. 
Końskowolskie Towarzystwo Regionalne zarejestrowane zostało 22.XI 1983 r. a jego prezesem został Jan 
Urbanek. 
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zebranym miłośnikom dziejów regionalnych, pracownicy naukowi UMCS: doc. Jan Gurba na 

temat „Okolice Końskowoli w świetle archeologii”, dr Anna Sochacka zaprezentowała, jak 

wyglądała „Końskowola przed nadaniem prawa miejskiego”, dr R. Szczygieł – nt. „Lokacja 

miasta Końskowola i jego dzieje w czasach przedrozbiorowych”, dr S. Wiśniewski – 

„Końskowola w czasach zaborów i walk narodowowyzwoleńczych”, dr Zbigniew 

Zaporowski – „Końskowola w czasach najnowszych 1918-1980”.316 Problematyka i tematyka 

poruszona w referatach wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy, szczególnie mieszkańców 

miasteczka i okolic. 

W czasie podsumowania obchodów zrodziła się myśl wydania drukiem monografii 

miejscowości w celu udostępnienia materiałów sesyjnych szerszym kręgom odbiorców. We 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zaplanowano opublikować zarys dziejów 

Końskowoli. Publikacja ukazała się drukiem w 1988 r., pod redakcją Ryszarda Szczygła. 

Zasadniczo złożyły się na nią referaty wygłoszone na sesji. Rozdział ostatni, napisany przez 

naczelnika gminy, poświęcony został czasom współczesnym i perspektywom dalszego 

rozwoju miejscowości. Monografia skierowana została do osób zainteresowanych historią 

regionu, z nadzieją na rozwijanie tej wiedzy w kolejnych latach działań podejmowanych na 

rzecz swojego miasta przez Końskowolskie Towarzystwo Regionalne317. 

Podobny oddźwięk zainteresowania dziejami swojej miejscowości wywołała 

zainicjowana przez WRTR w dniu 26 listopada 1983 r. sesja nt. „Dzieje rodziny Sobieskich 

i Sobieszyna”. Jej  organizatorami byli: Sobieszyńskie Towarzystwo Regionalne318 i Gminny 

Ośrodek Kultury w Ułężu. Przewodnictwo sesji powierzono dr R. Szczygłowi, który w swoim 

referacie przedstawił dzieje wsi Sobieszyn, z której wywodził się ród Sobieskich.319 

W kolejnym referacie dr Andrzej A. Witusik mówił o „Awansie rodu Sobieskich”, 

przywołując zebranym dzieje rodu i jego związki z Lubelszczyzną. „Wiktorię wiedeńską 

Sobieskiego” zaprezentował dr H. Gmiterek, kładąc nacisk w swoim referacie na polityczne 

znaczenie zwycięstwa polskiego oręża. Obradom przysłuchiwało się ponad 50 osób, w tym 

grupa młodzieży z pobliskiego liceum i Zespołu Szkół Rolniczych, biorąca aktywny udział 

w dyskusji, wykazująca zainteresowanie dziejami Sobieszyna oraz biografią Jana III 

Sobieskiego. Dopełnieniem spotkania była wystawa fotograficzna Antoniego Całki 

 
316 R. Szczygieł, Sesja naukowa w Końskowoli, „Rocznik Lubelski”, nr XXV/XXVI, 1983/1984, Lublin 1985, 
s. 236-237. 
317 Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 1988.  
318 K. Spaleniec, Dyrektor na pół etatu, „Informator Kulturalny WDK”, nr 1-3, 1985. Statut Sobieszyńskiego 
Towarzystwa Regionalnego zatwierdzony został przez Naczelnika Gminy Ułęż dopiero w dniu 10.X.1985 r. 
319 M. Pawłowski, Sesja popularnonaukowa w Sobieszynie, „Region Lubelski”, nr1(3) 1986, Lublin 1990, s.289. 
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„Warszawskie pamiątki po Sobieskich” oraz wspólne zwiedzanie zabytków Sobieszyna 

i miejscowej Izby Pamięci. 

Upamiętnianie postaci i wydarzeń znaczących w historii kraju, Łukowa i okolic to cel 

przyświecający działaniom łukowskich regionalistów. Podejmowano szereg działań mających 

przypominać i upamiętniać ślady wydarzenia historyczne dziejące się na tym terenie. W tym 

właśnie celu upamiętniono odbudowaniem tablicy poległych powstańców styczniowych. 

Przypominano także wydarzenia z okresu II wojny światowej: od 1966 r. organizowano rajdy 

piesze „Szlakiem Partyzantów” prowadząc grupy trasą: Stoczek Łukowski-Jata-Łuków,  zaś 

od 1967 r. opracowano szlak pieszy im. Gen Franciszka Kleeberga.320 Także w celu 

upamiętnienia ostatniej bitwy kampanii wrześniowej stoczonej na tych ziemiach regionaliści 

zaangażowali się w utworzenie Izby Pamięci w Woli Gułowskiej. Powołano też specjalną 

komisję historyczną z Henrykiem Izdebskim na czele. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łukowskiej było także inicjatorem zorganizowania uroczystych obchodów przypadającego w 

1983 r. jubileuszu 750.lecia miasta. Z tej okazji zorganizowano w dniach 26-27 października 

tegoż roku sesję naukową  poświęconą  historii miasta Łukowa w XIX i XX w. Zawężenie 

tematyki wynikało też z wielkiego zainteresowania społeczeństwa najnowszą przeszłością 

swojego regionu .321 W trakcie sesji wygłoszono 21 referatów i komunikatów, które 

obejmowały całokształt bogatego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego Łukowa 

i powiatu.322 Jubileusz miasta upamiętniono także dokonując odsłonięcia tablicy wmurowanej 

przy Ratuszu. Opracowywane przez historyków i regionalistów materiały dotyczące dziejów 

miasta i okolic, publikowane były systematycznie w „Zeszytach Łukowskich”, którego 

kolejne numery ukazywały się od 1983 r. Właśnie w roku jubileuszu miasta udało się 

opublikować w oryginalnym brzmieniu dokumenty świadczące o nadaniu prawa miejskiego. 

Towarzystwo przez kolejne lata podejmowało szereg działań zmierzających do upamiętnienia 

ważnych wydarzeń i postaci historycznych, które zapisały się w dziejach miasta i okolicznych 

miejscowości, publikując opracowania w „Zeszytach Łukowskich”.323 

 Sukcesem zakończyły się działania prowadzące do upamiętnienia ostatniej bitwy 

kampanii wrześniowej 1939 r. W dniu 8 października 1989 r. oddano do użytku budynek – 

Pomnik Czynu Bojowego Żołnierzy Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, mieszczącym 

 
320 R. Grafik, 40 lat TP Ziemi Łukowskiej, Luków 1998, s.23. 
321 Łuków i okolice w  XIX i XX w., red. R. Turkowski, Warszawa 1989, s.7.  
322 Ibidem. Także: Z. Wolski, Kalendarium 1233-1994, „Łuków i Ziemia Łukowska”, Łuków 1996. 
323 Staraniem TP Ziemi Łukowskiej ukazały się m.in.: R. Grafik, Łuków w 1939 r. i pierwszym okresie okupacji, 
1984, z.4; R Grafik, Wybrane zagadnienia z życia Łukowa w latach 1939-1944, 1984, z.5; F. Gryciuk, Łuków 
w latach 1944-1975, 1984, z.6; J. Strychalski, Tragedia w Józefowie, 1985, z.7; E. Lipka, Okolice Adamowa 
i Woli Gułowskiej,1985, z.8; M. Grzechnik, Miasto Łuków i jego rozwój, 1985, z.9.  
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Muzeum Żołnierzy Września oraz Izbę Regionalną Rzeźby Ludowej.324 W tym samym roku 

dokonano odsłonięcia tablicy umieszczonej na frontowej ścianie Urzędu Miasta w Łukowie 

ku czci poległych żołnierzy POW w powiecie łukowskim.325 Staraniem regionalistów udało 

się także, w dniu 3 maja 1991 r. wmurować tablicę upamiętniającą 200-lecie uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, nawiązującą do wcześniejszej, wmurowanej po raz pierwszy w 1916 r.326 

W różnej formie zabiegano, by upamiętnić wydarzenia historyczne, w znaczący sposób 

wpływające na dzieje miasta i okolic. W ramach publikacji regionalnych ukazało się 

kalendarium wydarzeń w Łukowie i Ziemi Łukowskiej w latach 1233-1994, opracowane 

przez Zenona Wolskiego.327 

Przypominanie historii swojej miejscowości, upamiętnianie ważnych wydarzeń oraz 

postaci w jej dziejach, to jeden z pierwszych widocznych przejawów aktywności 

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kocka. Zamanifestowało ono swoją rolę – strażnika historii 

doprowadzając do odsłonięcia ustawionego na rynku, w dniu 2 października1982 r., pomnika 

Tadeusza Kościuszki, który Niemcy w 1939 r. wrzucili do bagna. Wydobyty po 30 latach 

zniszczony pomnik poddany został renowacji w pracowni artystycznej w Nałęczowie. 

Towarzystwo zainicjowało także plenery fotograficzne i malarskie pod hasłem: 

„Dokumentacja fotograficzna miasta Kocka i okolicy”, „Ostatnia bitwa gen. F. Kleeberga”, 

„Życie codzienne wsi Białobrzegi”, „Kock dawniej i dziś”. Przeprowadzono także cykl 

oświatowy pn. „Poznajemy dzieje miasta Kocka”.328 W późniejszych latach ukazało się także 

opracowanie dziejów Kocka do roku 1939, autorstwa Henryka Mierzwińskiego.329 

Organizatorem kolejnej sesji, w dniu 8 listopada 1984 roku, było Lubartowskie 

Towarzystwo Regionalne, mające już doświadczenia i dorobek z zakresu badań nad 

przeszłością Lubartowa i okolic. Tym razem tematyka sesji skoncentrowana była na historii 

najnowszej miasta, obejmując zagadnienia z zakresu: dziejów miasta, kultury, oświaty, 

rzemiosła, służby zdrowia, gospodarki, przemian demograficznych i przestrzenno-

społecznych330. Zainteresowanie tematyką sesji regionalnych skłoniły towarzystwa do 

dalszych badań nad przeszłością mikroregionów. Taki rodowód i charakter miała sesja w dniu 

 
324 R. Grafik, 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków 1998, s.33. 
325 Ibidem, s. 32, po raz pierwszy tablica odsłonięta była 11.XI.1934 r. a usunięta przez okupantów niemieckich 
w 1940 r. Odnaleziona została w 1981 r. w Dworku W. Pola w Lublinie, uszkodzona, poddana została renowacji. 
326 Ibidem, s.33, usunięta przez Niemców tablica, odnaleziona została w 1989 r. w czasie remontu dzwonnicy 
kościoła św. Rocha na cmentarzu w Łukowie. 
327 Z. Wolski, Kalendarium 1233-1994 pt. Łuków i Ziemia Łukowska, Łuków 1996. 
328 Z. Toczyński, Od kroniki historycznej OSP w Białobrzegach do Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kocka, 
„Informator Kulturalny WDK”, nr 4-6, Lublin 1985. 
329 H. Mierzwiński, Dzieje Kocka do roku 1939, Warszawa 1990. 
330 J. Smolarz, Lira i lamparty.  Od miłośników sztuki do miłośników regionu, „Lubartów i Ziemia 
Lubartowska”, Lubartów 1986, s. 28-51. 
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27 maja 1985 roku zorganizowana w pałacu w Kozłówce obejmująca tematyką Dzieje 

Kamionki.331 Współorganizatorem sesji, obok LTR i rady gminy, było Muzeum Regionalne 

w Lubartowie. W ramach sesji obok zarysu dziejów Kamionki zaprezentowano: oświatę, 

kulturę, sport, ochronę zdrowia, zagadnienia gospodarcze i społeczno-polityczne gminy 

Kamionka. Uczestnikom sesji wysłuchali referatu opracowanego przez Krzysztofa 

Kornackiego nt. „Muzeum w Kozłówce w 40-leciu” oraz Romana Kornackiego nt. 

„Lubartowskie Towarzystwo Regionalne w 30-leciu swojej działalności”.332 Towarzystwo 

było również inspiratorem zorganizowania w dniu 25 marca 1990 r. przez radę gminną 

w Michowie, sesji regionalnej na temat „Michów w historii i tradycji”333. Regionalista 

działający w LTR - Krzysztof Kornacki opracował także publikację prezentującą powiat 

lubartowski.334 Towarzystwo miało także wyjątkową okazję do wykazania swojej aktywności, 

bowiem w 1993 r. przypadał jubileusz 450-lecia założenia Lewartowa oraz 250 rocznica 

odnowienia prawa miejskiego wraz z nadaniem miastu herbu i zmianą nazwy na Lubartów 

(1994)335. Podjęte działania stworzyły możliwość mieszkańcom i miłośnikom regionu 

poznawania i propagowania dziejów miasta. 

Po latach pewnego marazmu i zastoju ożyło w działaniu w latach osiemdziesiątych 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, z chwilą objęcia funkcji prezesa przez Ewę 

Leśniewską336. Krąg osób związanych z towarzystwem wystąpił z szeregiem inicjatyw, w tym 

z wydawaniem „Merkuriusza Łęczyńskiego”, którego pierwsze trzy numery sygnowane były 

jako jednodniówki i cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników. Tłumnie odwiedzano 

wystawy fotografii starej Łęcznej, organizowano plenery malarskie, zwracając uwagę 

mieszkańców na zabytki.337 Towarzystwo ogłosiło także ogólnopolski konkurs na prace 

dyplomowe związane z regionem łęczyńskim. Cenną inicjatywą podjętą w 1984 roku przez 

TP Ziemi Łęczyńskiej, było zorganizowanie cyklu spotkań z naukowcami z Instytutu Historii 

UMCS zajmującymi się badaniami dziejów Łęcznej. Cieszące się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców spotkania, podsumowane zostały sesją naukową pt. „Dzieje Łęcznej” 

 
331 Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1993. Referat wiodący sesji J. Szczepaniaka, Historia miasta 
Kamionki (od połowy XV do roku 1869), s. 147-166. 
332 J.S( Smolarz), Sesje naukowe i popularnonaukowe, „Region Lubelski”, R.3(5), Lublin 1988, s.302. 
333 Referat Jerzego Remiszewskiego pt. Z dziejów Michowa (do 1864 r.), zamieszczony został w periodyku 
„Lubartów i Ziemia Lubartowska”, Lubartów 1993, s.167-179. 
334 K. Kornacki, Powiat Lubartowski, Lubartów 1999. 
335 LTR, M. Kozioł, Sprawozdanie z działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego za okres 1955-
1995, s.5. 
336 E. Misiewicz, 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, „Region Lubelski”, R.3(5), Lublin 1988, 
s.294-296. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej założyła w 1975 r. nauczycielka Stefania Pawlak.          
W 1984 r. funkcję prezesa przejęła Ewa Leśniewską.  
337 R. Szczygieł, Jubileusz Towarzystwa przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, „Merkuriusz Łęczyński” 1995, nr 8, s.4. 
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zorganizowaną w dniu 15 grudnia 1984 roku. W trakcie sesji wygłoszono dziewięć referatów 

ukazujących historię miasta od średniowiecza do czasów współczesnych.338 Referaty 

prezentowały dzieje Łęcznej i okolic w porządku chronologicznym: doc. J. Gurba rozpoczął 

naukową część spotkania zapoznając zebranych z najstarszymi dziejami miejscowości, 

prezentując referat nt. „Z przeszłości Łęcznej i okolic w badaniach archeologicznych”; dr 

Anna Sochacka - nt. „Osadnictwo średniowieczne w regionie Łęczyńskim”; dr Ryszard 

Szczygieł „Lokacja i dzieje miasta do połowy XVII w.”; dr A. Witusik – „Dzieje miasta od 

połowy XVII w do końca I Rzeczypospolitej”; prof. dr Tadeusz Mencel - „Jarmarki 

Łęczyńskie”; dr S. Wiśniewski – „Łęczna w okresie powstań narodowych”; mgr Ewa 

Leśniewska – „Uwłaszczenie w dobrach Łęcznej”; dr hab. J. Lewandowski – „Łęczna na 

przełomie wieków 1834-1919”; dr Emil Horoch – „Łęczna w okresie II Rzeczypospolitej”; dr 

J. Marszałek – „Łęczna w okresie II wojny światowej”; dr M. Wieliczko- „Łęczna w okresie 

Polski Ludowej”. Sesja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania historią regionu. 

Zdecydowano także na publikację wygłoszonych referatów, które ukazały się pod redakcją 

Emila Horocha. Wydany tom stanowił pierwsze w dziejach miasta opracowanie jego 

historii.339 W tomie znaleźć można także szereg interesujących wiadomości o źródłach 

i materiałach do dziejów Łęcznej, które przechowywane są w zbiorach Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Lublinie. Czytelne jest także przesłanie, które ukierunkowuje 

działania towarzystwa, by ukazać obecnym i przyszłym mieszkańcom grodu jego przeszłość – 

barwę i klimat dawnych, zamierzchłych lat. Jak miasto powstało, jak się rozwijało, jakie losy 

były jego udziałem, jakie fakty i postacie zapisały się w dziejach grodu najbardziej trwale, jak 

reagowało miasto na przełomowe wydarzenia w kraju, co dało ono krajowi, co z minionych 

dziejów godne jest trwałego zapamiętania?340. Te inicjatywy wzmocniły autorytet 

Towarzystwa, czyniącego także starania o przywrócenie rangi miejscowemu muzeum 

regionalnemu, zdominowanemu przez Lubelskie Zagłębie Węglowe.341  

Dziejami swojej miejscowości zainteresowali się także włodawscy regionaliści. 

Powołane w dniach 2-3 grudnia 1983 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, mające 

wówczas 126 członków, za cel swojego działania przyjęło skupienie wokół spraw miasta 

i okolic wszystkich zainteresowanych rozwojem tego regionu, prowadzenie badań nad 

 
338 L. Piątkowski, Sprawozdanie z sesji „Dzieje Łęcznej”, „Rocznik Lubelski”, nr XXVII/XXVIII, 1985-1986, 
Lublin 1988, s.313. Także: J.S ( Smolarz), Sesje naukowe i popularnonaukowe na temat dziejów 
miejscowości,…. op. cit. s.300-303. 
339  Łęczna. Studia z dziejów miasta, pod red Emila Horocha, Łęczna 1989. 
340 Ibidem. 
341 E. Misiewicz, 10 lat Towarzystwa Przyjaciół Łęcznej, „Region Lubelski”, R.3 (5), 1988, s.294-6. Liczba 
członków Towarzystwa wzrosła w tym czasie do 110 osób.  



 

220 
 

przeszłością i popularyzacja wyników, upowszechnianie kultury tych terenów, troska 

o ochronę zabytków, miejsc pamięci, piękna krajobrazu342. Okazją do aktywnego włączenia 

się w życie kulturowe miasta stało się uczestnictwo w obchodach 450-lecia nadania prawa 

miejskiego Włodawie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej wraz z Muzeum 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i instytucjami kultury miasta, w ramach jubileuszowych 

uroczystości zainicjowały w 1984 r. podjęcie badań naukowych nad przeszłością Włodawy. 

Kierowanie pracami badawczymi powierzono pracownikom naukowym UMCS: Edwardowi 

Olszewskiemu i Ryszardowi Szczygłowi. W okresie międzywojennym opublikowana została 

wprawdzie praca Stanisława E. Michalskiego dotycząca Włodawy, miała ona wprawdzie 

charakter monografii statystyczno-gospodarczej, jednak opis poszczególnych sfer życia 

mieszkańców wiele mówił o funkcjach ośrodka miejskiego i jego roli w regionie.343 Jubileusz 

stał się okazją do podjęcia nad poznaniem dziejów położonego w pasie nadbużańskim 

miasteczka. Przygotowana przez lubelskich pracowników naukowych konferencja odbyła się 

w dniach 15-16 czerwca 1984 r.344 Następnie podjęte zostały starania o wydrukowanie 

zaprezentowanych referatów oraz efektów dalszej pracy badawczej. Po kilku latach badań 

zaowocowały one opublikowaniem monografii obejmującej „Dzieje Włodawy” od prahistorii 

do współczesności, oczekiwanej przez czytelników z zaciekawieniem przyjętej z życzliwością 

przez krytykę naukową.345 Badania przeszłości tego miasta nastręczały wiele trudności, 

zwłaszcza z uwagi na zupełny brak ksiąg i akt miejskich, które zaginęły w czasie burzliwych 

wydarzeń politycznych i militarnych końca XVIII i początku XIX w.346 Prace badawcze 

historyków wymagały żmudnych kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych oraz 

zbiorach bibliotek. W efekcie pozwoliły ustalić początki miejskich dziejów o kilkanaście lat 

wcześniej, niż powszechnie uważano347. Tematykę monografii chronologicznie zamykał 

trudny w dziejach miasta i kraju rok 1983. Widoczne zainteresowanie monografią 

spowodowało, podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Włodawskiej, o kontynuowaniu prac mających na celu zebranie dokumentacji dotyczącej 

przemian zachodzących w regionie, a następnie przygotowanie i opublikowanie dziejów 

Włodawy po 1980 r. stanowiących kontynuację wcześniej wydanej monografii.348 Tak to 

 
342 Dzieje Włodawy, pod red. E. Olszewskiego i R. Szczygła, Lublin-Włodawa 1991, s.297. 
343 S. E. Michalski, Włodawa. Monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin 1939. 
344 R. Szczygieł, Moje związki z Włodawą, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 2-6 (25-29), 2009, s.9. Także: 
Paszkowski W., Towarzystwo Przyjaciół Ziemi włodawskiej, „Rocznik Chełmski” 1995, t.1, s.385-387. 
345 Ukazały się m.in. recenzje: A. Mieczkowskiego, „Region Lubelski”, 1991-1993, R. 5(7), Lublin 1996, s.246-
249; M. Mądzika, „Rocznik Chełmski”, 1996, t. 2, Chełm 1996, s.531-533.  
346 E. Olszewski, R. Szczygieł, Dzieje Włodawy, Wstęp, s.8. 
347 R. Szczygieł, Moje związki z Włodawą, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 2-6 (25-29), 2009, s.9. 
348 Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI, pod red. E. Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002. 
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zainteresowanie, z jakim odebrana została monografia „Dzieje Włodawy” rozbudziło pasje 

badawcze, dokumentacyjne, stając się impulsem do dalszej pracy dla regionalnych 

miłośników historii. 

Podobną inicjatywę podjęło Towarzystwo Przyjaciół Stężycy organizując w dniach 

21-22 lipca 1984 roku sesję historyczną z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Rady 

Towarzystw Regionalnych.349 Referowane tematy obejmowały dzieje najnowsze i wywołały 

żywą dyskusję wśród ponad 300 uczestników spotkania. W drugim dniu obrad, w czterdziestą 

rocznicę zakończenia wojny, dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci żołnierzy 

II wojny światowej, AK oraz więźniów obozów zagłady – mieszkańców Stężycy, którzy 

w latach 1939-1945 oddali swoje życie za wolność kraju. Odsłonięcie tablicy nastąpiło 

z inicjatywy członków Towarzystwa, a wykonana została staraniem Klemensa Kurzyła 

i Franciszka Pawłowskiego. Uroczystościom towarzyszył bogaty program o charakterze 

patriotycznym. Organizowane przez Towarzystwo wieczornice i spotkania o charakterze 

patriotycznym przyciągały tysiące mieszkańców miasteczka. Równie cenną inicjatywą 

jednoczącą lokalną społeczność było upamiętnienie przypadającej w 1988 r. 700 rocznicy 

historycznego istnienia Stężycy, poprzez umieszczenie w centrum miasta granitowego 

obelisku. Godna podkreślenia jest także działalność wydawnicza stowarzyszenia, szczególnie 

w dotycząca dziejów miejscowości. W zdecydowanej większości autorem publikacji jest 

jeden z założycieli Towarzystwa – regionalista i pasjonat Klemens Kurzyp, nie bez racji 

nazwany „dziejopisem Stężycy”. Owocem wieloletniej pracy badawczej regionalisty była 

monografia „Stężyca nad Wisłą”, wydana staraniem Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. 

Pozycja ta, oparta na archiwaliach, przyniosła autorowi ogromne uznanie i wdzięczność 

miejscowego i wywodzącego się ze Stężycy społeczeństwa. Jest ona też satysfakcją za przeszło 

50-letnią pracę nad tym dziełem.350 Ukazało się także szereg pozycji tegoż autora 

prezentujących tematyczne opracowania, bądź zawężonych w czasie dziejów mieszkańców 

Stężycy i okolic.351 Obok cennych inicjatyw wydawniczych, działalności o charakterze 

 
349 F. Pawłowski, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, „Region Lubelski”, R.3 (5), 1988, s.296- 299. 
Towarzystwo Przyjaciół Stężycy zrzeszało w1984 roku 1356 miłośników regionu. 
350 F. Pawłowski, Klemens Kurzyp – dziejopis Stężycy, „Region Lubelski”, R. 4 (6) 1989-1990, s.81-82. 
351 K. Kurzyp, Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989; tegoż autora ukazały się także sygnowane przez TP Stężycy 
publikacje: Kościół parafialny w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1988; Informacja o dawnym porcie w Stężycy i jego 
roli w spławie wiślanym, Stężyca 1988;Jak rodziła się niepodległość w Stężycy nad Wisłą w 1918 r. Stężyca 
1988; Rejon Dęblina pod okupacją niemiecką w latach 1939-1944, Stężyca 1988; Wojna obronna w rejonie 
Dęblina w 1939 r. Stężyca 1988; Szkolnictwo w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Kartki z historii Stężycy nad 
Wisłą, Stężyca 1989; Związki Stężycy z Dęblinem, Stężyca 1989; Żydzi w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; 
Franciszkanie Stężycy, Stężyca 1990; Ziemia Stężycka, Radom 1990, wydana nakładem Radomskiego 
Towarzystwa Naukowego; Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim, Stężyca 1990; F. Pawłowski, 
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patriotycznym, angażującej tysiące mieszkańców Stężycy i okolic, przy Towarzystwie 

rozwijało swoją działalność Muzeum Ziemi Stężyckiej. Przechodziło różne koleje losu 

borykając się z trudnościami lokalowymi, z brakiem możliwości należytego zabezpieczenia 

coraz ciekawszych i cenniejszych eksponatów, w które ubogacało zbiory regionalne.352  

 Ważną dla środowiska, ale także w zakresie badań nad historią mikroregionu, była 

sesja nt. „Dzieje Urzędowa i Ziemi Urzędowskiej”, współorganizowana przez środowisko 

naukowe i pasjonatów historii regionu w dniach 11-12 maja 1985 r. w Urzędowie. 

Gospodarzem spotkania było Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej oraz Komitet Obchodów 

580-lecia Urzędowa353. Dzieje Urzędowa zaprezentowane zostały w szeregu referatów 

obejmujących wąskie odcinki czasowe, bądź tematyczne: doc. dr J. Gurba – „Urzędów 

i okolice w świetle badań archeologicznych”; dr A. Sochacka – „Osadnictwo i stosunki 

wiejskie w powiecie urzędowskim”; prof. K. Myśliński – „Początki i rozwój Urzędowa do 

XV w.”; mgr G. Jawor – „Społeczność Urzędowa w XVI wieku”; dr R. Szczygieł – 

„Urbanizacja powiatu urzędowskiego w XVIII wieku”; dr B. Nowak – „Urzędów w XVI 

i XVII w.”; dr S. Wiśniewski – „Dzieje Urzędowa w dobie powstań narodowych”; 

dr Z. Zaporowski - „Dzieje Urzędowa 1918-1939”; prof. Z. Mańkowski – „Mieszkańcy 

Urzędowa w walce o niepodległość w I i II wojnie światowej”. Do problemów poruszonych 

przez historyków dołączyli regionaliści: „Urzędów w 40-leciu PRL”- zaprezentowali: mgr 

Tadeusz Surdacki i mgr Zbigniew Gawdzik. Natomiast Stanisław Nowaczyński przedstawił 

uczestnikom sesji: „Dzień dzisiejszy Urzędowa i prognozy rozwojowe”.354 Obradom 

towarzyszyła wystawa dokumentów związanych z historią miasta, przygotowana przez 

regionalistę T. Surdackiego.355 Podjęto intensywne prace nad opracowaniem monografii 

Urzędowa, tymczasem drukiem ukazało się opracowanie Z. Mańkowskiego prezentujące 

Urzędów w latach okupacji niemieckiej.356 Umieszczone zostały tam referaty i komunikaty 

poświęcone walce o niepodległość, działalności konspiracyjnej i zbrojnej różnych ugrupowań 

z ruchu oporu, martyrologii miejscowej ludności w czasie wojny, które były przedmiotem 

 
Zasłużeni dla Stężycy nad Wisłą w latach 1918-1992,Stężyca 1993; F. Kowalski, Słownik geograficzny Stężycy, 
Stężyca 1996. 
352 F. Pawłowski, O pracy Towarzystwa Przyjaciół Stężycy w latach 1988-1990, „Region Lubelski”, R. 4 (6), 
1989-1990, Lublin 1991, s.121-123. 
353 Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej powołane zostało w 1984 r., prezesem wybrany został prof. Ignacy 
Wośko. 
354 J.S ( Smolarz), Sesje naukowe i popularnonaukowe na temat dziejów miejscowości, …, s.301. 
355 G. Jawor, Sprawozdanie z sesji nt. „Dzieje Urzędowa i Ziemi Urzędowskiej”, „Rocznik Lubelski”, nr 
XXVII/XXVIII, 1985/1986, Lublin 1988, s.317. 
356 Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, pod red. Z. Mańkowskiego, Urzędów 1988. 
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sesji popularnonaukowej w Urzędowie w 1986 r.357 Publikacja ta zapoczątkowała serię 

wydawniczą poświęconą historii Urzędowa. 

 W 1985 r. ukazała się także monografia Biłgoraja. Dzieje miasta, a zwłaszcza niektóre 

wydarzenia z jego przeszłości, omawiane były w licznych pracach popularno-naukowych, 

jednakże wśród regionalistów pojawiła się myśl wszechstronnego opracowania dziejów. 

Podejmowano już wcześniej próby podjęcia prac nad monografią miasta. Kończyły się one 

jednakże mało udanymi zarysami.358 Okazję do rozpoczęcia pogłębionych badań 

historycznych stworzył jubileusz 400-lecia nadania prawa miejskiego, przypadający w 1978 r. 

Inicjatywa, która pojawiła się wśród miłośników historii regionu, skonkretyzowana została  

uchwałą Miejskiej Rady Narodowej a kontynuowało ją Biłgorajskie Towarzystwo 

Regionalne, które patronowało przedsięwzięciu. Przeprowadzenia prac badawczych podjęli 

się doświadczeni historycy: Ryszard Szczygieł i Wiesław Śladkowski oraz Jerzy Markiewicz. 

Badanie przeszłości miasta nastręczało jednak wiele trudności. Wynikały one z braku ksiąg 

i akt miejskich, które zaginęły w XIX w., bądź w czasie ostatniej wojny. Opracowując 

pierwszą monografię ujmującą całokształt dziejów miasta, regionaliści mieli nadzieję, że 

stanie się ona bodźcem dla mieszkańców i miłośników regionu do dalszej pracy poszerzaniem 

wiedzy o historii miasta i okolic.  

 Wyjątkowo uroczysty charakter miała jubileuszowa sesja nt. „330-lecie Konfederacji 

Tyszowieckiej” odbywająca się w dniu 30 listopada 1985 r. w Tyszowcach. Organizatorami 

konferencji było Towarzystwo Przyjaciół Tyszowiec oraz Instytut Historii UMCS.359 Obrady 

odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach, z udziałem historyków ze 

środowiska lubelskiego i warszawskiego, regionalistów oraz przysłuchującej się 

wygłaszanym referatom młodzieży. Tematyka sesji  dotyczyła zarówno zagadnień 

związanych bezpośrednio z Konfederacją Tyszowiecką, jak i jej oddziaływaniem na sytuację 

polityczną i militarną w toczącej się wojnie szwedzkiej. Obradom przewodniczył prof. 

K. Myśliński, przedstawiając kolejnych referentów: prof. Tadeusz Wasilewski z Uniwersytetu 

Warszawskiego nt. „Przełom w wojnie polsko-szwedzkiej. Geneza Konfederacji 

Tyszowieckiej”; mgr Elżbieta Bartosz – nt. „Cele związku tyszowieckiego w świetle aktu 

konfederacji i uniwersału o pospolitym ruszeniu”; dr A. Witusik – „Ludzie Konfederacji 

Tyszowieckiej”; dr Eugeniusz Janas – „Po Tyszowcach. Sytuacja polityczna i wojskowa 

 
357 T. Surdacki, Z działalności Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w roku 1990, „Region Lubelski”, R. 4(6) 1989-
1990, Lublin 1991, Kronika Towarzystw Regionalnych, s.126-127. 
358 J. Krukowski, recenzja monografii Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 
1985, „Rocznik Lubelski”, R. XXVII/XXVIII 1985-1986, Lublin 1988, s.293. 
359 W. Kłaczewski, Sprawozdanie z sesji pt. „330-lecie Konfederacji Tyszowieckiej”, „Rocznik Lubelski”, nr 
XXVII/XXVIII, 1985-1986, Lublin 1988, s.311. 
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Rzeczpospolitej w początku 1656 r.”; dr Andrzej Rachuba z Instytutu Historii PAN – „Litwini 

w Konfederacji Tyszowieckiej”; dr R. Szczygieł – „Tyszowce w latach potopu szwedzkiego”. 

Poruszano tematy ważkie, budzące zainteresowanie słuchaczy. Towarzystwo Przyjaciół 

Tyszowiec zaplanowało wydanie monografii miejscowości, powierzając prace nad jej 

opracowaniem dr R. Szczygła360. 

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, we współpracy 

z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, podjęła się także organizacji 

ogólnopolskiego sympozjum w Kazimierzu Dolnym w dniach 3-4 maja 1986 roku nt. 

„Społeczny ruch kulturalny wobec wyzwań przyszłości”.361 W sympozjum uczestniczyło 64 

przedstawicieli towarzystw regionalnych i ośrodków naukowych z kraju. Zaprezentowana 

tematyka referatów poruszała problematykę historyczną w działaniach regionalistów, 

zainteresowanych zarówno pradziejami, jak i badaniem historii najnowszej miejscowości 

i regionów. Także dyskusja zogniskowana była wokół roli przeszłości w kształtowaniu 

środowiska współczesnych pokoleń mieszkańców wsi i małych miast oraz potrzebie 

koncentrowania uwagi regionalistów i działaczy towarzystw na problematyce 

archeologicznej, badaniach kultury ludowej oraz historii najnowszej.362 W trakcie obrad 

i dyskusji uczestnicy sympozjum podkreślali, że szeroko rozumiana tematyka historyczna 

w działaniach regionalistów jest niezwykle ważna, służy bowiem poznaniu własnej 

tożsamości środowiska i dlatego winna być obecna w programie tego ruchu w przyszłości. 

Działania w zakresie poznawania i popularyzowania historii regionalnej, według uczestników 

sympozjum, służą kształtowaniu właściwych postaw patriotycznych w społecznościach, 

w których towarzystwa działają. Wytwarzają przy tym potrzebę poznania przeszłości ziem, 

kultywowania miejscowych tradycji oraz tworzenia nowych placówek kulturalno-

oświatowych, takich jak muzea, miejsca pamięci narodowej oraz poznawania 

i popularyzowania postaci miejscowych patriotów i ludzi zasłużonych. Dyskutowano także nt. 

problemów, z jakimi borykają się regionaliści w swojej pracy, trudnościach z publikacjami 

badań regionalnych. Rozważano potrzebę realizowania zasady jedności: kultury, ekonomii 

i polityki. Sekretarz WRTR – K. Spaleniec podkreślił, że decentralizacja w zarządzaniu 

kulturą wpływa na rozwój ruchu regionalnego.363 Apelowano także o zachowanie trwałości 

 
360 Ibidem. 
361 R. Kornacki, Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum w Kazimierzu Dolnym w dniach 3-4 maja 1986 
[w:] III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Poznań 1986, s.58. 
362 Ibidem. 
363 Ibidem, s.59. 
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polityki władz państwowych wobec ruchu regionalnego,364 co niewątpliwie przyczyni się do 

umocnienia ich autorytetu w lokalnych środowiskach oraz zapewni sprzyjającą atmosferę do 

prowadzenia działalności. W tej kwestii wnioski uczestników wskazywały jednoznacznie, że 

polityka kulturalna państwa powinna promować ruch regionalny. Winien on być 

równoprawnym elementem rozwoju życia kulturalnego w kraju.365 

 Inicjatywy regionalistyczne rozwinęły się także w Bychawie, niewielkim mieście 

położonym na południe od Lublina. Informacje dotyczące przeszłości miasta pojawiały się 

w licznych wydawnictwach związanych z dziejami Lubelszczyzny, jednakże były one 

cząstkowe, ograniczone i często błędne. Od wielu lat także dyskutowano także w środowisku 

bychawskim postulując przygotowanie pełnego opracowania dziejów miejscowości. Okazją 

do konkretyzacji tych zamierzeń był przypadający na 1987 r. jubileusz 450-lecia nadania 

prawa miejskiego Bychawie. Po nawiązaniu współpracy z Instytutem Historii UMCS 

regionaliści skupieni w Bychawskim Towarzystwie Regionalnym zorganizowali w dniach 20-

21 czerwca 1987 r. sesję naukową nt. „Dzieje Bychawy i okolic”.366 W trakcie sesji 

pracownicy naukowi i miejscowi miłośnicy Bychawy prezentowali pierwsze wyniki swoich 

badań nad przeszłością tego miasta (w latach 1869-1958 – osady). Referenci oraz uczestnicy 

sesji zainteresowani byli przedstawieniem i poznaniem różnych aspektów historii 

miejscowości i jej okolic, od pradziejów do czasów współczesnych. Badania kontynuowano 

przez kolejne lata i mimo trudności udało się doprowadzić do opublikowania monografii 

miasta, opracowanej chronologicznie do 1944 r. Okres najnowszy dziejów Bychawy 

zaprezentowany został w formie kalendarium opracowanego przez Marię Dębowczyk – 

prezesa Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Opublikowana w 1994 r. staraniem 

Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, a sfinansowana przez Urząd Miasta i Gminy 

w Bychawie i Urząd Wojewódzki w Lublinie, monografia kolejnego miasta na 

Lubelszczyźnie, jest efektem współpracy historyków profesjonalistów z Instytutu Historii 

UMCS i regionalistów związanych ze środowiskiem bychawskim.  

Podobny profil tematyczny miała konferencja popularno-naukowa na temat „Dzieje 

Ostrowa Lubelskiego 1548-1988”, zorganizowana w dniu 25 stycznia 1988 r. z inicjatywy 

Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, które zachowało szeroki zasięg terytorialny 

swojej działalności, obejmujący gminy byłego powiatu lubartowskiego. Wygłoszone na 

konferencji referaty zostały opublikowane w wydawnictwie LTR „Lubartów i Ziemia 

 
364 Ibidem. 
365 Ibidem, Wnioski, s.60, 
366 Dzieje Bychawy, pod red. R. Szczygła, Bychawa – Lublin 1994, Wstęp, R. Szczygieł, s.7. 
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Lubartowska”367. Prezentacja efektów badań historycznych dotyczących dziejów miasta 

i okolic w wygłoszonych na konferencji a następnie opublikowanych referatach, wzbudziła 

zainteresowanie mieszkańców ziemi lubartowskiej i uświadomiła potrzebę kontynuowania 

prac. Konferencja stała się także przyczynkiem do zainicjowania powołania nowego 

towarzystwa regionalnego. Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego za cel priorytetowy 

swojego działania powzięło przygotowanie monografii miejscowości.368 Po nawiązaniu 

współpracy z prof. R. Szczygłem, powołany został zespół autorów, z lubelskiego środowiska 

naukowego, który przystąpił do badań nad przeszłością miasta. W skład zespołu weszli 

pracownicy naukowi Instytutu Historii UMCS oraz Państwowego Muzeum na Majdanku. 

Efekty tych badań zaprezentowane zostały na zorganizowanej staraniem Towarzystwa Ziemi 

Ostrowa Lubelskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Lubelskim w dniach 

22-23 maja 1993 r. konferencji naukowej nt. „Dzieje Ostrowa Lubelskiego”, poświęconej 

dziejom miasteczka i jego okolic. Obradom przewodniczyli: prof. R. Szczygieł oraz doc. 

J. Gurba. Zebrani wysłuchali pięciu referatów i dwóch komunikatów, prezentujących dzieje 

miasta. W wygłoszonym referacie nt. „Okolice Ostrowa w pradziejach” doc. J. Gurba 

przedstawił przegląd odkryć archeologicznych dokumentujących dzieje osadnictwa tego 

regionu. Przypomniał także, że część badań wykopaliskowych na tym terenie prowadzili 

członkowie Młodzieżowego Koła Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Lubartowie, przy 

fachowym nadzorze i udziale studentów archeologii UMCS. „Mikroregion ostrowski 

w średniowieczu, powstanie osady i parafii” – omówiła dr A. Sochacka. Natomiast prof. 

R. Szczygieł w referacie - „Miasto Ostrów - jego powstanie i organizacja” omówił 

uwarunkowania związane z powstaniem miasta w kontekście urbanizacji ziemi lubelskiej 

i obszaru między Wisłą a Bugiem369. Dr Stanisław Jop - „Ostrów w XVII i XVIII w.” 

przedstawił dzieje miasteczka w burzliwym okresie dziejów.370 Problemy historii Ostrowa 

w latach 1795-1918  zaprezentował doc. Marek Mądzik pt. „Dzieje miasta Ostrowa w okresie 

zaborów”. Natomiast Ostrów Lubelski w Polsce odrodzonej i w latach okupacji hitlerowskiej 

zaprezentował w swoim wystąpieniu dr Z. Zaporowski. „Główne tendencje przemian 

społecznych Ostrowa po II wojnie światowej” przedstawiła dr Irena Machaj. Wyniki badań 

 
367 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, t. XI, Lubartów 1990, s.11-97. 
368 M. Markiewicz, Nowe Towarzystwo Regionalne w Ostrowie Lubelskim, „Region Lubelski”, nr 4(6), Lublin 
1989-1990, s.127-128, Towarzystwo Ziemi Ostrowa Lubelskiego powołane zostało na zebraniu założycielskim 
w dniu 21 maja 1989 roku. Prezesem towarzystwa przez kolejne kadencje wybrany został prof. dr hab. nauk 
med. Marian Markiewicz;  
369 M. Mądzik, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dzieje Ostrowa lubelskiego” 22-23 maja 1993 r., 
„Region Lubelski”, nr 5(7), 1991-1993, Lublin 1996, s.266-268. 
370 S. Jop jest także autorem opracowania pt. Zasiedlenie pojezierza w rejonie Ostrowa Lub. (XIII-XVIII w.), 
Lublin 1998, wydanego przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 
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naukowego zespołu autorskiego, zawarte zostały w monografii opublikowanej pt. „Dzieje 

Ostrowa Lubelskiego” pod redakcją R. Szczygła, staraniem Towarzystwa Ziemi Ostrowa 

Lubelskiego.371 Publikacja stała się ważnym elementem obchodów jubileuszowych 450-lecia 

miasta, przypadających w 1998 r. Zawarte w niej treści pozwoliły przybliżyć mieszkańcom 

oraz poszukującym swoich korzeni, przeszłość miasta nad Tyśmienicą i jego okolic.  

W efekcie współpracy dwóch towarzystw: Radomskiego Towarzystwa Naukowego 

i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego zorganizowane zostało w dniach 23-24 

września 1988 r. II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym. 

Spotkanie poświęcone zostało problemom badań przeszłości miast polskich oraz konserwacji 

historycznej substancji miast zabytkowych. Problemy te obecne były od lat w działaniach 

towarzystw regionalnych i naukowych. Rola towarzystw w inicjowaniu działań w tym 

zakresie jest szczególnie istotna. Zdaniem historyka R. Szczygła - towarzystwa notowały 

poważne, udokumentowane sukcesy na tym polu. Rola towarzystw jest szczególnie istotna 

zwłaszcza w zakresie inspiracji takich badań - inicjują one, w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

społeczne, prace nad historią miejscowości, czy też dziejami poszczególnych obiektów 

zabytkowych.372 Troska o obiekty zabytkowe, inicjowanie zabiegów konserwatorskich 

i rewaloryzacyjnych to jedno z istotniejszych działań przypisanych towarzystwom 

regionalnym w zakresie historii. W zmieniającej się polskiej rzeczywistości, przy 

demokratyzacji i decentralizacji zarządzania krajem, zdaniem historyków, rola towarzystw 

w tym zakresie wzrosła: szczególnie wyczulone na sprawy przeszłości są towarzystwa 

działające w miasteczkach, w których zachowały się historyczne zespoły staromiejskie, czy też 

ważne dla przeszłości i tradycji obiekty architektoniczne.373 Trwałą wartością będącą 

osiągnięciem sympozjum stała się uchwała powołująca do życia Związek Miast 

Kazimierzowskich, czyli ośrodków, które otrzymały prawo miejskie i określony projekt 

przestrzenny według modelu zachodniego, w czasach panowania ostatniego z Piastów374.  

Uczestnicy obrad  byli zgodni, że choć różne były losy tych ośrodków, różna też jest ich 

pozycja w kraju, jednak przypomnienie wspólnych korzeni może być inspirujące dla 

zamieszkujących je społeczności, może też stanowić impuls do podejmowania prac przy 

zabytkowych obiektach historycznych oraz badań nad przeszłością miejscowości. 

 
371 Dzieje Ostrowa Lubelskiego, pod red R. Szczygła, Lublin 1998. Publikacja obok wygłoszonych na 
konferencji referatów zawiera także kronikę wydarzeń w Ostrowie L. w latach 1944-1998, opracowaną przez 
M. Wójcik. 
372 Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich 
w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24.IX.1988, Radom-Kazimierz Dolny 1990, s.3. 
373 Ibidem. 
374 Ibidem, s.4. Do Związku zgłosiło akces 20 miast kazimierzowskich. 
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 Pełne zaangażowania i pasji badawczej były działania członków Towarzystwa 

Regionalnego Hrubieszowskiego, służące dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy 

z dziejów miasta i regionu, prowadzone przez dziesięciolecia. Ważnym echem odbiła się sesja 

naukowa zorganizowana z inicjatywy TRH, we współpracy merytorycznej z Zakładem 

Historii Średniowiecznej UMCS i Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN w 

Warszawie. Sesja odbyła się w Horodle w dniu 15 października 1988 r. przypadając w 575 

rocznicę unii horodelskiej375. Historycy średniowiecza zaprezentowali efekty badań 

dotyczących tematyki obrad i wpisujących się w jubileuszowe obchody zawarcia Unii 

w Horodle. W części referatowej spotkania prof. K. Myśliński przedstawił sylwetkę króla 

Władysława Jagiełły jako polityka na tle epoki. W swoim wystąpieniu dr R. Szczygieł 

omówił polityczno-społeczne znaczenie dokumentów unii horodelskiej. Dr B. Nowak 

scharakteryzowała stanowisko Witolda i bojarów litewskich, zaś dr A. Sochacka ukazała 

postawy możnowładztwa polskiego. Dzieje Horodła w późnym średniowieczu omówił mgr 

A. Janeczko, natomiast dr E. Janas przedstawił sprawy unii polsko-litewskiej w Polsce 

przedrozbiorowej. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziło także wystąpienie 

prof. W. Śladowskiego omawiającego przebieg manifestacji patriotycznej w Horodle 

i okolicach w 1961 r. Materiały z sesji stanowiły wiarygodne naukowo podstawy do 

opracowania w przyszłości dziejów miejscowości.  

Z inicjatywy i staraniem Towarzystwa powstały pomniki upamiętniające postacie 

zasłużone dla regionu bądź znaczące wydarzenia w dziejach: Bolesława Prusa 

w Hrubieszowie, Partyzanta w Małkowie, 700-lecia Grabowca, odbudowano Kopiec 

Kościuszki w Uchańce k/Dubienki i pomnik Powstańców Styczniowych w Mołożowie.376 

Upamiętniono także tablicami Bolesława Prusa oraz zasłużonych regionalistów: Antoniego 

Wiatrowskiego, Mariana Barusia, Wincentego Piątaka.  

Istotne znaczenie w prowadzeniu badań nad historią miejscowości regionu oraz 

popularyzacji wiedzy historycznej, miało zorganizowane z inicjatywy TRH, we współpracy 

z Instytutem Historii UMCS i władzami gminnymi, sesji naukowych, których tematyką stały 

się dzieje Dubienki. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 5-6 grudnia 1987 r. a obradowano  

na temat „Dubienka – przeszłość i teraźniejszość”377. Natomiast w dniu 15 maja 1992 r. 

w Zespole Szkół w Dubience, odbyło się sympozjum naukowe nt. „Bitwa pod Dubienką 

 
375 J. Strycharczuk, Działalność Towarzystwa Reg. Hrubieszowskiego, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 1-2, s.25. 
376 J.L. Krzyżewski, Wpisane w Ziemię Hrubieszowską i jej tradycje, „W Kręgu Kultury”,1(4) 2006, s. 30. 
377 J. Strycharczuk, Działalność Towarzystwa Reg. Hrubieszowskiego, „Biuletyn TRH”, 2000, nr 1-2, s.25. 
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i ustanowienie Krzyża Virtuti Militari”378. Referaty opracowali i wygłosili: prof. Andrzej 

Zahorski nt. „Tadeusz Kościuszko- prawda i legenda”; dr S. Michałowski – „Przyczyny 

polityczne wojny polsko-rosyjskiej 1792 r.”; dr E. Janas – „Bój pod Dubienką”; doc. 

M. Mądzik – „Rosyjski przeciwnik”; prof. W. Majewski nt. „Zieleńce - Dubienka”. Miesiąc 

później, w dniu 16 czerwca 1992 r.  w towarzystwie regionalistów hrubieszowskich odbyła 

się promocja książki A.A. Witusika „Kościuszko pod Dubienką”379. Wyprzedzając 

przypadające na 2000 r. obchody jubileusz 600-lecia lokacji Hrubieszowa, opublikowany 

został zbiór szkiców historycznych kilku autorów, pod redakcją R. Szczygła, pt. „Hrubieszów 

przez dzieje”.380 Była to pierwsza próba szerszego zarysu przeszłości regionu a równocześnie 

zapowiedź wydania w pełni naukowej monografii miasta.381 Na końcu publikacji poświęconej 

dziejom miasta zamieszczono sprawozdanie z działalności Towarzystwa, stanowiące bilans 

trzydziestoletnich jego dokonań w zakresie pielęgnowania i popularyzacji dziejów regionu. 

Zamieszczono także wykaz zorganizowanych konferencji, sesji naukowych, seminariów, 

w większości poświęconych tematyce regionalnej: miastu i okolicom Hrubieszowa.382 

Jubileusz 600-lecia nadania prawa niemieckiego miastu, przypadający w 2000 r. stał się 

okazją do podjęcia prac nad monografią miasta. Dostępna była wprawdzie praca 

A. Wiatrowskiego, nie zaspokajała ona jednak oczekiwań badaczy dziejów. 383Powołany 

w 1996 r. Honorowy Komitet Obchodów 600-lecia Hrubieszowa rozpoczął starania, aby 

zbliżający się jubileusz miasta obejść w sposób godny. Wyłoniona została Rada Redakcyjna, 

pod przewodnictwem Zdzisława Kosakowskiego, która podjęła rozmowy z Instytutem 

Historii UMCS. W odpowiedzi na inicjatywy mieszkańców miasta, ukształtował się zespół 

autorski, w skład którego weszli zarówno pracownicy naukowi Instytutu Historii oraz Katedry 

Archeologii UMCS, jak również miejscowi miłośnicy przeszłości Hrubieszowa. Kierowanie 

zespołem powierzono historykowi Ryszardowi Szczygłowi. Prace zamierzano zakończyć 

przed jubileuszem, jednakże z przyczyn obiektywnych termin realizacji opracowania 

monografii i jej druku uległ znacznemu przesunięciu w czasie.384  

 
378 Ibidem, s.26. 
379 Ibidem. A.A. Witusik, Kościuszko pod Dubienką, Lublin 1992. 
380 Hrubieszów przez dzieje, pod red. R. Szczygła, Biblioteka TRH, t.16, Hrubieszów 1990. 
381 W. Czarnecki, Hrubieszów przez dzieje, Biblioteka TRH, t.16, Hrubieszów 1990, rec. „Region Lubelski”, nr 4 
(6), s.110; W. Piątak, Ćwierćwiecze Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (dokumenty), Hrubieszów 
1985 (Biblioteka TRH, t.13). 
382 W. Kossowski, Udział TRH w obchodach 40-lecia PRL i 500-lecia Uchań,  „Biuletyn TRH”,1983, R.21, nr 4, 
s.20-24. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie inicjowało i patronowało obchodom 500-lecia Uchań.                   
383 A. Wiatrowski, Dzieje Hrubieszowa,1957. 
384 Ibidem, Dzieje Hrubieszowa, pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 2006. W związku z jubileuszem miasta 
ukazały się także: S. Jadczak, Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400-2000, Lublin 2000; M. Baruś, Powiat 
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Cenną inicjatywą Sekcji Lubelskiej TRH w zakresie podejmowania badań nad 

przeszłością regionu była przyjęta przez UMCS i WSR propozycja proponowania studentom 

podejmowania tematów prac magisterskich o tematyce regionalnej.385  Na uwagę miłośników 

dziejów lokalnych zasługuje także praca Wiesława Złotko pt. „Gmina Uchanie w latach 1918-

1939”, która swoim zasięgiem w okresie międzywojennym obejmowała 16 wsi, 5 folwarków 

i osadę miejską. Pozycja ukazała się w ramach serii wydawniczej Biblioteka Towarzystwa 

Regionalnego Hrubieszowskiego386. 

Wśród ważnych dla regionalnych badań historycznych przywołać należy konferencję 

naukową zorganizowaną w Chełmie w dniach 10-11 września 1992 r. na temat „600-lecia 

nadania miastu Chełm prawa miejskiego”. Znane była wprawdzie publikacje: z okresu 

międzywojennego praca Kazimierza Czernickiego pt.  „Chełm przeszłość i pamiątki”387 oraz 

Bolesława Zimmera pt. „Miasto Chełm. Zarys historyczny”388, która ukazała się w 1974 r. 

wzbudzając w środowisku potrzebę przeprowadzenia kompleksowych badań dziejów miasta 

i regionu. Organizatorem konferencji była Rada Miejska, Muzeum Okręgowe oraz 

Państwowa Służba Ochrony Zabytków przy współudziale Towarzystwa Kulturalno-

Oświatowego Pro Patria i Zakładu Historii Średniowiecznej UMCS. Wprowadzenia 

w tematykę obrad dokonał dyrektor Instytutu Historii prof. dr hab. Józef Szymański 

akcentując znaczną rolę historii regionalnej w umacnianiu więzi społecznej oraz zwracając 

uwagę na różne formy upowszechniania wiedzy historycznej389. Referenci w swoich 

wystąpieniach zaprezentowali efekt wieloletnich badań obejmujących dzieje miasta w różnym 

przedziale czasowym. Doc. dr J. Gurba (UMCS) wygłosił referat opracowany wspólnie z mgr 

S. Gołubem (Muzeum Okręgowe w Chełmie) nt. „Archeologia o początkach Chełma”, 

dokonując przeglądu najważniejszych przedsięwzięć archeologicznych prowadzonych na 

terenie Wysokiej Góry, miasta i okolic Chełma w okresie powojennym oraz sygnalizując 

najpilniejsze potrzeby w tej mierze, umożliwiające kontynuację badań i zabezpieczenie 

obiektów. Do wystąpienia tego nawiązywał w części referat W. Ruszkowskiej (Muzeum 

Okręgowe w Chełmie) nt. „Średniowieczny zespół osadniczy z wieżą murowaną 

w Bieławinie”. Dzieje Chełma w okresie XIII-XV w. znalazły odzwierciedlenie w referacie 

 
hrubieszowski. Szkic monograficzny, Hrubieszów 1939, nakładem „Wiadomości Hrubieszowskich”, wznowienie 
- Lublin 1999; S. Drewnik, Z Hrubieszowa nad Huczwą, Hrubieszów 1997, t. 25 Biblioteki TRH. 
385 XX Lat działalności Sekcji Lubelskiej TRH w świetle dokumentów, zebrał i do druku przygotował M. Sas, 
Lublin 1989, s.24. 
386 W. Złotko, Gmina Uchanie w latach 1918-1939, Hrubieszów 1991, t. 18, Biblioteka TRH. 
387 K. Czernicki, Chełm przeszłość i pamiątki, 1936. 
388 B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa 1974. 
389 J. Łosowski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „600-lecie nadania miastu Chełm prawa miejskiego”, 
„Region Lubelski”, nr 5(7), 1991-1993, Lublin 1996, s.268-271. 
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doc. dr hab. R. Szczygła pt. „Początki miasta Chełma i jego lokalizacja na prawie 

niemieckim”. Istotną część referatu stanowiło wyjaśnienie przyczyn wystawienia przez króla 

Władysława Jagiełłę dwóch przywilejów lokacyjnych dla miasta w 1392 i 1425 r., nurtujące 

wcześniejszych badaczy. Natomiast referat prof. dr K. Myśliwskiego pt. „Władysław Jagiełło 

– inicjator lokacji miasta Chełma” poświęcony był osobie pierwszego władcy połączonego 

polsko-litewskiego państwa. Skomplikowane dzieje ziem położonych na styku różnych 

kultur, religii i narodowości przedstawił dr H. Gapski (KUL) w wystąpieniu „Pogranicze 

kultur - ziemia chełmska”. Z zainteresowaniem słuchacze wysłuchali także wystąpień 

referentów obejmujących problematykę religijną na tym terenie: ks. prof. M. Zahajkiewicza 

(KUL) nt. „Kościół katolicki w Chełmie – dzieje i problemy”, oraz E. Wilkowskiego na temat 

dziejów kościoła greckokatolickiego na terenie Chełmszczyzny po oficjalnej kasacie unii 

w 1875 r. Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z historią cudownego obrazu 

Matki Bożej Chełmskiej, czczonej przez wiernych trzech obrządków przedstawił mgr 

J. Stefański (PKZ Lublin). Obradom towarzyszyła wystawa pn. „Dawny Chełm w planach 

i sztuce” - przygotowana przez Chełmskie Muzeum Okręgowe. W drugim dniu obrad 

zainteresowanie referentów i słuchaczy skupione zostało na dziejach miasta w okresie XIX 

i XX w.390 Uczestnicy konferencji podjęli żywą dyskusję, w której zaproponowano m.in. 

wydawanie przy pomocy finansowej władz periodyku regionalno-historycznego, co 

przyczyniłoby się do kontynuowania badań regionalnych i popularyzowania ich w szerszych 

kręgach odbiorców. Materiały z sesji dopracowane przez referentów ukazały się w publikacji 

pt. „Chełm i chełmskie w dziejach”, pod redakcją R. Szczygła391. Powstała w ten sposób 

kolejna praca rzetelnie prezentująca dzieje mikroregionu. Staraniem chełmskich regionalistów 

ukazało się także opracowanie dziejów wsi Sosnowica i jej okolic.392  

Zainteresowanie przeszłością miasta widoczne stało się wśród mieszkańców miasta 

Parczew, rozbudzone zbliżającym się jubileuszem 600-lecia nadania prawa miejskiego, 

przypadającym w 2001 r. Podjęte wcześniej badania naukowe pozwoliły na ukazanie się 

monografii obejmujące dzieje Parczewa w latach 1401 – 2001 w oczekiwanym terminie, co 

pozwoliło na godne uczczenie jubileuszu miasta.393 

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lublina i jego staraniem ukazała się także 

publikacja „Lublin – zarys dziejów miasta” w opracowaniu historyków R. Szczygła 

 
390 Tamże, referaty wygłosili: doc. dr H. Gmiterek, dr S. Wiśniewski, mgr J. Paszkiewicz, mgr L. Tokarski, 
Z. Gardziński, mgr E. Worlicka-Betiuk, mgr J. Malinowski, A. Piwowarczyk i inni. 
391 Chełm i chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996. 
392 K. Prożogo, Sosnowica i okolice, Lublin-Chełm 1985. 
393 E. Horoch, A. Koprukowniak, R. Szczygieł, Dzieje Parczewa 1401-2001, Parczew – Lublin 2001. Ukazała 
się także pozycja A. Nosalskiego, Z dziejów Parczewa, Biała Podlaska 1998. 
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i W. Śladkowskiego.394 Wydawnictwo było pierwszą od ponad dwudziestu lat tego typu pracą 

o Lublinie, dającą z jednej strony selektywny, z drugiej zaś pełny obraz miasta nad 

Bystrzycą.395 

Przypadający na 1997 r. jubileusz 430-lecia lokacji miasta stał się impulsem dla 

społeczności lokalnej, skupionej w Towarzystwie Regionalnym Tarnogrodzkim396 oraz władz 

Tarnogrodu, zabiegania o opracowanie monografii naukowej. Wprawdzie w 1970 r. 

opublikowana została praca, ks. dra Wincentego Depczyńskiego, wieloletniego proboszcza 

tamtejszej parafii pt. „Tarnogród 1567-1967. Monografia historyczno-gospodarcza”, jednak 

ograniczona objętość tego wydawnictwa i interwencje cenzury uniemożliwiły ukazanie 

w pełni złożonych losów mieszkańców Tarnogrodu w poprzednim 400-leciu.397 Oczekiwania 

te zostały skonkretyzowanie w 1995 r., kiedy w ramach przygotowań do obchodów 

jubileuszowych lokacji miasta zawarto umowę z zespołem autorskim, kierowanym przez prof. 

R. Szczygła z Instytutu Historii UMCS o podjęcie badań naukowych i opracowanie 

monografii. Niestety, zadanie okazało się trudne do wykonania: Zakrojone na szeroką skalę 

badania archiwalne i trudne problemy interpretacyjne, dotyczące podstawowych faktów 

z dziejów miasta, a potem osady, a także inne względy sprawiły,398 że publikacja ukazała się 

po wielu latach prac badawczych na kolejny jubileusz miasta. 

Jubileusz 580-lecia nadania prawa miejskiego obchodzony w Kocku w 1997 r. 

zmobilizował władze i społeczność lokalną do podjęcia działań mających na celu 

uświetnienie tej rocznicy. Inicjatorem przedsięwzięć było Towarzystwo Przyjaciół Miasta 

Kocka, które przyczyniło się do zorganizowania w dniu 24 maja 1997 r. konferencji 

naukowej. Została ona pomyślana, jako uzupełnienie napisanych przez H. Mierzwińskiego 

„Dziejów Kocka do 1939 r.” a opublikowanych w 1990 r. Była to sytuacja szczególna, kiedy 

ukazanie się drukiem monografii miejscowości stanowi punkt wyjścia do dalszych jej badań. 

Grupa historyków z UMCS i KUL oraz mieszkańcy zainteresowani przeszłością miasta 

postanowili podjąć tematy, które nie zostały uwzględnione w monografii. Dotyczyło to 

zagadnień z początków osadnictwa na tym terenie jak i dziejów powojennych i najnowszych 

miasta.399 Badania wykopaliskowe dotyczące osadnictwa okolic Kocka w świetle archeologii, 

zostały przeprowadzone na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół M. Kocka a efekty tej pracy 

 
394 R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin –zarys dziejów miasta, Lublin 1993. 
395 Historia Lublina w zarysie 1317-1967, pod red. H. Zinsa, Lublin 1972. 
396 Towarzystwo Regionalne Tarnogrodzkie zarejestrowane zostało w 1995 r. 
397 R. Kowal, M. Dec, uwagi w Przedmowie monografii, s. 7 [w:] Dzieje Tarnogrodu, pod red. R. Szczygła, 
Tarnogród 2006. 
398 R. Szczygieł, Dzieje Tarnogrodu, wstęp, Tarnogród 2006, s.9 
399 Studia z dziejów Kocka, pod red. R. Szczygła, Lublin 2003, Przedmowa, s.7. 
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zostały zaprezentowane na konferencji oraz w późniejszym wydawnictwie.400 W trakcie 

konferencji wygłoszono 11 referatów, z których 7 zostało następnie opublikowanych w pracy 

pt. „Studia z dziejów Kocka” pod redakcją R. Szczygła. Zamieszczone tam artykuły dotyczą 

problemów istotnych dla poznania przeszłości miasta i jego mieszkańców, ukazując ich 

historię na tle dziejów regionu. Wydawnictwo regionalne, dotyczące dziejów Kocka i okolic 

to także kolejny przyczynek do poznania przeszłości całej Lubelszczyzny.  

Zainteresowanie czytelników wzbudziła monografia „Dzieje Strzyżewic”401. Autorem 

jej był prawnik z zawodu, ale także znany społecznik i regionalistą, który postanowił 

opracować historię rodzinnej wsi poczynając od czasów średniowiecznych do współczesnych. 

Przeobrażenia własnościowe, gospodarcze nadbystrzyckiej wsi ukazane zostały na szerokim 

tle przemian historycznych najbliższego regionu, ziemi lubelskiej i państwa. Autor w swej 

pracy oparł się na bogatym, zachowanym materiale źródłowym zasięgniętym z dostępnych 

archiwów i bibliotek, ubarwiając swoje opracowanie relacjami zebranymi od mieszkańców, 

które dzięki kolorytowi, autentyczności przekazu i ścisłym związkom z tradycją, stanowiły 

znakomite uzupełnienie źródeł urzędowych. Pozycja opatrzona została wstępem R. Szczygła, 

który pozytywnie ocenił publikację i zarazem polecając czytelnikom cenną monografię wsi 

Strzyżewice wyraził nadzieję, że będzie ona dobrze służyła budowaniu patriotyzmu lokalnego 

mieszkańców. Praca wejdzie także do dorobku historiografii regionalnej, która dysponuje, 

jak dotychczas, tylko kilkoma opracowaniami dziejów wsi.402 

Zachęcone zainteresowaniem odbiorców Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne we 

współpracy z Urzędem Gminy przekazało do rąk czytelników i miłośników regionaliów, 

kolejne pozycje wydawnicze. Należą do nich: „Monografia Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rechcie” (1995), Ewy Kołaczkowskiej – „Szlakiem 

wspomnień” (1996), Leona Karłowicza – „Generał Franciszek Rohland i jego potomkowie” 

(1996), oraz „Z przeszłości Osmolic” (1997), stanowiąc o znaczącym dorobku wydawniczym 

stowarzyszenia. Wśród pozycji prezentujących historię regionalną przywołać należy także 

książkę „Gmina Strzyżewice (Piotrowice) 1918-1997”, wydanej pod redakcją F. Rymarza 

a stanowiącej zamknięcie pewnego cyklu historycznego prezentującego okolice Strzyżewic 

w dziejach. Obok historii pisanej książka przyciąga czytelnika bogatym wyborem materiałów 

 
400 Kock. 580 lat miasta. Wybrane karty z historii, opracowanie: M. Jesionkowski, M. Futera, Kock 1997. 
401 F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do 1918 r., Lublin 1994. Staraniem Strzyżewickiego Towarzystwa 
Regionalnego w latach 1992-2000 wydano łącznie 13 pozycji, w tym 9 wydawnictw książkowych, w tym m.in. 
E. Kołaczkowska, Szlakiem wspomnień, Strzyżewice 1992; L. Karłowicz, Generał Franciszek Rohland i jego 
potomkowie, Strzyżewice 1992; L. Karłowicz, Ród Stadnickich, ostatnich właścicieli Osmolic, Strzyżewice 
1992; patrz str. www.strzyzewice.lubelskie.pl/dane/stow.htm  
402 R. Szczygieł, Przedmowa, [w:] F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do roku 1918, Lublin 1994, s.5-6. 
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fotograficznych, prezentujących piękno architektury, zabytków i krajobrazu tej ziemi.403 

Ukazała się także pozycja będąca próbą opracowania dziejów Kluczkowic.404  

Lata dziewięćdziesiąte XX w. charakteryzujące się przebudową struktury 

organizacyjnej państwa i społeczeństwa, rozbudziły tłumione przez lata zainteresowania 

historią regionalną i lokalną. Wzrastało znaczenie towarzystw regionalnych w budowaniu 

tożsamości „małych ojczyzn”. Kształtujące się samorządne społeczności demokratycznego 

państwa poszukiwały w wiedzy o przeszłości swojego regionu, swoich wsi i miast, swoich 

przodków, jako swoistej motywacji i ukierunkowania do aktywniejszego działania. Tendencja 

do szukania własnych korzeni, poznawania tradycji i dziedzictwa pokoleniowego a także 

otwarcie się rynku wydawniczego, spowodowały wzrost liczby opracowań i publikacji 

z zakresu tzw. małej historii. Ich przygotowaniem zajmowali się z jednej strony zaproszeni do 

współpracy przez towarzystwa regionalne zawodowi historycy, z drugiej zaś miłośnicy danej 

miejscowości czy też regionu, zawodowo związani z innymi sferami. Każde z naukowych 

opracowań, najczęściej zainicjowane było przez regionalistów zdopingowanych jubileuszem 

nadania prawa miejskiego, sesją popularno-naukową a następnie zwieńczało wieloletnią pracę 

badawczą. Ukazujące się publikacje, prezentowały całokształt dziejów miejscowości, na 

danym etapie badań. W zamyśle ich autorów, badaczy dziejów regionalnych, miały nie tylko 

spopularyzować wśród mieszkańców dostępną wiedzę o regionie oraz swoiste poczucie dumy 

z przeszłości, ale także stać się bodźcem do dalszych poszukiwań. W tej grupie wydawnictw 

przywołać należy publikacje sygnowane przez wiele towarzystw regionalnych 

Lubelszczyzny, było też jedną z form działania rozbudzającego patriotyzm lokalny. 

Kurowskie Towarzystwo Regionalne naznaczyło swoje wyraziste miejsce na mapie 

wydawnictw regionalnych. Stało się to za przyczyną inicjatora powołania stowarzyszenia 

i aktywnego jego działacza, historyka z wykształcenia i pasjonata badań dziejów swojej 

rodzinnej miejscowości - Krzysztofa Boreczka. Towarzystwo zainaugurowało swoją 

działalność organizacją obchodów 800-lecia Kurowa. W programie trzydniowych 

uroczystości odbyła się uroczysta sesja Gminnej Rady Narodowej z wykładem na temat 

dziejów miejscowości oraz promocją okazjonalnie wydanej jednodniówki „Kurowiak”. 

Działalność wydawnicza towarzystwa kontynuowana była w postaci „Zeszytów Kurowskich” 

- publikacji systematycznej, w której zamieszczano artykuły z zakresu historii miejscowości 

 
403 Gmina Strzyżewice (Piotrowice) 1918-1997, pod red. F. Rymarza, Lublin 1998. 
404 M. Soborska, Szkice z dziejów Kluczkowic, Lublin 1998. 
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oraz aktualności z życia regionu.405 W kolejnych latach ukazało się także szereg publikacji 

autorstwa Krzysztofa Boreczka z zakresu dziejów Kurowa i jego mieszkańców.406 

Regionaliści z Kurowa podjęli wiele inicjatyw, mających na celu budowanie patriotyzmu 

wśród społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej swojej „małej 

ojczyzny”, upamiętnianie osób i wydarzeń zapisanych w jej dziejach. Przywołać warto 

niektóre z działań zawartych w sprawozdaniu towarzystwa obejmującego działania jego 

członków w latach 90-tych XX w.: 

- ustawienie krzyża i tablicy pamiątkowej przy ul. Puławskiej, upamiętniającej miejsce 

egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego w czasie drugiej wojny światowej, 

- dokonano inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej zniszczonych zabytkowych nagrobków 

na cmentarzu grzebalnym a następnie z funduszy Koła Przyjaciół Kurowa odrestaurowano 6 

nagrobków oraz odnowiono figurę św. Jana przy ul. Puławskiej, 

- wykonano renowację portretów ks. G. Piramowicza i ks. Szajowskiego oraz dokonano 

renowacji dwóch tablic nagrobnych znajdujących się na zewnętrznej elewacji kościoła-1996r. 

- w celu uświetnienia obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowano 

rajdy młodzieżowe z sąsiadujących szkół, powiązane konkursami wiedzy o twórcach 

Konstytucji oraz przeszłości naszej miejscowości, 

- z inicjatywy KRT, przy pomocy Urzędu Gminy wystawiono na skwerku w Kurowie obelisk 

poświęcony twórcy Konstytucji 3 Maja, wielkiemu Polakowi – dziedzicowi Kurowa, Ignacemu 

Potockiemu, gdzie odbywają się uroczystości związane z tą rocznicą i tą postacią, 

- wmurowano tablicę na budynku Urzędu Gminy informującą o 550 rocznicy lokacji Kurowa, 

która obchodzona była 6 stycznia 1992 r.407  

 Przytoczony fragment sprawozdania z działalności Kurowskiego Towarzystwa 

Regionalnego odzwierciedla inicjatywy wielu działających na Lubelszczyźnie stowarzyszeń. 

Zabieganie o zachowanie w dobrym stanie zabytków i pomników historii, pielęgnowanie 

wiedzy o przeszłości, upamiętnianie wydarzeń i osób związanych z dziejami miejscowości, 

umiejętne przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu, to w codzienności towarzystw 

najczęściej podejmowane formy pracy. Widoczna była także w pracy regionalistów troska 

o miejscowe cmentarze, zabytkowe nagrobki. Ogromna ilość inicjatyw podejmowana 

 
405 K. Matraszek, Dwadzieścia lat Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, „Zeszyty Kurowskie”, Zeszyt 15, 
Kurów 2004, s.5-13. 
406 K.A Boreczek, Przywilej Stanisława Zbąskiego dla rzemiosła Kurowskiego z 1549 r., Kurów 1993; Tenże, 
Kurów od początku XVIII do poł. XX w. cz. I 1700-1918, Kurów 1996; Tenże, Gmina Kurów. Powstanie, 
organizacja, funkcjonowanie, Kurów 2000. 
407 K. Matraszek, Dwadzieścia lat Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, „Zeszyty Kurowskie”, Zeszyt 15, 
Kurów 2004, s.8-9. 
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w poszczególnych stowarzyszenia pozwoliła nie tylko ocalić od zapomnienia pomniki, 

miejscowych bohaterów, ale także odbudować poczucie dumy z dziejów wcześniej żyjących 

pokoleń, ich dokonań, własnej regionalnej odmienności. To poczucie daje zdobyta wiedza 

o przeszłości, o życiu minionych pokoleń, co nie pozostaje bez wpływu na współczesność. 

W Fajsławicach od chwili powstania towarzystwa regionalnego, szczególną 

aktywność na polu wydawniczym przejawiał jeden z inspiratorów jego powołania Adam 

Polski. Leśnik z wykształcenia i wykonywanej pracy stał się inspiratorem działań towarzystw 

regionalnych na Lubelszczyźnie w zakresie ochrony przyrody. Towarzystwo Przyjaciół 

Fajsławic było inspiratorem a także wielokrotnie organizatorem Sejmików Ekologicznych.408 

Towarzystwo prowadzi także działalność znaczącą w zakresie ochrony dziedzictwa 

historycznego. Z inicjatywy regionalistów zorganizowana została sesja w rocznicę powstania 

styczniowego, będąca równocześnie próbą pełnego opracowania bitwy pod Fajsławicami, 

która miała miejsce w dniu 24 sierpnia 1863 r. Materiały z sesji zostały opublikowane, stając 

się ważnym wkładem regionalistów w opracowanie przebiegu powstania styczniowego na 

Lubelszczyźnie.409 Równie ważne były działania regionalistów dotyczące ochrony miejsc 

pamięci a szczególnie cmentarzy rozsianych na terenie gminy, świadków dramatycznych 

zdarzeń na tych ziemiach w czasie działań wojennych w latach 1914-1918. Staraniem 

Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic został odnowiony cmentarz z okresu I wojny światowej 

w Boniewie.410 Próbą opracowania zarysu dziejów parafii i kościoła w Fajsławicach wpisał 

się Adam Polski w grono badaczy i dokumentalistów historii lokalnej.411 

Działalność wydawniczą rozwinęli także regionaliści w Tomaszowie Lubelskim. 

Staraniem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się seria opracowań 

o tematyce historycznej, prezentujących pomniki w mieście, cmentarze tomaszowskie, 

burmistrzów od 1918 r. czy też wydarzenia zachodzące w mieście i okolicy w kalendarium 

historyczno-gospodarczym Ziemi Tomaszowskiej.412 Ukazały się także wydawnictwa 

 
408 Sejmiki takie odbyły się w Fajsławicach i Pszczelej Woli w latach: 1996, 1999. Staraniem TP Fajsławic 
ukazały się publikacje: Z. Borkowski, A. Polski, Fajsławice gminą ekologiczną. Środowisko przyrodnicze 
dorzecza Marianki, Fajsławice 1996; A. Polski, K. Spaleniec, Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw 
Regionalnych Lubelszczyzny, Fajsławice 1998; II Sejmik Ekologiczny Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 
Towarzystwa regionalne a ekorozwój gmin wiejskich, Idem, Fajsławice 2001; I Zielnik Fajsławicki. Szczególne 
dni kultury zielarskiej, ekologicznej i zdrowotnej, Idem, Fajsławice 2000.  
409 Bitwa pod Fajsławicami 24.VIII 1863. Materiały z sesji odbytej w dniu 22.VIII 1993 r. w Fajsławicach, pod 
red. A. Polskiego, Fajsławice 1993. 
410 A. Polski, Pamięć dla pokoju. Cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice, woj. lubelskie, Fajsławice 
1996. 
411 A. Polski, Zarys historii parafii Fajsławice, Fajsławice 1995. 
412 B. Cisło, Tomaszowskie pomniki, Tomaszów L. 1988; Idem, Tomaszowskie cmentarze, Tomaszów L. 1993; 
Idem, O dawnym Tomaszowie, Tomaszów L. 1991; Idem, Kalendarium historyczno-gospodarcze Ziemi 
Tomaszowskiej do 1995 r., Tomaszów L. 1996; Idem, Burmistrzowie miasta Tomaszowa w latach 1918-1997, 
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o tematyce historycznej prezentujące przekrojowo opracowane dzieje tematycznie związane 

z przeszłością zabytków, miejscowości ówczesnego województwa zamojskiego413 a także 

dotyczące najjaśniejszych kart w dziejach miasta Zamościa.414 

Aktywnym działaniem w zakresie badań dotyczących historii swojego regionu 

wykazywało się także Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. Staraniem zwierzynieckich 

regionalistów ukazały się publikacje: Haliny Matławskiej – prezentujące dzieje Zwierzyńca415 

oraz Władysława Sitkowskiego opisujące przeszłość i teraźniejszość wsi Sochy416. 

Odkrywanie dla młodych pokoleń przeszłości swojej miejscowości i okolic, przez 

regionalistów w Zwierzyńcu, zaowocowało nawiązaniem kontaktów z Ambasadą Węgierską 

i wspólnym przedsięwzięciem, jakim było wystawienie Pomnika Węgierskich Bohaterów, 

upamiętniającym udział Węgrów w bitwie pod Panasówką. Ukazała się także publikacja 

H. Matławskiej obejmująca działania powstańców styczniowych na Zamojszczyźnie oraz 

w okolicy Zwierzyńca417. Regionalistka ze Zwierzyńca jest także autorką ponad 200 

artykułów publikowanych w prasie lokalnej, popularyzujących dzieje miast i wsi 

Zamojszczyzny.  

Cenną dla badaczy dziejów regionu okazałą się także publikacja Władysława Ćwika 

przybliżająca zainteresowanemu czytelnikowi dzieje miasteczka Józefowa418. Zamysł 

opracowania monografii powstał na początku lat 70-tych z inicjatywy miejscowych 

regionalistów oraz ówczesnego naczelnika gminy. Urzeczywistniony został publikacją 

wydaną w 1992 r. spotykając się z dużym zainteresowaniem mieszkańców roztoczańskiej 

miejscowości. 

Wśród opracowań prezentujących dzieje miasteczek Lubelszczyzny przywołać należy 

także publikację W. Jaroszyńskiego obejmująca siedem wieków dziejów Grabowca419. 

Staraniem Radzyńskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się publikacja autorstwa 

Stanisława Jarmuła prezentująca szkice z dziejów miasta Radzynia Podlaskiego oraz byłego 

 
Tomaszów L. 1998; Z. Spaczyński, Doktor Janusz Peter – twórca Muzeum Regionalnego, Tomaszów Lubelski 
1982; Idem, Komendant chłopskiej partyzantki (o mjr Franciszku Bartłomowiczu  ps. „Grzmot”), Tomaszów 
Lubelski 1983; G. Kubal, Tomaszów Lubelski, Tomaszów L.2000. 
413 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990; E. Bortkiewicz, Studium historyczno-
urbanistyczne dawnego miasta Lubycza Królewska, Zamość 1990; B. Bondyra, Słownik historyczny 
miejscowości województwa zamojskiego, Zamość 1993; D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, 
Zamość 1994; Z. Gałka-Kańska, Szkice z dziejów Biszczy, Biszcza 1995. 
414 Akademia Zamojska i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994; Akademia Zamojska w dziejach i życiu 
miasta, red. R. Szczygieł, A. Urbański, Zamość 1996;A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000. 
415 Publikacje regionalistyczne H. Matławskiej przywołane w przypisie 262.  
416 Sochy dawniej i dziś, zebrał, opracował i wstępem opatrzył W. Sitkowski, Zwierzyniec 1999. 
417 H. Matławska, Lasy – nasze fortece, Zwierzyniec 1993. 
418 W. Ćwik, Dzieje Józefowa, Rzeszów 1992. 
419 W. Jaroszyński, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991. 
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powiatu radzyńskiego.420 Regionalista radzyński już był autorem podobnego opracowania 

wydanego w 1961 r. Publikacja wcześniejsza obejmowała jednak tylko pół wieku dziejów 

miasta i powiatu, czyli lata 1861-1914. Opracowanie z lat 90-tych uzupełnia i poszerza 

wiedzę na temat dziejów miasta i jego okolic, obejmujących teren byłego powiatu. Tegoż 

autora ukazała się także publikacja o charakterze monografii prezentującej dzieje Radzynia 

Podlaskiego oraz opracowanie działalności oddziałów ruchu oporu w czasie II wojny 

światowej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.421 

Aktywność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bialskiej wyraziła się w podjętych przez 

miłośników próbach opracowania dziejów regionu i jego zabytków. W ostatnich 

dziesięcioleciach ubiegłego wieku ukazały się pozycje znaczące dla opracowania przyszłej 

monografii Białej Podlaskiej i znacznie poszerzające wiedzę o przeszłości Podlasia.422 

Ukazała się także drukiem opracowana przez J. Geresza monografia Międzyrzeca 

Podlaskiego obejmująca dzieje miasta i regionu w latach 1390-1995.423 Dla regionalistów 

i badaczy kultury regionu niezwykle cenne są opracowania Feliksa Olesiejuka zarówno 

prezentujące dzieje podlaskiej wsi Drelów – miejsce urodzenia autora, oraz zawierające 

praktycznie cały dorobek badawczo-naukowy z zakresu etnografii pt. „Zwyczaje i obrzędy 

ludu międzyrzecczyzny”.424 Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu 

Podlaskim wydano także reprint publikacji ks. Adolfa Pleszczyńskiego „Opis historyczno-

statystyczny parafii międzyrzeckiej”.425 

Obchody 450-lecia nadania prawa miejskiego odbywały się w 1996 r. w Stoczku 

Łukowskim. Z tej szczególnej okazji ukazała się staraniem Towarzystwa Przyjaciół Stoczka 

i Komitetu Obchodów 450-lecia prawa miejskiego publikacja – „Stoczek Łukowski z dziejów 

miasta”426.   

W Piaskach szlachetną regionalną kartę wypracował przez lata swojej społecznej 

aktywności nauczyciel i pasjonat, regionalista - Lucjan Świetlicki. To dzięki systematycznej 

pracy badawczej, oraz staraniom i zabiegom Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Piask 

 
420 S. Jarmuł, Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995.  
421 S. Jarmuł, Radzyń Podlaski  – 530 lat, Lublin 1999; S.J., Radzyński obwód Związku Walki Zbrojnej i Armii 
Krajowej (1939-1944), Biała Podlaska 2000. 
422 Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w, red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981;          
T. Krawczak, Dzieje zamku bialskiego, Biała Podlaska 1982; J. Flisiński, Akademia Bialska 1628-1773. Zarys 
dziejów, Biała Podlaska 1988; Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała 
Podlaska 1990; S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993; J. Kazimierski, Miasta 
i miasteczka na Podlasiu (1808-1914), zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994. 
423 J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i regionu 1390-1995, Biała Podlaska 1995.  
424 F. Olesiejuk, Monografia wsi Drelów, Lublin 1996; F. Olesiejuk, Zwyczaje i obrzędy ludu międzyrzecczyzny, 
Lublin 2000. 
425 Ks. A. Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, Międzyrzec Podlaski 2000. 
426 Stoczek Łukowski z dziejów miasta, red. A. Budzyński, J. Filipczuk, Stoczek Łukowski 1996.  
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Lubelskich, ukazały się publikacje z zakresu historii i tradycji piaseckich a także pobliskich 

Rybczewic. Tegoż autora ukazały się publikacje o tematyce regionalnej, m.in.: „W hołdzie 

pomordowanym nauczycielom gminy Piaski w latach 1941-1944”, „Legendy i podania 

piaseckie”, „Żołnierz Września – płk Tadeusz Lechnicki 1892-1939”, „ Kalendarium 

wydarzeń w gminie Piaski w latach 1939-1944”, „Miasto Piaski – kronikarski zapis dziejów”, 

„Najstarsze rody piaseckich mieszczan”, „Dzieje gminy Rybczewice”, „Spoczywają 

w piaseckiej ziemi”, „Dwory nad Giełczwią”. 427 Regionaliści piaseccy byli pomysłodawcami 

przywrócenia Piaskom statusu miasta, utraconego wskutek represji władz carskich w1869 r. 

jako kara za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Dzięki zgodnym staraniom 

regionalistów i radnych gminy, prawa miejskie zostały uroczyście przywrócone – 30 sierpnia 

1993 r. w 130 rocznicę od ich utracenia.428   

 Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa jako jedno z najstarszych w kraju, obok działań 

ważkich w kulturze regionu, do jakich bez wątpienia należy organizacja festiwalu 

muzycznego „Nałęczowskie Divertimento” oraz ogólnopolskich plenerów rzeźbiarskich, 

prowadziło także znaczącą działalność wydawniczą. Przy imprezach organizowanych przez 

towarzystwo wydawano okazjonalne druki ulotne. Efektem, zorganizowanego w 1978 r.,  

pleneru graficznego było wydanie roku teki „Nałęczów w grafice”. W tym samym roku 

ukazała się gazeta - jednodniówka „Głos Nałęczowa”, wydana pod redakcją Janusza Góry, 

Alojzego Leszka Gzelli i Wacława Stolarskiego. Kolejne numery jednodniówki ukazują się 

w latach; 1983, 1986, 1988, zaś od 1992 roku wydawany jest jako rocznik o tematyce 

regionalnej, ukazujący się systematycznie, redagowany przez Halinę Bukowską - kierownika 

Muzeum Bolesława Prusa, gdzie Towarzystwo ma swoją siedzibę oraz prezesa TPN od 1988 

roku. W 1989 roku obchodzono jubileusz 80-lecia TPN, przy tej okazji zainicjowano 

i wydano pierwsza monografię pt. „Dzieje Nałęczowa” opracowaną przez honorowego 

członka TPN, regionalistę, miłośnika przeszłości tego miasta i regionu Michała Tarkę.429 

Publikacja ta uwzględniała także historię Bochotnicy, wsi poprzedzającej powstanie tej 

miejscowości, zyskała przychylne recenzje zarówno w lubelskim środowisku naukowym430, 

 
427 L. Świetlicki, W hołdzie pomordowanym nauczycielom gminy Piaski w latach 1939-1944, Piaski 1985; Idem, 
Legendy i podania piaseckie, Piaski 1989; Idem, Żołnierz Września – płk Tadeusz Lechnicki 1892-1939, Piaski 
1989; Idem, Kalendarium wydarzeń w gminie Piaski w latach 1939-1944, Piaski 1993; Idem, Miasto Piaski. 
Kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994; Idem, Najstarsze rody piaseckich mieszczan, Piaski 1995/96;Dzieje 
gminy Rybczewice, red. Idem, Rybczewice 1996; Idem, Spoczywają w piaseckiej ziemi, Piaski 1998; Idem, 
Dwory nad Giełczwią, Piaski 1998. 
428 K. Spaleniec, Lucjan Świetlicki nauczyciel z Piask, regionalista, kolekcjoner, dokumentalista, „W Kręgu 
Kultury”, nr 2, 2005, s.14-15. 
429 M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989. 
430 Recenzja wydawnictwa autorstwa M. Mądzika, „Region Lubelski”, nr 5(7) 1991-1993, s. 243-244. 
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jak również wśród regionalistów. Obok druków ulotnych, wyróżniających się wyjątkowo 

starannie projektowaną i wykonaną szatę graficzną, staraniem Towarzystwa ukazują się także 

pozycje: Marii B. Stykowej - prezentującej tradycje teatralne Nałęczowa, publikacja Jerzego 

M. Sołdka na temat powstania styczniowego w dziejach Nałęczowa, oraz wydana nieco 

później praca prezentująca losy „nałęczowskiego generała” Władysława Wejtki.431 Staraniem 

Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa uczczona została także pamięć pisarki Ewy Szelburg-

Zarembiny, której Towarzystwo ufundowano tablicę pamiątkową, odsłoniętą 29 września 

1996 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci. 

Ukazała się także, opracowana staraniem regionalistów działających w zarejestrowanym 

w 1987 r. Regionalnym Towarzystwie Przyjaciół Wąwolnicy, monografia tej miejscowości, 

wydana w 1992 r. pod redakcją Sławomira Partyckiego432.  

 Także nowo powstające towarzystwa swoje działania rozpoczynały od publikacji 

zarysu dziejów, czasami o charakterze przewodników. Przykładem takiej pracy jest 

Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, zarejestrowane w 2000 r., które w tymże roku 

wydaje przewodnik po regionie.433 Opracowany przez Mirosława Dederkę przewodnik 

znajduje uznanie regionalistów lubelskich za opisywanie z niezwykłą starannością, wiedzą 

zaczerpniętą z ksiąg oraz potoczną, pochodzącą z rodzinnych i sąsiedzkich opowieści. 

Podziwiać należy jednak przede wszystkim jego oczytanie w rozległej literaturze historycznej 

oraz źródłach archiwalnych, do których dotrzeć można nie bez trudu i pasji, która go 

charakteryzuje.434 

 Znacznymi dokonaniami w badaniu przeszłości swojego miasta oraz edytorskimi 

mogą pochwalić się regionaliści z Janowca, gdzie w 1995 r. powołane zostało Towarzystwo 

Przyjaciół Janowca nad Wisłą. Jedną z pierwszych publikacji, jaka ukazała się staraniem 

regionalistów, było wznowienie przewodnika po Janowcu, wydanego w okresie 

międzywojennym435, oraz periodyk stowarzyszenia pt. „Notatnik Janowiecki”.436 Od 

pierwszego numeru w periodyku publikowano tzw. „Źródła Janowieckie”, czyli materiały 

oraz dokumenty dotyczące dziejów Janowca. Pragnąc przypomnieć mieszkańcom jubileusz 

460-lecia nadania prawa miejskiego /1537-1997/ oraz upamiętnić to wydarzenie, staraniem 

 
431 M.B. Stykowa, Tradycje teatralne Nałęczowa, Nałęczów 1992; J.M. Sołdek, Powstanie styczniowe 1863-
1864 w dziejach Nałęczowa, Nałęczów 1993; J.M. Sołdek, Nałęczowski Generał. Władysława Wejtki droga do 
niepodległej Polski, Nałęczów 1998; T. Kłak, Ewa Szelburg –Zarembina. W stulecie urodzin, Nałęczów 1999. 
432 Dzieje Wąwolnicy, red. S. Partycki, Wąwolnica 1992. 
433 M. Dederko, Sawin i jego region (przewodnik), Chełm 2000. 
434 Tamże, M. Dederko, Sawin.. Z. Mańkowski, Przedmowa, s.3. 
435 Przewodnik po Janowcu. Napisał Ks. D-r W. Ch./Czysty zysk przeznaczony na Dom Ludowy/R. 1930. Reprint 
Janowiec 1996. 
436 „Notatnik Janowiecki”, nr 1, Janowiec nad Wisłą 1996. 
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Towarzystwa wydana została monografia miejscowości.437 W latach następnych 

kontynuowano prace badawcze i wydawnicze zmierzające do pełniejszego przebadania 

i upowszechnienia posiadanej wiedzy o swoim mieście. Organizowano spotkania, mające na 

celu zainteresować dziejami miejscowości i okolic szersze grono mieszkańców. Taki cel 

miało zorganizowane w Janowcu w dniu 15 lutego 1999 r. I Janowieckie Spotkanie 

Historyczne.438 Z referatami o przynależności administracyjnej Janowca na przestrzeni 

wieków zaproszeni zostali: prof. Ryszard Szczygieł z UMCS w Lublinie oraz dr Sebastian 

Piątkowski z Państwowego Archiwum w Radomiu. Spotkanie zorganizowane zostało przez 

TP Janowca wspólnie z Urzędem Gminy i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, 

którego Oddziałem jest Muzeum-Zamek w Janowcu. Tematem sesji zorganizowanej w cyklu 

spotkań związanych z obchodami 460 rocznicy nadania Janowcowi prawa miejskiego była 

rola Firlejów w powstawaniu i rozwoju miasta a materiały zostały wkrótce opublikowane 

staraniem organizatorów.439 Spotkania historyków i miłośników historii były kontynuowane 

w następnych latach, stały się też inspiracją do kolejnych publikacji związanych z dziejami 

Janowca.440 Widząc znaczne zainteresowanie mieszkańców tematyką dotyczącą przeszłości 

Janowca, Towarzystwo Przyjaciół Janowca zorganizowało w dniu 27 maja 2000 r. sesję 

naukową w cyklu: „II Janowieckie Spotkania Historyczne”, poświęconą w znacznej części 

właścicielom miasta – Firlejom, ich pochodzeniu, majętnościom, znaczeniu politycznemu 

w okresie polskiego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych.441 W części pierwszej na 

temat: „Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej” zostało 

zaprezentowane pięć referatów, opracowanych przez historyków z UMCS w Lublinie. 

Natomiast część druga spotkania przebiegała pod hasłem „Firlejowie w tradycji lokalnej” 

a złożyły się na nią wystąpienia przedstawicieli towarzystw regionalnych z tych 

miejscowości, które swoje powstanie, rozwój gospodarczy i kulturalny zawdzięczają 

przedstawicielom rodu Firlejów, w tym z Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. 

Materiały z tej sesji opublikowane zostały staraniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca.442  

 
437 H. Tarłowska, Janowiec nad Wisłą. Monografia miejscowości, Warszawa 1997. 
438 L. Kwasek, Działalność  Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2000, „Notatnik Janowiecki”, nr 
1/2, Janowiec 2000, s.11-16; Także: strona  internetowa Towarzystwa Przyjaciół Janowca: 
http://www.tpj.janowiec.pl/historia.html  
439 Firlejowie. I Spotkania Historyczne, Janowiec 2000. 
440 G. Janusz, Miasto Janowiec nad Wisłą. Ustrój władz miejskich i stosunków społeczno-ekonomicznych            
w świetle przywilejów, Janowiec 1999; J. Stoch, Kościół parafialny św. Cecylii w Janowcu, Janowiec 2000. 
441 A. Szymanek, II Janowieckie Spotkania Historyczne, „Notatnik Janowiecki” 2000, nr 9-10, s.38. 
442 II Janowieckie Spotkania Historyczne, „Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów. Firlejowie w tradycji 
lokalnej”, materiały z sesji naukowej 27 maja 2000 r., pod red. A. Szymanka, Janowiec 2000.  
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 Powołane w 1996 r. Towarzystwo Regionalne „Powiślan” postawiło sobie za cel 

przybliżenie i upowszechnienie mało dotąd znanych dziejów Wilkowa i okolic. Mając 

świadomość przemijania i zanikania tradycji i wiedzy przekazywanej z pokolenia na 

pokolenie towarzystwo ma ambicje przekazania najmłodszym szacunku dla własnej 

odrębności, lokalnej tradycji, wskazania, że tylko przywiązanie do „małej” historii, miejsc 

i wartości rodzinnych daje mocną podstawę do zwycięskiego zmierzenia się z niełatwym 

dniem dzisiejszym.443 Dlatego Towarzystwo swoją działalność w dziedzinie inspirowania 

badań i upowszechniania wiedzy o przeszłości regionu rozpoczęło opracowaniem i publikacją 

monografii prezentującej dzieje Wilkowa i jego okolic, rozpoczynając od publikacji 

kalendarium zdarzeń.444 Miała być to także zachęta i inspiracja do dalszych badań 

i poszukiwań. 

 Działalność wydawniczą dokumentującą i promującą najcenniejsze zabytki swojej 

miejscowości prowadziło także powołane w 1990 r. Krasnobrodzkie Towarzystwo 

Regionalne. Staraniem prezesa tego towarzystwa, Mieczysława Kościńskiego, ukazała się 

publikacja pt. „Zabytki sakralne w Krasnobrodzie”445. 

W tym samym czasie, w październiku 1998 r. z inicjatywy Janiny Głąbowej, 

powołane zostało Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej, które ukierunkowało 

swoje działania na poznanie dziejów wsi. Celem niedrzwickich regionalistów było poznanie 

przeszłości swojej miejscowości, zapisanie tej wiedzy w kolejnych wydawnictwach oraz 

popularyzowanie poprzez sesje popularnonaukowe, opiekę nad pamiątkami z przeszłości: 

kościołem i cmentarzem parafialnym, mogiłami wojennymi, kapliczkami, zachowanymi 

śladami z minionych lat.446   

Towarzystwa zabiegały także o wydawanie czasopism regionalnych o charakterze 

periodyków, druków ulotnych, pozycji okolicznościowych dotyczących ważniejszych 

wydarzeń z historii miejscowości lub dotyczące wybitnych postaci związanych z regionem. 

Ważną rolę w publikacji materiałów i propagowaniu informacji z zakresu 

prowadzonych działań w popularyzacji historii, odegrał ukazujący się od 1958 r. „Rocznik 

Lubelski” - periodyk Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

zamieszczającego obok opracowań o tematyce historycznej, efektów pracy badawczej 

lubelskich historyków, także recenzje wydawnictw naukowych i regionalnych, sprawozdania 

 
443 W. Włodarczyk, Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998, s.7. 
444 W. Włodarczyk, Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998, wcześniej staraniem TP Kazimierza D. ukazała się 
praca: J. Ogiński, Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Floriana i Urszuli w Wilkowie nad Wisłą, 1997. 
445 M. Kościński, Zabytki sakralne w Krasnobrodzie, Lublin 1996. 
446 J. Biegalska, Historia wsi Niedrzwica Kościelna, Lublin-Niedrzwica Kościelna 2000. Broszura, która 
zapoczątkowała serię wydawnictw Towarzystwa, ukazujących się w późniejszych latach. 
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z sesji o tematyce regionalnej oraz sprawozdania z działalności Oddziału Lubelskiego PTH, 

stanowiące ważne źródło informacji o inicjatywach lubelskiego środowiska naukowego, 

podejmowanych także w zakresie działań regionalnych i popularyzacji wiedzy historycznej. 

Od 1986 r. ukazywał się rocznik redagowany Komitet Redakcyjny powołany przez 

WRTR, pn. „Region Lubelski”.447 Wydawnictwo, zgodnie z założeniami jego twórców 

prezentowało m.in.: przeszłość Lubelszczyzny z uwzględnieniem jej tradycji społecznych 

i kulturalnych, współczesny rozwój regionu i poszczególnych jego środowisk oraz: 

- teorię i praktykę współczesnego ruchu społeczno-kulturalnego, w tym regionalnego, 

w Polsce i na Lubelszczyźnie jako czynnika aktywizacji środowisk; 

- działalność towarzystw regionalnych Lubelszczyzny (dokumentacja, wymiana doświadczeń, 

inspirowanie i popularyzowanie społecznie pożądanych kierunków jej rozwoju); 

- współpracę instytucji, organizacji, towarzystw naukowych, oświatowych, kulturalnych 

i innych ze stowarzyszeniami regionalnymi w realizacji lokalnych inicjatyw w zakresie 

kultury, w animowaniu i wzbogacaniu życia kulturalno-oświatowego wsi i miast.448 

Po ukazaniu się pierwszego tomu, widząc potrzebę kontynuacji pracy, regionaliści, we 

współpracy z lubelskim środowiskiem naukowym, przystąpili do opracowania kolejnych 

tomów nowego rocznika poświęconego regionalistyce. W skład komitetu redakcyjnego weszli 

z jednej strony pracownicy naukowi, z drugiej zaś regionaliści, wszyscy jednak zespoleni 

umiłowaną przez siebie ideą, łączący wiedzę z zapałem i wolą działania449. Kształt 

i zawartość kolejnych numerów rocznika ulegała przekształcaniu oraz zmianom w zależności 

od decyzji redakcji i publikowanych materiałów. Wydawanie rocznika okazało się jednakże 

niełatwym zadaniem. Trzeba było pokonać szereg trudności natury organizacyjnej 

i finansowej, aby ta ważka dla środowiska lubelskiego inicjatywa została zrealizowana. 

 
447 „Region Lubelski”: Wydawnictwo  Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie: R. 1(3) 1986, 
Lublin 1990; R. 2(4) 1987, Lublin 1990; R.3(5) 1988, Lublin 1991; R.4(6) za lata 1989-1990, Lublin1993; 
R.5(7) za lata 1991-1993, Lublin 1996; R.6(8) za lata 1994-1996, Lublin 1998 /red.: J. Smolarz (R.1-3), 
R. Szczygieł (R. 4-6)/.  Komitet Redakcyjny wydawnictwa regionalnego w składzie: H. Gawarecki,  J. Smolarz, 
R. Szczygieł, K. Spaleniec, J. Adamowski, J. Olejnicki, K. Parafianowicz, S. Goluda. Komitet Redakcyjny 
ukonstytuował się powierzając stanowisko redaktora naczelnego Janowi Smolarzowi, funkcję zastępcy redaktora 
naczelnego przyjął Ryszard Szczygieł, natomiast sekretarzem redakcji został Kazimierz Spaleniec. Pracy 
Komitetu w wymienionym składzie zawdzięczamy ukazanie się trzech kolejnych tomów wydawnictwa. Tom IV 
ukazał się  pod redakcją naczelną Ryszarda Szczygła, zastępcą redaktora wybrany został Franciszek Pawłowski, 
ponadto w skład redakcji - po śmierci Henryka Gawareckiego i Jarosława Olejnickiego weszli: Ryszard Lubicki 
i Lucjan Świetlicki. W tym składzie Komitetu Redakcyjnego ukazały się kolejne dwa tomy „Regionu 
Lubelskiego. 
448 Ibidem,  Od redakcji, s.7-8. 
449 W. Śladkowski, Region Lubelski – recenzja wydawnictwa, „Rocznik Lubelski”, nr XXXI-XXXII, 1989-1990, 
Lublin 1992, s.285. 
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W rezultacie w latach 1990-1991 ukazały się trzy kolejne tomy „Regionu Lubelskiego”, które 

zyskały duże grono czytelników oraz przychylne recenzje środowiska naukowego.450  

Staraniem środowiska miłośników Lubartowa i okolic od 1956 r. ukazywało się 

wydawnictwo regionalne „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Zawarte w poszczególnych 

tomach publikacje dotyczą historii regionu: systematyczność ukazywania się periodyku 

zyskały mu znaczne grono czytelników i pozytywne opinie recenzentów.451 Na 45-lecie 

działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, przypadające w 2000 r. ukazał się 

XIV tom popularno-naukowego periodyku. Periodyk Lubartowskiego Towarzystwa 

Regionalnego zyskał przez lata ukazywania się grono oczekujących na kolejną edycję 

czytelników, zainteresowanych historią zarówno miasta, jak i okolicznych miejscowości.  

Z inicjatywy chełmskich regionalistów i środowiska literackiego od stycznia 1960 r. 

zaczęła się ukazywać początkowo jednodniówka, następnie rocznik pod tytułem „Ziemia 

Chełmska” wydawany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej.452   

Od 1961 r. ukazywał się także „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego”, jako organ prasowy Towarzystwa, który spełnił wyjątkową rolę 

w popularyzacji wiedzy o mieście i regionie.453 W skład redakcji biuletynu 

weszli  hrubieszowscy regionaliści oraz naukowcy związani przez lata działania z miastem 

i regionem. Zamieszczano w nim publikacje o różnorodnej tematyce, zawsze jednak starano 

się, by były tematycznie związane z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi tam 

wydarzeniami. Przez lata zmieniała się szata graficzna Biuletynu, wzrastała ilość i jakość 

zamieszczanych tam materiałów i ilustrujących je fotografii. Ciekawostką były tematyczne 

numery biuletynu, poświęcone tylko jednemu określonemu zagadnieniu ( np. 92 nr Biuletynu 

dotyczył 575 rocznicy podpisania Unii Horodelskiej, nr 96 – poświęcony Antoniemu 

Wiatrowskiemu, nr 100-101 – Wincentemu Piątakowi)454. Do 2000 roku ukazało się ponad 

120 numerów biuletynu. Towarzystwo systematycznie publikowało również od 1965 r. 

własną serię wydawniczą pn. „Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, 

oraz prowadziło nieustający cykl sesji naukowych, seminariów i konferencji na tematy 

związane z historią oraz kulturą regionu. Niezwykle cennym jest także gromadzony przez lata 

księgozbiór Towarzystwa, zaś jego archiwum poza materiałami dokumentującymi działalność 

 
450 „Region Lubelski”: patrz przypis nr 447. 
451 M. Wieliczko, rec.: „Lubartów i Ziemia Lubartowska” pod red W. Śladkowskiego i B. Gąsior, Lubartów1983,  
„Region Lubelski”, nr 2(4), 1987, s. 315.Także: H. Gmiterek, Lubartów i Ziemia Lubartowska, t. XI, Lubartów 
1990, „Region Lubelski”, nr 5 (7) 1991-1993, Lublin 1996, s. 241-242. 
452 A. Rybak, Dzieje Ziemi Chełmskiej, Kalendarium, Chełm 1998. 
453 J. Masłowski, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski”, nr 2(4) 1987, Lublin 1990, s.39. 
454 „Biuletyn TRH”, 2001, nr 1-2 (128-129). 
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stowarzyszenia, zawiera także dokumentację dotyczącą wkładu regionu w kulturę 

i cywilizację.  

Staraniem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego ukazał się też w 1984 r. 

„Rocznik Tomaszowski”, wydany został z okazji 360-lecia lokacji Tomaszowa, 

przypadającego w 1981 r. oraz 60-lecia działalności regionalistycznej w tym mieście.455 

W publikacji zawarte zostały ustalenia historyków lubelskich dotyczące lokacji prawnej 

miasta.456 Zadanie upowszechniania wiedzy o przeszłości Tomaszowa Lubelskiego i okolic 

podjęła także „Tomaszowska Teka Regionalna”457. 

W Międzyrzecu Podlaskim staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazywał się od 

1969 r. „Rocznik Międzyrzecki”458. Publikowane były materiały dotyczące miasta i okolic  na 

przestrzeni dziejów, w tym także materiały z okresu okupacji, martyrologii, miejsc walki 

i spoczynku poległych.459 W kolejnych tomach ukazały się także artykuły prezentujące 

zwyczaje i obrzędy ludu międzyrzeckiego. Rocznik od ukazania się pierwszego tomu pełni 

funkcje dokumentacyjne i edukacyjne. Obok kolejnych tomów rocznika TPN w Międzyrzecu 

Podlaskim posiada w swoim dorobku szereg prac miejscowych regionalistów dotyczących 

dziejów regionu.460  

Od 1993 r. staraniem miłośników regionu pojawił się także na rynku wydawniczym 

„Rocznik Bialskopodlaski”461, w którego kolejnych tomach, obok materiałów dotyczących 

kultury regionu, ukazywały się teksty dotyczące dziejów miasteczek podlaskich, w cyklu 

opracowanym przez Jerzego Flisińskiego462. Jako samodzielna publikacja ukazała się 

opracowana przez Feliksa Olesiejuka monografia wsi Drelów, w ramach obchodów 500-lecia 

miejscowości.463 

Dużą popularnością wśród czytelników zainteresowanych dziejami miasta i okolic 

cieszył się wydawany od 1984 r. „Merkuriusz Łęczyński”, którego pierwsze trzy numery 
 

455 Związek Tomaszowian Ziemi Lubelskiej powołany został w 1920 r. z inicjatywy Ludwika Kobierzeckiego, 
dyrektora miejscowego gimnazjum; w 1962 r. przemianowany na Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne. 
456 R. Szczygieł, Lokacja prawna miasta Tomaszowa, [w:] „Rocznik Tomaszowski” 1981, t.1, Lublin 1983; Rec. 
K. Wróbel-Lipowej, „Region Lubelski”, nr 2(4), 1987, s.319-321. 
457 „Tomaszowska Teka Regionalna”, Tomaszów Lubelski 1997, nr1. 
458 „Rocznik Międzyrzecki”, t. I, Międzyrzec Podlaski 1969. W 2000 r. ukazał się t. XXX wydawnictwa TPN 
w Międzyrzecu Podlaskim.  
459 R. Turyk, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w okresie 40-lecia, „Rocznik Międzyrzecki”, T. XL, 
Międzyrzec Podlaski 2010, s.21. 
460 J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski.1995; ks. Adolf 
Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, reprint, Międzyrzec Podlaski 2000. 
461 „Rocznik Bialskopodlaski”, t. I, Biała Podlaska 1993.  
462 J. Flisiński, Dawne miasteczka podlaskie: Dokudów, Łomazy i Wohyń, t. III, Biała Podlaska 1995, s.179-200; 
Tenże: Piszczac, Rossosz i Wisznice, t. IV, 1996, s.31-57. 
463 F. Olesiejuk, Monografia wsi Drelów, Lublin 1996; Recenzje: T. Demidowicza [w:] „Podlaskim Kwartalniku 
Kulturalnym”, nr 4, 1996, s.73-75;  R. Kornackiego [w:] „Roczniku Międzyrzeckim”, t. XXVII-XXVIII, 
Międzyrzec Podlaski 1997, s.157-159. 
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sygnowane były jako jednodniówki. Pismo wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej, osiągnęło znaczne nakłady i było wysoko oceniane w kraju oraz wśród 

miejscowych czytelników. Okazało się, że zarówno starzy mieszkańcy miasta, jak i ci nowi 

(krzaki i ptaki) żywo interesują się swoim najbliższym otoczeniem, pragną działać społecznie 

a odległe, zamierzchłe dzieje miasta są im bliskie.464  

W Krasnymstawie grupa regionalistów podjęła się także redagowania pisma, które 

w niebanalny sposób starało się ukazać czytelnikom historię regionalną. Zdecydowano 

wydawać „Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic”, publikując trzy 

tomy periodyku.465 Tematyka i charakter prezentowanych tekstów jest bardzo różnorodny, 

budzący zainteresowanie czytelnika poszukującego rzetelnie opracowanych materiałów 

dotyczących przeszłości miasta i regionu, jak też relacje bezpośrednich świadków zdarzeń 

dotyczących okrucieństwa okresu wojen światowych i czasów powojennych. Popularność 

wydawnictwa wśród mieszkańców miasta dowodzi głębszego zainteresowania dziejami 

regionu, zarówno popartych wynikami badań naukowych, jak i osadzonych w miejscowych 

źródłach, wnoszących specyficzny koloryt, w postaci wspomnień, przekazów już niegdyś 

publikowanych, ale zapomnianych oraz legend. 

Wagę do publikacji przykładało także Towarzystwo Przyjaciół Puław, które od 1972 r. 

uzyskało zezwolenie na wydawanie tomu artykułów pt. „Teka Puławska”466. Była to pierwsza 

samodzielna publikacja Towarzystwa poświęcona w całości problematyce miasta i regionu. 

Obok materiałów dotyczących Puław, zamieszczono zarówno w pierwszym, jak 

i w kolejnych numerach, także artykuły prezentujące dzieje Kazimierza, Nałęczowa oraz 

okolicznych miejscowości. Od 1974 r. ukazywały się „Studia Puławskie”, w których 

kolejnych tomach zamieszczane były opracowane materiały o charakterze naukowym 

i dokumentalnym, także referaty z sesji o tematyce historycznej obejmującej dzieje Puław 

 
464 Łęczna. Studia z dziejów miasta, pod red Emila Horocha, Łęczna 1989, s.3-9; Także: 25 lat Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej,  „Merkuriusz Łęczyński”, nr 13, Łęczna 2000, s.2-3.  
465 Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, t. I, red. P. Kardela, Lublin 1994; t. II, red. M. 
Nowosadzki, W. Fedorowicz, P. Kardela, Lublin 1994; t. III, red. M. Nowosadzki, W. Fedorowicz, P. Kardela, 
Lublin 1996. Rec. wyd. A. Pleszczyński, A. Rozwałka, „Region Lubelski”, R. 6(8) 1994-1996, Lublin 1998, 
s.194-203. 
466 „Teka Puławska”, pod red. S. J. Buksińskiego i S. Zadury, t. I, Puławy 1972. Do 2000 r. ukazało się siedem 
tomów publikacji. [w:] Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Puław, „Teka Puławska”, 1(10), 
Puławy 2006, s.134-137. 



 

247 
 

i regionu.467 Ukazała się także broszurka sygnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia 

prezentująca zabytki tej miejscowości.468 

Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1968 r. bezskutecznie ubiegało się 

o zgodę na wznowienie periodyku regionalnego „Teka Zamojska” pomimo, iż pierwszy 

powojenny tom został opracowany, włączony do planu wydawniczego i przygotowany do 

druku w Wydawnictwie Lubelskim.. Dopiero w lutym 1983 r. uzyskano zgodę na wydawanie 

rocznika, periodyku o charakterze naukowym, który wykorzysta pozytywne elementy 

bogatego dorobku wydawnictw zamojskich dostosowując je do współczesnych wymogów 

edytorskich. Zasięg terytorialny i problemowy obejmie województwo zamojskie469. 

Na uwagę zasługuje także dorobek wydawniczy Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, 

gdzie obok publikacji materiałów z konferencji naukowej z 1986 r. na temat dziejów 

Urzędowa i jego mieszkańców w latach okupacji niemieckiej ukazały się zeszyty 

monograficzne poświęcone zarysowi dziejów garncarstwa urzędowskiego, biografiom: 

pułkownika Aleksandra Nowaczyńskiego – żołnierza obu wojen i uczestnika walk 

o niepodległość i wyzwolenie kraju470 oraz Aleksandra Golińskiego – działacza 

regionalnego471 a także aneks do dziejów okupacyjnych Urzędowa.472 Starannie źródłowo 

opracowane zeszyty monograficzne stanowią bez wątpienia cenne źródło wiedzy o dziejach 

regionu.473 Bardzo ważną publikacją jest także początkowo jednodniówka, pod tytułem „Głos 

Ziemi Urzędowskiej”  ukazująca się staraniem Towarzystwa od 1987 r. Z założenia pismo 

miało być poświęcone zarówno dziejom, jak i współczesności Urzędowa, jego zabytkom oraz 

ludziom, którzy przyczynili się do jego rozsławienia w 600-letniej historii miasta. Od 1993 r. 

czasopismo wydawane jest jako rocznik.474 Przez lata pozytywnie oceniana jest zawartość 

merytoryczna publikacji, jak też znakomita kompozycja edytorska i nienaganna szata 

graficzna.475 Niewątpliwie była to zasługa zespołu redakcyjnego czasopisma, działającego 

pod przewodnictwem Tadeusza Mocha a następnie Tadeusza Surdackiego. Uwieńczeniem 

 
467 „Studia Puławskie”, t. I 1974. Kolejne tomy ukazały się w: 1978r., 1986 r., 1987 r., w 1997 r. opublikowano  
t. 5(7) pod red. M. Bawolskiej, T. Gawinowskiej i B. Zadury; Także: A. Bornus, Działalność wydawnicza 
Towarzystwa Przyjaciół Puław,[w:] „Region Lubelski”, R. 2(4), 1987, Lublin1990, s.334-338. 
468 B. Kozak, Zabytki Gołębia, Gołąb 1991. 
469 Muzeum Zamojskie, Kronika M. Bojarczuka, Protokół z posiedzenia Zarządu ZTPN, t. V, s.149 
470 J. Goliński, Płk Aleksander Nowaczyński 1900-1990, Urzędów 1991. 
471 T. Surdacki, Aleksander Goliński 1879-1938, Urzędów 1992. 
472 Aneks do dziejów okupacyjnych Urzędowa, 
473 J. Gałkowski, Z dziejów poczty w Urzędowie, Urzędów 1994; J. Kliszewska, J. Goliński, Starostowie 
Urzędowscy od XV do XVIII wieku, Urzędów 1994; T. Surdacki, Śladami Marcina z Urzędowa, Urzędów 1997; 
E. Ilcewicz, Św. Otylia Patronka Urzędowa, Urzędów 1999. 
474 T. Moch, 10 lat „Głosu Ziemi Urzędowskiej”, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, czasopismo Towarzystwa Ziemi 
Urzędowskiej, 1998, s.1-2. 
475 Ibidem, rec. prof. Leonarda Łukaszuka, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego RP, regionalisty, s.2. 
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pracy redakcyjnej T. Surdackiego było wydanie w jubileuszowym 2000 r. najobszerniejszego 

numeru czasopisma, zawierającego syntezę najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce 

w Urzędowie i na ziemi urzędowskiej w minionym stuleciu.476 

Staraniem Towarzystwa Miłośników Kraśnika w 1994 r. ukazał się pierwszy numer 

„Regionalisty” – pismo popularyzujące ponad 600-letnie dzieje miasta i jego okolic.477 

Pomysł wydawania pisma towarzyszył regionalistom kraśnickim od lat 60-tych, lecz 

z różnych przyczyn nie został zrealizowany. Twórcami wydawnictwa byli: Leopold Makuch, 

Jan Bartosiewicz, Zbigniew Wichrowski, Stanisław Sprawka i Wit Szymanek.478 Wydając 

pierwszy numer „Regionalisty” zakładano, że stanie się dla wszystkich zainteresowanych 

czasopismem otwartym na prezentowanie nie tylko bogatej przeszłości historycznej 

i zachowanie jej pamiątek, ale otwartym także na problemy dnia dzisiejszego i najbliższej 

przyszłości.479 Zawartość kolejnych edycji tego pisma potwierdziła realizację zapisów statutu 

Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, czyli ukazywanie i pielęgnowanie historii naszego 

regionu, a także gromadzenie dokumentów pisanych i przedmiotów kultury materialnej.480 

Zamieszczano bowiem szereg artykułów, których autorami byli kraśniccy regionaliści, 

prezentujących ustalenia i efekty badań dotyczących dziejów miasta i okolic oraz 

prezentujących sylwetki osób znaczących w dziejach. Autorzy kierowali swoje prace do 

szerokiego grona czytelników, chcąc ich zaciekawić, rozmiłować w dziejach lokalnych, 

ukazując je w szerszym kontekście historycznym. 

Ambicją dłużej działających towarzystw jest posiadanie swojego organu prasowego, 

ukazującego się regularnie. Trud takiego działania i docierania do szerokiego grona 

czytelników z wiedzą o regionie podjęły towarzystwa regionalne w wielu miejscowościach 

w tym m.in.: w Chodlu, Garbowie, Kurowie, Łukowie, Michowie, Milejowie, Nałęczowie, 

Niedrzwicy, Opolu Lubelskim, Stoczku Łukowskim, Tarnogrodzie, Trawnikach,  

Wierzchowiskach.481 Zawarte tam publikacje są niezwykle ważne dla dalszych badań dziejów 

miejscowości i regionów. 

 
476 Głos Ziemi Urzędowskiej, 2000; Także: B. Mazik, Jubileusz „Głosu Ziemi Urzędowskiej”, „Głos Ziemi 
Urzędowskiej”, 2007, s.4-5. 
477 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kraśnickiej, po reformie administracyjnej – Towarzystwo Miłośników 
Kraśnika, z chwilą przywrócenia powiatów w 1999 r. przyjęło nazwę - Kraśnickie Towarzystwo Regionalne. 
478 W. Szymanek, Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, „W Kręgu Kultury”, nr 1(7) 2008, s.35. 
479 Regionalista. Czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, Kraśnik 1994, nr 1, s.1. Staraniem 
Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego ukazało się także opracowanie: T. Dzikowski, Młynarstwo w dorzeczu 
rzeki Wyżnicy 1405-1990, Kraśnik 1990. 
480 Regionalista… Kraśnik 1995, nr 4, s.1. 
481 „Nad Chodelką”: Biuletyn Informacyjny Chodelskiego Towarzystwa Regionalnego, Chodel 1998-; „Głos 
Garbowa”: Towarzystw Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Garbów -1991; „Zeszyty Kurowskie”: Kurowskie 
Towarzystwo Regionalne, Kurów -1984; „Zeszyty Łukowskie”: Towarzystw Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, 
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Zaprezentowana została wielość i różnorodność inicjatyw podejmowanych przez 

stowarzyszenia miejscowościach Lubelszczyzny, których celem było rozbudzanie 

zainteresowań, inicjowanie badań i upowszechnianie wiedzy w zakresie dziejów lokalnych. 

Praca regionalistów ukierunkowana była na rozwijanie patriotyzmu, także lokalnego, poprzez 

liczne działania w swoim środowisku a także sesje i konferencje regionalne, zorganizowane 

z ich inspiracji. Ważną rolę odegrały publikacje sygnowane przez towarzystwa: materiałów 

pokonferencyjnych, zarysy dziejów miejscowości, następnie zaś – najcenniejsze efekty 

wieloletnich badań – monografie poszczególnych miejscowości. Autorami tych publikacji 

byli zarówno zawodowi historycy, badacze dziejów współpracujący z ruchem regionalnym, 

jak też miejscowi miłośnicy historii, nazwani w środowisku naukowym nieprofesjonalnymi 

historykami Lubelszczyzny, którzy podejmowali się opracowywania dziejów lokalnych 

a nawet niełatwego zadania pisania monografii miejscowości.482  Poprzez działanie WRTR  

w ostatnich dwóch dziesięcioleciach XX w. regionaliści mieli ułatwiony kontakt i możliwość 

współpracy z lubelskim środowiskiem naukowym. W różnym jednak stopniu regionaliści 

zainteresowani byli czerpaniem z wiedzy i doświadczenia badawczego oferowanego przez 

naukowców. Całokształt podejmowanych działań oraz setki wydawnictw o tematyce 

regionalnej to bez wątpienia, obok mobilizacji ogromnej rzeszy regionalistów, 

najwartościowszy rezultat dziesięcioleci uporczywego i konsekwentnego realizowania drogi 

lubelskiego regionalizmu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Łuków -1983; „Głos Pokoleń”. „Głos Michowa”: Towarzystwo Przyjaciół Michowa, Michów -1998; „Zeszyty 
Milejowskie”: Towarzystwo Przyjaciół Milejowa, Milejów -1990- /pierwszy numer ukazał się w 1989 r. pn. 
Ocalić od zapomnienia, red. T. Gański/; „Głos Nałęczowa”. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, 
Nałęczów -1978; „Zeszyty Niedrzwickie”: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, Niedrzwica Duża -
1998-; „Regionalista”: Towarzystwo Przyjaciół Opola Lubelskiego /red. H. Złotucha/ -1995. „Regionalista 
Opolski”: Towarzystwo Przyjaciół Opola Lubelskiego /red. H. Złotucha/ Opole Lubelskie -1996- rocznik; 
„Zeszyty Stoczkowskie”: Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Stoczek Łukowski -1984-; 
„Kwartalnik Tarnogrodzki”: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne /red. nacz. Władysław Dubaj/ Tarnogród -
1999; „Panorama Trawnik”: Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Trawnik, Trawniki -1995; „Pismo Regionalne 
Towarzystwa Regionalnego „Pokolenia” w Wierzchowiskach, Wierzchowiska -1992. 
482 Z. Mańkowski, Kazimierz Janczykowski, Zygmunt Klukowski, Janusz Peter – nieprofesjonalni historycy 
Lubelszczyzny 1918-1939,[w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych 
w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985,pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1986, t. III, s.304-315. 
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8. Edukacja regionalna w działalności towarzystw 

 

Regionaliści w swoim działaniu na rzecz małych miejscowości, regionów, badając ich 

przeszłość, zabytki, pielęgnując tradycje mieli świadomość konieczności przekazania tej 

wiedzy młodym pokoleniom. Wiedza o przeszłości regionalnej stanowić winna czynnik 

wiążący emocjonalnie mieszkańców i zaszczepić im swoiście pojęty patriotyzm lokalny. 

Poznanie własnych, swoistych i wyróżniających tradycji lokalnych może być najlepszą drogą 

do zainteresowania młodzieży historią regionu a następnie osadzenia jej w historii ogólnej. 

Edukacja regionalna jest więc niezbędnym składnikiem i czynnikiem ruchu regionalnego. 

Obejmuje ona kształtowanie świadomości dziedzictwa regionu, jego swoistych cech 

i możliwości rozwojowych oraz umacnianie związków emocjonalnych z małą ojczyzną. 

Tworzy więc intelektualne i emocjonalne przesłanki dla zaistnienia w każdej osobowości 

ojczyzny prywatnej, która implikuje poczucie obowiązku wobec niej.483 Tak rozumiana 

edukacja regionalna stanowiła szansę rozwoju ruchu regionalnego, poszerzając grono 

zainteresowanych ochroną i poszerzaniem wiedzy o przeszłości lokalnych społeczności 

i regionów. Lokalne zdarzenia historyczne, miejsce bitwy partyzanckiej, leśne bezimienne 

mogiły żołnierskie, wzmianka drukowana o własnej miejscowości – wszystko to, jak 

stwierdzają dydaktycy, ilustruje skuteczniej prawidłowości procesu historycznego, oraz 

swoiste cechy rozwoju dziejowego, niż najbardziej naukowy i sugestywny wykład 

ogólnohistoryczny484. Historia tak zaprezentowana zaciekawia, inspiruje do dalszych badań, 

poszukiwań. Staje się zarazem składnikiem edukacji ogólnej młodego pokolenia, 

współtworzy jego wiedzę, poznanie i postrzeganie świata, postawy wobec społecznie 

uznanych wartości. Edukacja regionalna powinna polegać na umiejętnym wykorzystaniu 

w procesie wychowania i kształcenia młodego pokolenia zarówno idei regionalizmu, czyli 

umiłowaniu i chęci poznania swojej miejscowości zamieszkania, ale także rozbudzić do 

czynnego udziału w podejmowanych działaniach na rzecz swojego regionu. Jest to zadanie 

zarówno dla wszystkich etapów kształcenia - od szkół podstawowych po treści przekazywane 

na wyższych uczelniach. W powojennej Polsce, już w latach 50-tych nauczyciele regionaliści 

próbowali dopracować się programu edukacji regionalnej młodzieży. W Lublinie 3 grudnia 

1958 roku odbyła się konferencja z udziałem 50 nauczycieli regionalistów.485 

 
483 Stanowisko Narodowej Rady Kultury w sprawie edukacji regionalnej, Warszawa 16 marca 1989 [w:] 
Sprawozdanie i dokumentacja z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury (październik 1986-
sierpień 1990), Warszawa-Ciechanów 1990, s.39. 
484 Z. Mańkowski, Regionalizm dobrze pojęty, „Kamena. Dwutygodnik społeczno-kulturalny”. Lublin, 7.XII. 
1969, nr 25, s.4. 
485 „Lubartów i Ziemia Lubartowska", 1959, s.59. 
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 Wagę tematyki edukacyjnej oraz konieczność wychowywania młodzieży w poczuciu 

patriotyzmu lokalnego od początku doceniał i podkreślał w swoich działaniach Oddział 

Lubelski Polskiego Towarzystwa Historycznego. Specjalnie w tym celu wyłoniona została 

Sekcja Dydaktyczna, która była organizatorem spotkań, konferencji, opracowywała materiały 

metodyczne mające na celu dokształcanie nauczycieli historyków. Upowszechnianie 

i popularyzacja wiedzy historycznej prowadzona była przez PTH w różnych formach. 

Publikacje o tematyce regionalnej, a w szczególności materiały z sesji popularno-naukowych, 

które odbywały się na Lubelszczyźnie, traktowane były jako materiały pomocnicze w pracy 

nauczycieli regionalistów. Podejmowano wielokrotne próby udzielania pomocy instrukcyjno-

metodycznej dla nauczycieli regionalistów i zbieraczy materiałów historycznych. Współpraca 

ta nie była jednak prosta i napotykała duże trudności. W sprawozdaniach z działalności 

Oddziału Lubelskiego PTH wielokrotnie podkreślano, jako niedociągnięcia w działaniu 

trudność w należytym zorganizowaniu zbiorowej współpracy nauczycieli historii 

z Oddziałem.486 Temat dydaktyki szkolnej w nauczaniu historii była także poruszana na 

X Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbywał się w Lublinie w dniach od 

9 do 13 września 1969 r. W rezultacie wysunięto postulaty podkreślające potrzebę zmian 

w programach nauczania historii w szkołach licealnych, przywrócenia jej w czwartej klasie 

szkoły podstawowej oraz w szkołach zawodowych wszelkich specjalności.487 

Zjawisko niedostatecznego udziału w ruchu regionalnym nauczycieli i młodego 

pokolenia dostrzeżone zostało i podniesione w trakcie obrad II Zjazdu Towarzystw 

Regionalnych Ziemi Lubelskiej, który obradował w dniach 15-17 października 1982 r. 

w Kazimierzu Dolnym. W tym reprezentatywnym gronie apelowano do władz oświatowych 

o potrzebie edukacji regionalnej. Zebrani regionaliści, w trosce o wychowanie młodego 

pokolenia w duchu patriotycznym postulowali m. in.: wprowadzenie do programu szkół 

tematyki regionalnej.488. Wprowadzenie takich przedmiotów w nauczaniu szkolnym wiązało 

się z właściwym metodycznym przygotowaniem nauczycieli do przekazywania wiedzy 

o regionie. Postulowano do władz oświatowych o tworzenie właściwego klimatu do udziału 

nauczycieli w działalności regionalnej489, uznanie przez Kuratorium pracy na rzecz kultury 

w regionie jako zajęć pozalekcyjnych oraz zorganizowanie niezbędnego dokształcania dla 

 
486 J. Mazurkiewicz, Piętnastolecie Lubelskiego Ośrodka Naukowego, „Rocznik Lubelski”, nr 3, 1960, s.328.  
487 R. Szczygieł, X Powszechny Zjazd Historyków Polskich, „Rocznik Lubelski”, R.XII, 1969, s.246. 
488 Wnioski i postulaty II Zjazdu Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej, „Region Lubelski”, R.1(3) 1986, 
Lublin 1990, s.266.  
489 J. Karniewski, Towarzystwa regionalne. Bastion narodowej kultury, „Inspiracje” 1983, nr 1, s.35. 
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nauczycieli.490 Wynikało to ze świadomości, że rola nauczyciela w kształtowaniu umysłów 

oraz propagowaniu i popularyzacji treści regionalnych w nauczaniu jest szczególnie istotna. 

Nauczyciel mając ułatwiony kontakt i umiejętność pracy z młodzieżą ma ponadto możliwość 

oddziaływania na rodziców i angażowania ich do działań na rzecz własnej społeczności. 

Widocznym przykładem tego typu oddziaływań i powiązań jest praca regionalna nauczycieli 

regionalistów – Wacława Tuwalskiego z Woli Osowińskiej, Haliny Matławskiej ze 

Zwierzyńca, czy Lucjana Świetlickiego z Piask. Wacław Tuwalski z perspektywy  

doświadczenia pedagoga z 50-letnim stażem pracy w szkole a równocześnie regionalisty 

pragnącego innym przekazać swoją pasję –podkreśla, że skuteczna edukacja wymaga 

zaangażowania obu stron. Bowiem do działalności w towarzystwach skłania młodych ludzi 

chęć poznania historii własnego regionu lub miejsca zamieszkania, poszerzenie wiadomości 

z innych niż dotychczas poznane dziedzin współczesnego życia. Jest to jednak wybór, 

w którym należy pomóc i tu właśnie potrzeba owej współpracy491. Podkreśla wagę takiej pracy 

z dziećmi i młodzieżą, dostrzegając także potrzebę tzw. wychowania równoległego, czyli 

kształcenia przez środowisko, które nie zawsze może przekazać właściwe wzorce zachowania, 

nie zawsze też czasem dysponują rodzice. I tę właśnie lukę powinny wypełniać towarzystwa 

regionalne, tworząc różnego rodzaju koła zainteresowań i przez nie oddziaływać na 

młodzież.492 Taka praca w swoim środowisku przyniosła wymierne efekty w postaci 

utworzenia unikalnego muzeum regionalnego w Woli Osowińskiej, w którym udało się 

zgromadzić około 1000 eksponatów, w tym 32 komplety strojów podlaskich, zbiór ok. 260 

pieśni ludowych, dawne narzędzia rolnicze i gospodarstwa domowego, zapisane przekazy 

o obiektach historycznych, z zakresu sztuki ludowej, historii wsi ( m. in. zbiory 

przedwojennej i okupacyjnej prasy, druków, fotografii itp..), unikalnych już zwyczajów 

i obyczajów. Szczególnie atrakcyjnym działaniem okazało się ożywianie tradycji a więc 

sceniczne opracowanie i wystawienie dla widzów „Wesela z Woli Osowińskiej”.  

Sam regionalista z Woli Osowińskiej jako credo swojej pracy zawodowej stwierdził: 

Wychowanie człowieka winno odbywać się przez kulturę, przez sztukę. Ponieważ sztuka działa 

na uczucia, na serce człowieka… Kultura jest najtrwalsza. Przeszłą egzamin życiowy setek 

lat. Jeżeli na wsi, w małym miasteczku człowiek rozpoczyna działalność, to ważne jest, aby 

 
490 A. Gładysz, Młodzież a regionalizm [w:] Szkoła a regionalizm, Ciechanów 1996, s.87.  
491 W. Tuwalski, Współpraca towarzystw regionalnych z nauczycielami i młodzieżą, „Region Lubelski”, R.1(3) 
1986, s.271. 
492 Ibidem. Także: K. Spaleniec, Wacław Tuwalski, nauczyciel, wychowawca, społecznik, „W Kręgu Kultury”, 
nr 1/5/, 1995, s.27. 
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ktoś z zewnątrz zauważył jego pracę. Żeby powiedział: jest nas dwóch.493  Widoczne efekty 

tego działania zostały dostrzeżone i docenione przez regionalistów, czego wyrazem jest 

przyznanie Wacławowi Tuwalskiemu w 1985 r. Nagrody im. Zygmunta Klukowskiego.  

Podobnie wymierne  efekty przekazania swojej pasji regionalistycznej stały się 

udziałem pedagoga Lucjana Świetlickiego. Zebrał przez lata unikalne zbiory przekazów, 

dokumentów, opowieści skrupulatnie spisanych, legend, pieśni, obrzędów, fotografii, oraz 

albumów i kronik, które udostępnia w swoich pracach popularyzatorskich i wydawniczych. 

Jest autorem kilkunastu wydawnictw książkowych o tematyce regionalnej, oraz prawie 120 

artykułów drukowanych prasie lokalnej i wydawnictwach regionalistycznych.494 L. Świetlicki 

dał się poznać także jako znakomity gawędziarz, któremu swoją pasję  udało się zaszczepić 

wśród wielu mieszkańców Piask. Wspomina o swojej 40-letniej pracy pedagoga – 

regionalisty z młodzieżą w Piaskach: W czasie wielu spotkań z ludźmi i licznych rozmów, 

jakie przeprowadziłem w różnych środowiskach, wynika, że żywa jest pamięć o przeszłości 

w rodzinach, rodach, koligacjach tych wsi. Jest to zjawisko ze wszech miar cenne 

w wychowaniu regionalnym, winno być podtrzymywane, pielęgnowane i przekazywane 

młodzieży właśnie przez działaczy regionalistów. Będąc więc nauczycielem historii, 

wychowawcą i zamiłowanym regionalistą staram się każdy przedmiot nauczania i każdą 

okazję tematyki programowej w klasie wykorzystać na przenoszenie do uczuć, wyobraźni 

i wiedzy uczniów tego, co było cenne w regionie.495 Ich to staraniem powołane zostało w 1983 

roku Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Piask Lubelskich, skupiające około stu członków 

i sympatyków, mieszkających nie tylko w Piaskach, ale na terenie kraju. Laureat Nagrody 

im. Z. Klukowskiego przyznanej przez Kapitułę w czasie Zjazdu w Sobieszynie w 1994 r.  

Wśród zasłużonych regionalistów, pedagogów, zaszczepiających w młodzieży swoje 

regionalne zamiłowania godna przywołania jest także postać Haliny Matławskiej ze 

Zwierzyńca. Od początku swojej pracy nauczycielskiej ubogacała prowadzone przez siebie 

lekcje historii elementami dziejów rodzimej osady i regionu.496 Wprowadzała regionalizację 

treści nauczania znacznie wcześniej nim stały się one modnym i obowiązującym kanonem, 

czasami przekazując swoje pasje w niekonwencjonalny sposób, np. przygotowując 

z młodzieżą inscenizacje teatralne związane tematycznie z wydarzeniami historycznymi 

mającymi miejsce w Zwierzyńcu bądź okolicy. Obok tego prowadziła pracę badawczą nad 

 
493 T. Wilski, Wacław Tuwalski, „Informacja Kulturalna”, nr 2-3, 1986, s.98. 
494 K. Spaleniec, Lucjan Świetlicki – nauczyciel z Piask, regionalista, kolekcjoner, dokumentalista, „W Kręgu 
Kultury”, nr 2, 2005, s.14-15.   
495 L. Świetlicki, Upowszechnianie treści regionalnych wśród młodzieży, „Informacja Kulturalna”, nr 1-2, Lublin 
1991, s.19-20. 
496 Nota opracowana przez Halinę Matławską i Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. 
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dziejami Zwierzyńca i okolicznych miejscowości. Znalazło to wyraz w szeregu publikacji 

oraz ponad dwustu artykułów o tematyce regionalistycznej zamieszczonych w prasie lokalnej. 

Jako pedagog z wieloletnim stażem dostrzegała konieczność edukowania młodego pokolenia 

w duchu patriotyzmu, wiedzy i dumy z dziejów miejscowości swojego zamieszkania, 

chronienia jej zabytków i tradycji.   

Dostrzeganie przez regionalistów z województwa lubelskiego niedostatecznej edukacji 

regionalnej prowadzonej wśród młodzieży było problemem, którego rozwiązanie próbowano 

przenieść na regionalne forum krajowe. Uczestnicy III Zjazdu Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny, który obradował w Kocku w dniach 18-20 października 1985 r., zobowiązali 

delegatów województwa, wybranych do udziału w III Kongresie Regionalnych Towarzystw 

Kultury w Poznaniu, do przedłożenia wniosku o prawną regulację pracy towarzystw 

regionalnych w środowisku młodzieży szkolnej.497 

Dosyć istotny przełom w dziedzinie edukacji regionalnej dokonany został podczas III 

Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Poznaniu (23-25 X 1986r.). Zebrani 

uczestnicy Kongresu zgłosili szereg wniosków i postulatów, stwierdzając między innymi, że 

warunkiem skutecznego spełnianie swej roli przez ruch regionalny jest permanentne 

wychowanie regionalne i wychowanie dla regionu. Jego podmiotem powinny być możliwie 

najszersze kręgi społeczne, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Za celowe uznaje się 

poszukiwanie i wdrażanie takich form, które aktywizować będą młodzież do czynnego 

uczestnictwa w działalności kulturalnej.498 Problematyki wychowania regionalnego, 

współpracy ze szkołą oraz roli, jaką winni pełnić nauczyciele regionaliści uznana została za 

zadanie priorytetowe. Próby realizacji uchwał III Kongresu nie były łatwe, bowiem władne 

w tej kwestii Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie wykazywało zainteresowania i chęci do 

rozmów. Zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa na spotkanie Zespołu Regionalnych 

Towarzystw Kultury do Leszna dotyczące wychowania regionalnego – nie przybyli, 

utrudniając rozmowy i możliwość odgórnego działania. Mimo niepowodzenia, członkowie 

Zespołu RTK współdziałając z Zespołem ds. upowszechnienia i edukacji Narodowej Rady 

Kultury opracowali wartościowy materiał dla programowej działalności regionalnego ruchu 

kulturalnego.499 

 
497 Wnioski i postulaty III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku 18-20.X.1985r., „Region 
Lubelski”, R.3(5) 1988, s.280. 
498 L. Świetlicki, Upowszechnianie treści regionalnych wśród młodzieży, „Informacja Kulturalna”, nr 1-2, 1991, 
s.19. 
499 A.J. Omelaniuk, Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III 
a IV Kongresem RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990, s.9. Także: Informator 
KODRTK, Ciechanów 1989, nr 5-6. 
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 Z inicjatywy Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury, w marcu 1989 r., tuż przed 

Kongresem RTK w Lublinie sformułowane zostało stanowisko w sprawie edukacji 

regionalnej.500 W zaprezentowanym opracowaniu podkreślano rolę ruchu regionalnego 

w kraju w okresie powojennym, a także w czasie przeobrażeń zachodzących w latach 80-tych. 

Edukacja regionalna uznana została za niezmiernie ważny czynnik działań 

regionalistycznych, obejmując kształtowanie świadomości dziedzictwa regionu, jego 

swoistych cech i możliwości rozwojowych oraz umacnianie związków emocjonalnych z małą 

ojczyzną. Tworzy, więc intelektualne i emocjonalne przesłanki dla zaistnienia w każdej 

osobowości ojczyzny prywatnej, która implikuje poczucie obowiązku wobec niej.501 Tylko tak 

rozumiana edukacja, stając się składnikiem edukacji ogólnej każdego Polaka, współtworząc 

jego wiedzę, orientację życia, system wartości, pobudzając potrzebę ukierunkowanej 

aktywności społecznej, stwarza szansę dalszego rozwoju ruchu regionalnego. Zespół 

Regionalnych Towarzystw Kultury podkreślając rolę i konieczność wykorzystania idei 

regionalizmu w procesie wychowania i kształcenia młodych pokoleń, wskazał, iż jest ona 

nośnikiem zasobów i wartości historycznych oraz współczesnych najbliższej ziemi, pobudza 

do czynnego udziału w urzeczywistnianiu aspiracji i dążeń tych wspólnot i osób(…) może stać 

się obszarem autentycznych i subiektywnie doniosłych wydarzeń społecznych, kulturalnych 

a nawet gospodarczych, co ma istotne znaczenie osobotwórcze.502  

Społeczność lokalna lub regionalna, świadoma własnego potencjału kulturowego 

zyskuje możliwości kształtowania swoich potrzeb, ukierunkowywania działań instytucji 

kulturalnych, współtworzyć wizerunek swoich miejscowości. W takiej świadomej edukacji 

regionalnej i promocji regionu ważną rolę do spełnienia mają nauczyciele, każdego szczebla 

wychowania szkolnego. Szczególnie cenne są w tych działaniach postaci nauczycieli 

społeczników, regionalistów, dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Edukacja regionalna 

prowadzona jest w wielu placówkach kulturalnych i oświatowych przez latach bez odgórnych 

dyrektyw. Uczyć poszanowania przeszłości, wartości tradycji lokalnej, dumy z własnej 

regionalnej odrębności, oryginalności uczyć można w trakcie imprez kulturalno-oświatowych, 

ale także na każdym szczeblu nauczania szkolnego. Nawiązanie do lokalnych i regionalnych 

elementów historii, tradycji, sztuki, folkloru, przyrody i gospodarki budzić winno 

poszanowanie wobec wartości regionalnych, chęć ich pełniejszego poznania oraz ukazuje 

 
500 Stanowisko w sprawie edukacji regionalnej, [w:] Sprawozdanie i dokumentacja z działalności Regionalnych 
Towarzystw Kultury (październik 1986-sierpień 1990), Warszawa-Ciechanów 1990, s.38-42. Stanowisko 
opracował Dzierżymir Jankowski. Opublikowane zostało w Warszawie w dniu 16 marca 1989 r. 
501 Ibidem, Stanowisko w sprawie edukacji regionalnej, s.39. 
502 Ibidem. 
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perspektywy rozwojowe najbliższej ziemi. Obok kadry nauczycielskiej szkół podstawowych  

i średnich ogromną rolę do spełnienia mają pracownicy naukowi wyższych uczelni, które       

z racji swoich funkcji naukowych, badawczych, dydaktyczno-wychowawczych stają się 

ośrodkami kształtowania świadomości regionalnej. Rola niektórych placówek 

uniwersyteckich w inicjowaniu badań na temat przeszłości miast, miejscowości i regionów, 

nawiązanie kontaktów ze społecznościami i stowarzyszeniami regionalnymi, 

ukierunkowywanie ich działań, wspieranie fachowością i wiedzą jest widoczne w wielu 

regionach. 

Edukacja regionalna była też przedmiotem dyskusji uczestników IV Kongresu 

Regionalnych Towarzystw Kultury obradującego w Lublinie w dniach 14-16 września 1990 r. 

Problem ten przewijał się w obradach plenarnych, jak i pięciu sekcji tematycznych. Zostało to 

dobitnie wyartykułowane w treści Uchwały IV Kongresu: Istotą ruchu regionalnego jest nie 

tylko kultywowanie chlubnego dziedzictwa, lecz przede wszystkim aktywne uczestnictwo 

członków i sympatyków w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym kraju, a głównie 

najbliższego środowiska. Doniosłe znaczenie w tej działalności spełnia edukacja regionalna 

społeczeństwa, w tym głównie młodzieży, polegająca na wykorzystaniu w procesie 

wychowania wartości idei regionalizmu, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu postaw 

prospołecznych i patriotycznych.503  

Ranga regionalizmu oraz związanej z nim tożsamości kulturowej została także 

podkreślona w Dokumencie Krakowskiego Sympozjum na temat dziedzictwa kulturowego 

państw uczestniczących w KBWE, obradującego w dniach 28 maja-7 czerwca 1991 r. 

W dokumencie tym czytamy: Państwa uczestniczące szanują niepowtarzalność wszystkich 

swych kultur, będą się starać wspierać ciągły dialog kulturowy pomiędzy sobą a resztą 

świata. Potwierdzają swoje przekonania, że poszanowanie różnorodności kulturowej 

przyczynia się do porozumienia i tolerancji między jednostkami i grupami. Uważają, że 

regionalne aspekty powinny same w sobie być czynnikiem porozumienia pomiędzy 

narodami.”504 

Troska o polskie dziedzictwo regionów znalazła wyraz w jednym z postulatów 

zapisanych w Karcie Regionalizmu Polskiego, gdzie podkreślono szczególną rolę systemu 

edukacji w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej. Programy 

 
503 Uchwała IV Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury [w:] IV Kongres RTK. Lublin 14-16 .09. 1990. 
Dokumentacja, Wrocław-Ciechanów 1991, s.131. 
504 Dokument Krakowskiego Sympozjum na temat dziedzictwa kulturowego [w:] Edukacja regionalna, 
dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999, s.27 
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nauczania szkół wszystkich szczebli powinny szeroko uwzględniać tematykę regionalną.505 

Uwzględnianie problematyki regionalnej uznano także za powinność środowisk naukowych. 

Docenianie przez regionalistów znaczenia edukacji regionalnej społeczeństwa, w tym głównie 

młodzieży, polegającej na wykorzystaniu w procesie wychowania wartości idei regionalizmu, 

które odegrały ważną rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych i patriotycznych zapisane 

zostało w uchwałach V Kongresu RTK odbywającego się w dniach 23-25 września 1994 r. 

we Wrocławiu.506 Uczestnicy Kongresu zobowiązali także nowo wybraną Radę Krajową do 

zwrócenia się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dokonanie koniecznych uregulowań 

prawnych wprowadzających zmiany w programach kształcenia ogólnego, polegających na 

obligatoryjnym wprowadzeniu treści regionalnych, powiązanych z ogólnopolskimi. Wiązało 

się to także z koniecznością dokształcenia kadr, czyli wprowadzeniem obowiązkowych 

specjalizacji w zakresie nauczania regionalnego dla nauczycieli, z wykorzystaniem 

doświadczeń i potencjału tkwiącego w towarzystwach regionalnych.507 

Problem niedostatecznej edukacji młodego pokolenia w zakresie wiedzy o swoim 

regionie wielokrotnie rozpatrywany na spotkaniach regionalistów Lubelszczyzny, powracając 

w wystąpieniach uczestników. VI Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny 

obradujący w Sobieszynie-Brzozowej w dniach 7-9 października 1994 r., wśród uchwał 

wskazanych do realizacji na kolejną kadencję działania WRTR wskazał: uparte dążenie 

poprzez administrację szkolną i władze oświatowe do włączenia do programów nauczania 

wszystkich stopni i typów szkół problematyki regionalnej. Zajęcie się ukierunkowaniem 

nauczycieli i wychowawców m.in. przez przenoszenie treści regionalnych w proces 

dydaktyczny i wychowawczy szkół, nasycenie wiadomościami o ruchu regionalistycznym 

języka polskiego, historii, biologii i innych przedmiotów według uznania i wiedzy nauczycieli 

na ten temat. W związku z tym wskazane jest prowadzenie przez WRTR i WDK w Lublinie 

przy współudziale Kuratoriów Oświaty „Studium Wiedzy o Dziejach i Kulturze Regionu 

między Wisłą a Bugiem” dla nauczycieli, oraz ludzi, którzy pragną pogłębić swą wiedzę na 

temat ruchu regionalistycznego. 508 Podkreślono także rolę towarzystw w rozwijaniu wiedzy 

o regionie, zalecając jako novum, by w swoich działaniach towarzystwa podejmowały szerzej 

problematykę ochrony środowiska przyrodniczego i wychowania ekologicznego młodzieży 

 
505 Karta Regionalizmu Polskiego [w:] V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław23-25 września 
1994 r. Dokumentacja. Ciechanów 1995, s.169. 
506 Uchwała V Kongresu RTK [w:] V Kongres RTK …. s.174. 
507 Ibidem. 
508 K. Spaleniec, Szósty Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie-Brzozowej,7-9.X.1994, 
„W Kręgu Kultury”, 1995, s.13-14. 
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i społeczeństwa.509 W latach 1994-1996 WRTR wraz z WDK zorganizowała dwa kursy 

Studium Wiedzy o Dziejach i Kulturze Regionu Między Wisłą a Bugiem, które ukończyło 97 

osób.510 Wśród uczestników Studium przeważali nauczyciele historii, przygotowujący się do 

wprowadzania przedmiotu edukacja regionalna w swoich szkołach. Zmiana przepisów 

dotycząca organizacji tego typu szkoleń oraz brak środków finansowych uniemożliwiły 

kontynuację tego Studium, mimo zainteresowania nauczycieli. 

Potrzebę wdrażania edukacji regionalnej i kulturowej wyartykułowali także uczestnicy 

Krajowego Kongresu Kultury Wsi, który obradował na Jasnej Górze w dniach 20-23 kwietnia 

1997 r. W Uchwale Kongresu podkreślono konieczność włączenia młodzieży do udziału w 

realizacji programów towarzystw kulturalnych i ośrodków kultury , zwłaszcza gdy dotyczyły 

one działań upowszechniających wiedzę o regionie, jego dziejach i kulturze. Za istotne 

uznano konieczność pełnego wdrożenia programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 

„Dziedzictwo Kulturowe w regionie”, treści tego programu winny być wprowadzane do 

praktyki nauczania wszystkich poziomów kształcenia, włącznie ze szkolnictwem wyższym, 

zwłaszcza na kierunkach przygotowujących do pracy na wsi.511  

Dostrzeżono także potrzebę wypracowania form edukacji regionalnej, która 

prowadzona byłaby wśród dorosłych mieszkańców wsi. Ważną rolę do spełnienia miały w tej 

kwestii właśnie towarzystwa regionalne, ośrodki kultury i organizacje społeczne. Konieczne 

jest także bezpośrednie zaangażowanie władz państwowych i samorządowych, które stworzyć 

winny należyte warunki do edukacji kulturowej i regionalnej aktywizując środowiska 

nauczycielskie. Aby jednak program był właściwie wdrażany należy wyposażyć nauczycieli 

w literaturę i pomoce dydaktyczne z zakresu wiedzy o regionie i kulturze ludowej, doskonalić 

ich wiedzę z tego zakresu drogą szkoleń, seminariów i kursów metodycznych.512 Istotne jest 

także wzbogacanie wiedzy całego społeczeństwa na temat dziejów i kultury regionu oraz ich 

związku z kulturą narodową. Uczestnicy tego Kongresu docenili wieloletnią pracę 

miłośników regionu, chroniących dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu. Uznano 

bowiem, że na upowszechnienie zasługuje praktyka prowadzenia lekcji muzealnych 

i archiwalnych (historia regionu, etnografia) przez muzea regionalne, izby pamięci, archiwa 

i biblioteki.513 

 
509 Ibidem, s. 14. 
510 R. Szczygieł, Działalność WOK a towarzystwa regionalne, „W Kręgu Kultury”,  nr1 (5) 2007, s.36. 
511 Uchwała Krajowego Kongresu Kultury Wsi obradującego na Jasnej Górze w dniach 20-23.04.1997r.,s.6. 
512 Ibidem. 
513 Ibidem, s.7. 
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Potrzeba przyspieszenia działań w dziedzinie edukacji regionalnej była także jednym 

z tematów obrad VII Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który obradował 

w Michowie w dniach 10-12 listopada 1997 r. W trakcie ożywionej dyskusji pojawiły się 

postulaty istotne dla dalszego działania stowarzyszeń, tym razem wręcz jako imperatyw - 

konieczność włączenia młodzieży w inicjatywy o charakterze regionalistycznym. Niezwykle 

ważna, a wiążąca się z wychowaniem młodego pokolenia w duchu patriotycznym, jest sprawa 

uaktywnienia nauczycieli w małych miejscowościach, szczególnie nauczających historii.514 

  Poznanie dziejów swojej miejscowości, regionu, ugruntowanie w społeczności 

lokalnej patriotyzmu lokalnego - przekazanie tej wiedzy na poziomie regionalnym to zadanie 

szkoły współczesnej. Na poziomie historii regionalnej jest jeszcze wiele do zrobienia, choćby 

dlatego, że szczególnie w przypadku historii współczesnej wiele spraw wymaga jeszcze 

wyjaśnienia przez historyków: przemilczanych czy też świadomie zafałszowywanych przez 

lata PRL. Do utrzymania żywotności idei regionalnej konieczne jest zaangażowanie 

młodzieży, ukształtowanie ich postaw w szacunku do regionalizmu i w znajomości dziejów 

swojej „małej ojczyzny” od wczesnych lat szkolnych. To wyzwala niezbędne poczucie 

zakorzenienia w zjednoczonej Europie.  

Środowisko regionalistów skupionych w towarzystwach regionalnych poczuło się  

usatysfakcjonowane docenieniem wagi edukacji regionalnej poprzez opracowanie  

w październiku 1995 r. dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy współpracy 

Ministra Kultury i Sztuki pn. „Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe.”515 

Ministerstwo postawiło wśród priorytetów kształcenia nadanie należnej rangi wychowaniu 

regionalnemu, w nim upatrując nadzieję na pełniejsze poznanie własnej kultury, regionalnego 

dziedzictwa historycznego i wykreowaniu modelu nauczania i wychowania regionalnego na 

miarę XXI w. W efekcie opracowany został „Międzyresortowy program edukacji 

kulturalnej”, dotyczący wychowania dzieci i młodzieży. Dokument ten, przyjęty przez Radę 

Ministrów RP w dniu 27 listopada 1996 r. szczegółowo opracowywał wytyczne do działań 

resortów edukacji narodowej i kultury w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej dzieci 

i młodzieży.516 Wychodzono, bowiem z założenia, że tylko takie wychowanie ułatwiające 

i umożliwiające samorealizację młodych ludzi, przygotuje ich właściwie do poszanowania 

 
514 D. Pomykalska-Wośko, VII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzn. Michów 10-12X1997r., „Głos 
Ziemi Urzędowskiej”, 1998, s. 23-24 
515 E. Repsch, Ewolucja regionalna w programach Ministerstwa Edukacji Narodowej [w:] Szkoła a regionalizm, 
pod red. A. Kociszewskiego, A. Omelaniuka, ks. W. Pisarczyka, Ciechanów 1996, s.25. 
516 Ochrona lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej a edukacja regionalna, pod red. R. Lisowskiego, 
M. Peć, A. Peć, Kraków 2005. Dostępny także:                                                                
http://www.eduskrypt.pl/ebook-ruch_stowarzyszen_regionalistycznych 
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i wzbogacenia tradycji lokalnych, obyczajów, nauczy tolerancji, wzmocni jego tożsamość, 

zainspiruje postawę twórczą. Dostrzeżono ważną rolę, jaką mają do spełnienia stowarzyszenia 

regionalne, które od lat zajmują się problematyką regionalnego dziedzictwa kulturowego 

i mają w tej mierze bardzo wiele do zaproponowania zainteresowanym tematyką. Program ten 

wielokrotnie był tematem obrad Sejmowej Komisji Kultury, zainteresowanej edukacyjną, 

kulturotwórczą i inspirującą rolą, jaką odgrywają towarzystwa regionalne w lokalnych 

społecznościach.  

Obradujący w Radomiu w dniach 24-26 września 1998 roku VI Kongres 

Regionalnych Towarzystw Kultury nie pozostał obojętny wobec kwestii konieczności 

wprowadzenia edukacji regionalnej podkreślając jej rolę w samorządnym kraju oraz 

integrującej się Europie. Podkreślono w Uchwałach, że „edukacja narodowa wymaga ochrony 

symboli narodu polskiego, kultywowania tradycji, kultury języka polskiego, docenienia roli 

kulturotwórczej gwar polskich, propagowania twórczości oraz kształtowania postaw 

społecznych, respektujących wartości narodowe i przywiązanie do ziemi ojczystej”.517 

Doprecyzowanie tematów, którymi zająć miała się edukacja regionalna wypływało 

z niepokoju regionalistów, obserwujących w codzienności „postępującą degradację wartości 

narodowych, ustępujących wobec mgliście pojętej tożsamości europejskiej. Wychowanie dla 

narodu musi być wzmocnione edukacją regionalną, uznającą małą ojczyznę za korzenie dużej 

ojczyzny.”518 

Wszystkie te zabiegi, interpelacje przyniosły efekt. Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. wprowadzono w podstawy programowe 

kształcenia ogólnego do szkół podstawowych regionalną „ścieżkę edukacją” – pn. „Edukacja 

regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.519 Dało to podstawy wprowadzenia lekcji 

prezentujących dzieje regionu oraz jego specyfikę kulturową. Zasadniczo wyznaczone zostały 

zadania w sposób ogólny, pozostawiając także miejsce dla programów autonomicznych, 

autorskich poszczególnych zespołów nauczycielskich: dziedzictwo kulturowe w regionie jest 

ujęte w podstawie kompleksowo, bez rozdzielania na odrębne przedmioty nauczania. 

Podstawa zakłada interdyscyplinarność i poznawanie poprzez odkrywanie najbliższego 

środowiska, przez co daje szansę na naturalne wzrastanie z mała a potem dużą ojczyzną. 

Regionalizacja treści kształcenia i wychowania ma zmierzać do godzenia z uniwersalizmem, 

 
517 Uchwała VI Kongresu RTK, http://www2.wtk.poznanan.pl/Orw/Archiwum/19980924.html, s.3. 
518 Ibidem. 
519 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. nr 14, poz. 129); Patrz także: Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe 
w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999;  
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ma uczyć wzajemnego poszanowania, przywrócić obecność wartości tradycyjnych 

i ponadczasowych.520 Ustawa o systemie oświaty wyraźnie podkreśliła, że celem systemu jest 

kształcenie w zakresie poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, poznania swoich 

korzeni, nabycia kulturowej tożsamości, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. 

Przykładów podejmowania edukacji regionalnej przez towarzystwa w swoim działaniu 

na Lubelszczyźnie przytoczyć można wiele. Pomysłowość i konsekwencja tych działań 

prowadzonych od lat zasługuje na uznanie. Takiemu celowi służyła nowatorska wówczas 

inicjatywa Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, które  było organizatorem w dniu 22 

listopada 1995 r. w Lubartowskim Ośrodku Kultury sesji regionalnej dla młodzieży pod 

hasłem „Moja mała Ojczyzna”. Do udziału w sesji zaproszono nauczycieli i młodzież szkół 

średnich z regionu lubartowskiego: z Kijan, Kocka, Lubartowa, Michowa, Ostrowa 

Lubelskiego, oraz czterech lubartowskich szkół podstawowych. Ponad stu uczestników sesji 

wysłuchało 11 referatów, w tym dziewięć przygotowanych przez młodzież, poruszających 

tematykę dziejów miasta i jego okolic.521 Była to jedna z cennych inicjatyw pozyskania 

sojuszników wśród młodego pokolenia mieszkańców do działań regionalistycznych. 

W dniach 28-30 czerwca 1999 roku odbyła się w Nałęczowie II Ogólnopolska 

Konferencja Nauczycieli Regionalistów, poświęcona edukacji regionalnej, zorganizowana 

przez Krajową Radę Regionalnych Towarzystw Kultury oraz  Towarzystwo Przyjaciół 

Nałęczowa, obchodzącego jubileusz 90-lecia swego istnienia.522 Konferencja odbywała się 

pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wykłady i dyskusje odbywały się w Pałacu 

Małachowskich. Tematem obrad uczestników konferencji była „Edukacja regionalna 

w zreformowanej szkole”. Uczestnikom przedstawiono założenia wprowadzonej reformy 

systemu edukacji szkolnej. Wiele uwagi poświęcono także treściom nauczania i metodom 

edukacji regionalnej w szkole, kształceniu nauczycieli regionalistów. Podkreślono koniczność 

ścisłej współdziałania szkoły z towarzystwami regionalnymi w kształtowaniu młodych 

umysłów. Gościom zaproponowano także zwiedzanie Nałęczowa, Lublina i Wojciechowa523.  

 Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Puław i we współpracy z regionalistami 

środowisko nauczycielskie z Żyrzyna zrealizowało w latach 1999-2001 program „Poznaj 

swoją i moją małą ojczyznę”, przeznaczoną dla uczniów najstarszych klas szkoły 

 
520 Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalne j- dziedzictwo kulturowe w regionie, Warszawa 
2000, s.35. 
521 M. Kozioł, Sprawozdanie z działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Archiwum LTR. 
522 „Głos Nałęczowa”, Kalendarium TPN, Nałęczów 2009, s.9.  
523 Ibidem. 
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podstawowej. Programem objęto uczniów szkół w: Puławach, Żyrzynie, Górze Puławskiej, 

Leokadiowie, Bronowicach i Gołębiu.524 

Także Towarzystwo Przyjaciół Kurowa zwróciło się z propozycją skierowaną 

bezpośrednio do młodych, aby zajęli nasze miejsce i poprowadzili zaczęte przez nas dzieło 

przez następne dziesięciolecia, aby zgromadzone przez nas materiały źródłowe i naukowe 

mogły nadal wielu studentom i uczniom piszącym prace magisterskie czy dyplomowe. Bo ta 

właśnie działalność przyczynia się do utrwalenia wiedzy o wybitnych postaciach związanych 

z gminą Kurowską kształtując właściwą świadomość społeczną i dostarcza refleksji do 

dalszych działań na rzecz naszej „małej ojczyzny” – gminy Kurów.525  

 Rolę edukacyjną spełniały bez wątpienia wydawnictwa wydane staraniem towarzystw 

regionalnych i ich członków. Opisywanie dziejów lokalnych, przywracanie pamięci 

o przodkach jest ważnym dla każdego pokolenia. Uświadamianie własnych korzeni stanowi 

swoiste osadzenie w czasie i określonym miejscu na ziemi. Jednym z takich zadań jest opieka 

nad miejscami pamięci, porządkowanie cmentarzy, niezależnie od narodowości poległych 

żołnierzy spoczywających na nich. Takie cmentarze rozsiane są po Lubelszczyźnie znacząc 

miejsca bitew rozegranych w czasie powstań narodowych i wojen światowych. Mobilizując 

siły i zachęcając do takich działań, czyli oczyszczenia i uporządkowania cmentarza z I wojny 

światowej w Boniewie Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic argumentowało, że poprzez opiekę 

nad tymi miejscami młodzieży szkolnej i nauczycieli ze szkół podstawowych, stały się one nie 

tylko symbolem, ale realnym przykładem pojednania między narodami, w szczególności 

pojednania polsko-niemieckiego.526  

 W ramach tzw. „ścieżki regionalnej” rozpoczęła się edukacja pojmowana jako swoista 

praca u podstaw. Przykładem takiego działania jest organizowany corocznie konkurs pod 

hasłem „Międzyrzec - Historia - Dzień dzisiejszy”. Zasadniczym celem tego konkursu jest 

mobilizacja jak najszerszej rzeszy młodzieży szkolnej do poznawania własnej historii miasta 

i okolic, jej tradycji a także wkomponowywanie tego we współczesność. Ukazywanie więzi 

i stałej łączności między tradycją i współczesnością jest zasadniczym przesłaniem tego 

konkursu. Tu znaczenie „Rocznika Międzyrzeckiego” jest ogromne, ponieważ materiały 

w nim zawarte stanowią podstawową materie edukacyjną.527 Konkurs skierowany był do 

młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

 
524 „Teka Puławska”, Towarzystwo Przyjaciół Puław, nr1, 2006, s.137. 
525 K. Matraszek, Dwadzieścia lat Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, „Zeszyty Kurowskie”, Z.15, 2004. 
526 A. Polski, Pamięć dla pokoju. Cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice, Fajsławice 1996, s. 5. 
527 R. Turyk, XL lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, „Rocznik Międzyrzecki”, 
T. XXXVIII-XXXIX, 2008, s.12. 
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i średnich o zróżnicowanym poziomie. Ważnym elementem edukacji jest także korzystanie 

z roczników podczas pisania wielu prac licencjackich i magisterskich. Następnie napisane już 

prace drukowane są we fragmentach na łamach roczników, na zasadzie obopólnej korzyści 

i jakby mechanizmu zwrotnego – korzystanie z publikacji TPN pozwala na tworzenie pracy 

naukowej a ta trafia ponownie na łamy rocznika wzbogacając go o nowe wartościowe treści. 

Najważniejszą sprawą jest dalsze pobudzanie świadomości młodzieży do poznawania własnej 

lokalnej historii, dziedzictwa kulturowego i tradycji.528 Liczne uczestnictwo młodzieży 

w konkursie cieszy organizatorów daje też nadzieję, że młode pokolenie naszego miasta 

posiada elementarną znajomość swoich korzeni a bogata historia grodu nad Krzną nie jest jej 

obca i stanowi powód do dumy.529 

 Podobną inicjatywę edukacyjną podjęło przed laty Lubartowskie Towarzystwo 

Regionalne, ogłaszając konkurs skierowany do studentów na pracę magisterską o tematyce 

regionalnej (kolejne edycje konkursu odbyły się w latach: 1984, 1988, 1992, 2000. Zgłoszone 

prace, z których najlepsze były nagradzane, skłaniały zainteresowanych do sięgania po tematy 

dotyczące dziejów regionalnych, tym bardziej, że najciekawsze fragmenty były publikowane 

w periodyku „Lubartów i Ziemia Lubartowska”.530 We współpracy z Muzeum Regionalnym, 

Miejską Biblioteką oraz szkołami LTR organizowało także konkursy wiedzy historycznej 

o Lubartowie i okolicach (1986, 1988, 1998) dla dzieci i młodzieży. Była to bardzo udana 

próba zainteresowania młodego pokolenia lubartowian dziejami swojego miasta 

i umiejętnego propagowania tematyki regionalnej.531 Z chwilą wprowadzenia do programów 

nauczania zagadnień regionalnych Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym zorganizowało sesję popularno-naukową w 2000 r. nt. „Rola 

inteligencji w preferowaniu kultury regionalnej”532. Sesja skierowana była do nauczycieli 

humanistów ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu oraz bibliotekarzy zainteresowanych 

poszerzeniem swojej wiedzy o treści związane z regionem a równocześnie zacieśnienia 

współpracy z LTR i w poszczególnych środowiskach. 

 Interesującą drogę by pozyskać młodzież do swoich działań obrało Towarzystwo 

Regionalne Hrubieszowskie. W strukturach Towarzystwa wyodrębniona została Sekcja 

Młodzieżowa TRH, która organizuje koła młodzieżowe, prowadząc pracę z nimi. Takie formy 

pracy z młodzieżą prowadzone są od 1964 r. Aktywnie działają Koła: przy Liceum 

 
528 Ibidem, s.14. 
529 „Rocznik Międzyrzecki”, T. XL, 2010, s.3. 
530 M. Kozioł, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” T. XVI, 2006, s. 248. 
Łącznie do 2005 r. magistranci złożyli 32 prace, z których 14 zostało nagrodzonych. 
531 Ibidem. 
532 Ibidem, s.249. 
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Ogólnokształcącym w Hrubieszowie ale także przy szkołach podstawowych:                 

w Dołhobyczowie, Grabowcu, Horyszowie, Miączynie i Oszczowie. Sprawdzoną formą 

zainteresowania dziejami swojej miejscowości jest ogłaszany etapami Konkurs na prace 

dyplomowe o tematyce hrubieszowskiej. Konkurs spotyka się z dużym zainteresowaniem 

wśród kończącej studia młodzieży, czego efektem są rokrocznie spływające do siedziby 

Towarzystwa prace dyplomowe. Ten pozytywny odzew skłonił Zarząd TRH do ogłoszenia 

wieloetapowego konkursu na prace maturalne o tematyce hrubieszowskiej. Konkursy 

spowodowały także zainteresowanie młodzieży biblioteką i archiwum TRH, które 

uzupełniane są stale o nowe zbiory. Znaczna część otrzymanych prac mogła też ukazać się 

drukiem na łamach kwartalnika „Biuletyn TRH”. Dla młodych organizowane są wycieczki 

tematyczne po regionie, oraz okolicznościowe cykle prelekcji o tematyce regionalnej.533 

Problem konieczności edukacji regionalnej wybrzmiał także na Kongresie Kultury 

Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 7-10 grudnia 2000 r. Przedstawiciel 

Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury Anatol Jan Omelaniuk w swoim referacie 

nt. „Kultura i polityka kulturalna w społeczeństwie samorządowym”, podkreślił wagę ruchu 

regionalnego w okresie rozwoju samorządności w kraju. Zdaniem referenta samorządy 

terytorialne powinny wzbogacać cenne inicjatywy towarzystw, zwłaszcza dotyczące edukacji 

regionalnej wśród dzieci i młodzieży, wspierać działania oparte na refleksyjnym i twórczym 

stylu życia służące aktywności i wyzwalające samodzielność kulturalną.534 Uczestnicy 

Kongresu zgodni byli w stwierdzeniu, że dla stowarzyszeń regionalnych edukacja młodego 

pokolenia jest ważnym programowym celem realizowanym w oparciu o narodowe wartości 

kulturowe.535  

Wprowadzenie dobrze pojętej edukacji regionalnej do szkół  jest niezwykle istotne 

w dobie, kiedy kraj nasz jest członkiem jednoczącej się Europy. W dobie globalizacji ważne 

jest umiejętne nasycenie programów nauczania treściami regionalnymi. Zdaniem świadomych 

swojej roli nauczycieli regionalistów współczesny regionalizm powinien być atrakcyjny dla 

młodych ludzi ponieważ jest ruchem zmierzającym do pewnej autonomii i odrębności, to 

znaczy dążącym do ograniczenia wpływu władz centralnych i struktur państwa w sprawy 

regionalne a zarazem jest otwarty na Europę. Daje to szansę, by móc decydować o sobie 

a przede wszystkim zbadać, zarejestrować wiele zdarzeń z historii lokalnej i umiejętnie 

wypromować przez nie region. Wszak edukacja polegać ma na wykorzystywaniu wiedzy 

 
533 W. Piątak, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie w pracy z młodzieżą, „Region Lubelski”, R. 1(3) 1986, 
s.271-273. 
534 A. J. Omelaniuk, Wystąpienie na Kongresie Kultury Polskiej, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, 2001, s.48. 
535 Ibidem. 
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historycznej oraz dorobku  kultury lokalnej w nauczaniu. Nasycenie treściami regionalnymi 

programu z jednej strony uatrakcyjnia pracę dydaktyczno-wychowawczą, z drugiej zaś 

wzmacnia więzi z miejscem urodzenia czy zamieszkania. Odwołuje się do być może już 

zapomnianych przestrzeni życia indywidualnego i społecznego, stając się w istocie ową 

przestrzenią.536 Edukacja regionalna powinna więc być odkrywaniem własnych korzeni, 

tradycji, umożliwić nabycie kulturowej tożsamości ale równocześnie rozbudzić ciekawość 

i otwartość wobec świata. O zachowanie tej tożsamości, poczucia dumy ze znajomości 

własnych dziejów, oryginalności regionalnej zabiegały przez szereg lat towarzystwa 

regionalne. Ostatnie dziesięciolecia XX wieku obfitowały w trudną do przeliczenia ilość 

publikacji o tematyce regionalnej opracowanych przy współudziale środowiska naukowego 

lubelskiego, bądź przez samych badaczy – amatorów, miłośników regionu. Opracowania te 

obejmowały solidnie dopracowane monografie miejscowości, ale też szkice z przeszłości, 

kalendaria, wybory dokumentów, bądź kronikarskie zapisy wydarzeń, dzieje rodów, postaci 

zasłużonych dla danego regionu, ukazywały się periodyki o tematyce regionalnej. Jest to 

ogromny dorobek towarzystw regionalnych, który stanowi bardzo bogaty materiał poglądowy 

w edukacji regionalnej młodych pokoleń. Na tym dorobku wydawniczym bazują, więc 

nauczyciele historii, przewodnicy oprowadzający grupy turystów zainteresowanych dziejami 

regionalnymi. Przebogaty i różnorodny tematycznie dorobek wydawniczy towarzystw 

regionalnych  jest zasobem wiedzy, z którego czerpać może młode pokolenie. 

 

 
 
 

 
536 U. Kaczmarek, Młodzież-regionalizm-kultura [w:] Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce, 
Ciechanów 1998, s.149. 
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Rozdział IV 

Dorobek towarzystw regionalnych w zakresie badań historycznych w ciągu XX wieku. 

Próba bilansu 

 

1. Prace zbiorowe i monografie 

Pierwsze opracowania dziejów miejscowości, głównie miast, uznawane za 

monografię, ukazały się jeszcze w okresie zaborów. Były to prace prezentujące dzieje: Białej 

Podlaskiej, Janowa Podlaskiego, Kodnia, Kazimierza Dolnego, Lublina, Puław i Zaklikowa.1 

W ocenie historyków były to jednak prace o różnej wartości, często nie mające charakteru 

dzieł naukowych2. Powstawały monografie lubo nieraz obszerne ale pisane przez autorów nie 

mających do badań odpowiedniego przygotowania3. W okresie zaborów prowadzenie badań 

w zakresie historii regionalnej spełniało ważną rolę dla budzenia ducha narodowego 

i kształtowania patriotycznych postaw społeczeństwa. Podkreślił tę szczególną rolę 

regionalizmu S. Herbst stwierdzając, że sięgająca korzeniami czasów rozbiorów 

regionalistyka polska jako ruch umysłowy i wydawniczy chroniła społeczeństwo polskie 

skutecznie przed zatratą tradycji narodowej, przed jego wynarodowieniem4.   

Po wskrzeszeniu państwa polskiego w 1918 r. nastąpił znaczny wzrost 

zainteresowania przeszłością. Zwiększyła się liczba uniwersytetów a w konsekwencji także 

wzrosła liczba wykształconych historyków zainteresowanych badaniem przeszłości „małych 

ojczyzn”5. Do rozwoju regionalistyki, w tym badań naukowych, przyczynić się miał powstały 

w 1926 r. program regionalizmu polskiego, w którym zakładano oparcie działań na 

powoływanych muzeach regionalnych.6 W rezultacie okazało się jednak, że administracyjny 

program zdynamizowania naukowych badań regionalnych siłami nauczycieli historii 

i pracowników placówek muzealno-oświatowych zdaniem F. Kiryka nie wywołał 

spodziewanego zainteresowania tej grupy zawodowej7. W przypadku Lubelszczyzny warto 

jednak wspomnieć o kilku publikacjach, które wówczas się ukazały. Były to: opublikowany 

 
1 J.I. Kraszewski, Na bialskim zamku, t. I-II, Warszawa 1883; J. Bartoszewicz, Zamek bialski, Lwów 1881; 
Ks. J. Pruszkowski, Janów Biskupi czy Podlaski, Kraków 1897; Idem, Kodeń Sapiehów, Kraków 1898; 
J. Czekierski, Kazimierz Dolny, Kraków 1915; S.Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina, Lublin 1839; W.K. 
Zieliński, Monografia Lublina, t. I, Lublin 1878; A. Kobierzycki, Monografia Lublina, Lublin 1911; L. Dębicki, 
Puławy, Lwów 1888; F. Kochman, Monografia miasta Zaklikowa w guberni lubelskiej, Warszawa 1912. 
2 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne… op. cit., s.46. 
3 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki historycznej [w] W. Fałkowski, Pytania o średniowiecze, 
Warszawa 2001, s.225. 
4 S. Herbst, Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej, „Kwartalnik Historyczny” 1956, 
z.4/5, s.456-468. 
5 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki … op. cit., s.227. 
6 A. Patkowski, Regionalizm [w:] Dziesięciolecie Polski odrodzonej, Kraków-Warszawa 1929, s.781-788. 
7 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki …, s.228. 
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w 1925 r. zarys dziejów powiatu lubelskiego, dwa lata później powiatu biłgorajskiego 

a następnie – powiatu lubartowskiego.8 Dopiero w 1939 r. został opublikowany zarys dziejów 

powiatu hrubieszowskiego opracowany przez Mariana Barusia.9 W kontekście tych inicjatyw 

należy umieścić również zainspirowane przez Komisję Regionalistyczną Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Lublinie i władze wojewódzkie przygotowania do opublikowania 

monografii województwa. Wstęp historyczny, będący szkicowym zarysem dziejów ziem 

między Wisłą a Bugiem przygotował znany historyk lwowski Kazimierz Sochaniewicz. 

Pozostała część dotyczy właściwie współczesności rozpatrywanej w aspekcie gospodarczym. 

Praca została opublikowana w 1932 r.10 Tuż przez II wojną światową, w 1939 r. ukazała się 

także wydana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Nauk praca J. Kermisza, prezentującą 

dzieje regionu w ostatnich latach przedrozbiorowej Rzeczpospolitej.11 Niestety w czasie 

wojny znaczna część jej nakładu spłonęła, więc zasięg jej oddziaływania był ograniczony.  

Publikacje te, niewielkich zresztą rozmiarów, w przypadku zarysów dziejów 

powiatów, jak i monografii dziejów województwa, w ocenie historyków miały niewielką 

wartość naukową.12 Stanowiły zaś punkt wyjścia do podjęcia pełnych badań historycznych. 

Pozytywnie pod względem wartości naukowej wyróżniała się  praca Bolesława Górnego, 

w której opisane zostały dzieje powiatu bialskiego, i która do dziś utrzymała wartość 

naukową.13 

Opublikowano wówczas także prace dotyczące dziejów: Kocka14, Kraśnika15, 

Nałęczowa16, Kazimierza Dolnego17, Łukowa18, Chełma19, Zamościa20 oraz kilku wsi21. 

Drukiem ukazały się także finansowane przez inicjatorów lokalnych prace, m.in. 

Z. Rościszewskiej o dziejach Lubartowa (Lewartowa)22, czy S. Michalskiego opisująca 

 
8 Z. Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego, Lublin 1925; I. Bobek, Monografia powiatu 
biłgorajskiego, Lublin 1927; W. Śliwina, F. Tracz, Ziemia Lubartowska, Lublin 1928. 
9 M. Baruś, Powiat hrubieszowski. Szkic monograficzny, 1939. 
10 Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. I, red. I. Czuma, Lublin 1932. 
11 J. Kermisz, Lublin i lubelskie w ostatnich latach Rzeczpospolitej (1788-1794), Lublin 1939.  
12 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny, s.46. 
13 B. Górny, Monografia powiatu bialskiego, Biała Podlaska 1939. 
14 J.S. Majewski, Historia miasta Kocka, Kock 1928. 
15 R. Przegaliński, Opowiadania o mieście Kraśniku i okolicy, Lublin 1927. 
16 Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa, red. Z. Kożuchowski, Nałęczów 1925; W. Cholewiński, 
Nałęczów, jego okolice, Lublin 1934. 
17 I. Łomiński, Kazimierz nad Wisłą i jego zabytki, Lublin 1926; J. Siennicki, Kamienica Celejowska 
w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1929; J. Niemojewski, Z historii Kazimierza Dolnego i jego okolic, Warszawa 
1936. 
18 J.S. Majewski, Łuków, Łuków 1924, drugie wydanie w 1930 r. 
19 K. Czernicki, Chełm. Przeszłość i pamiątki, Chełm 1936. 
20 M. Pieszko, Zamość. Gród kanclerski-hetmański. Szkic historyczny, Zamość 1928. 
21 J. Gaździcki, Monografia wsi Udrycze pow. zamojskiego, Zamość 1929; Idem, Monografia wsi Rachodoszcze, 
Zamość 1929; B. Kłębukowski, Mircze, wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 1934. 
22 Z. Rościszewska, Lewartów w latach 1534-1648, Lublin 1932. 
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dzieje Włodawy23. W Lublinie, od 1928 r. zasadniczo z inicjatywy archiwistów 

i pracowników naukowych KUL skupionych w Towarzystwie Przyjaciół Nauk,  rozpoczęto 

prace przygotowawcze do opracowania monografii miasta, publikując cenne wydawnictwa 

źródłowe oraz opracowania szczegółowe24. To cały dorobek środowisk lokalnych 

Lubelszczyzny do 1939 r. 

Przechodząc do charakterystyki dorobku historiografii regionalnej po 1944 r. zacznę 

od przypomnienia obowiązku gromadzenia literatury regionalnej zapisanym w dekrecie 

z 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, powtórzonym w późniejszych 

ustawach o bibliotekach. Został on nałożony na biblioteki wszystkich szczebli, zaś 

koordynację powierzono bibliotekom publicznym szczebla wojewódzkiego.25 Placówki te 

zostały zobligowane nie tylko do gromadzenia regionalnego piśmiennictwa, ale także 

tworzenia i publikowania bibliografii regionalnej, co zapewniało dokumentowanie 

regionalnej aktywności wydawniczej. W przypadku Lubelszczyzny prace nad „Bibliografią 

Lubelszczyzny” podjęte zostały w 1963 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 

H. Łopacińskiego w Lublinie. Kolejne jej tomy ukazywały się od 1967 r. dokumentując 

i udostępniając szeroki wachlarz regionalnych publikacji, obejmujących dzieje i kulturę 

województwa, niezależnie od zmian administracyjnych.26 Zadanie to na terenie swojego 

działania podjęły także biblioteki powiatowe, wyodrębniając działy regionalne.27 

 
23 S.E. Michalski, Włodawa. Monografia statystyczno-gospodarcza, Lublin 1939. Publikacja ta ma charakter 
monografii ekonomicznej, jednak opis poszczególnych sfer życia mieszkańców wiele mówił o funkcjach 
ośrodka miejskiego i jego roli w regionie. 
24 Ukazała się do chwili wybuchu wojny II wojny światowej seria wydawnictw źródłowych, m.in.: 
L. Białkowski (oprac.), Materiały do monografii Lublina, Wilkierze w XV-XVII w., Lublin 1928; J. Riabinin, 
(oprac.), Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w. Lublin 1928; Idem, Rada Miejska Lubelska 
XVII w. Lublin 1931; Idem, Lauda miejskie lubelskie XVII w, Lublin 1931; Idem, Lekarze w księgach miejskich 
lubelskich, Lublin 1932; Idem, Rada Miejska Lubelska w XVIII wieku, Lublin 1933; Idem, Materiały do 
lubelskiego słownika aktowego, Lublin 1935; Idem,  Z dziejów Żydów lubelskich, Lublin 1936. 
25 Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, „Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej”, 1946, nr 26, poz. 163; Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. „Dziennik 
Ustaw RP”, 1968, nr 12, poz. 63; Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r., „Dziennik Ustaw RP”, 1997, 
nr 85, poz.539. 
26 Bibliografia Lubelszczyzny 1944-1964, cz. I, red. W. Baszyńska, I. Harbalowa, Lublin 1967; Bibliografia 
Lubelszczyzny 1944-1964, cz. II, red. W. Baszyńska, Lublin 1974; Bibliografia Lubelszczyzny 1965-1970, red. 
W. Baszyńska, Lublin 1982; Bibliografia Lubelszczyzny 1971-1975, red. W. Baszyńska, Lublin 1994; 
Bibliografia Lubelszczyzny 1976-1980, red. T. Zabielska, B. Lech–Jabłońska, Lublin 2004; Bibliografia 
Lubelszczyzny 1981-1985, red. B. Lech-Jabłońska, Lublin 2006; Bibliografia Lubelszczyzny 1986-1990, red. 
B. Lech-Jabłońska, Lublin 2007; Bibliografia Lubelszczyzny 1991-1995, red. B. Lech-Jabłońska, Lublin 2009; 
Bibliografia Lubelszczyzny 1996-1997, red. B. Lech-Jabłońska, Lublin 2009; Bibliografia Lubelszczyzny 1998-
1999, red. B. Lech-Jabłońska, Lublin 2002; Bibliografia Lubelszczyzny 2000, red. B. Lech-Jabłońska, Lublin 
2005. Od 2000 r. materiały te sukcesywnie wprowadzane były do bazy komputerowej poszerzając dostępność 
opracowań i zbiorów, stając się źródłem informacji o kulturze, gospodarce, historii i turystyce regionu. 
27 B. Lech-Jabłońska, Bibliografia Lubelszczyzny 1963-2009. Historia, dzień dzisiejszy, kierunki rozwoju, 
„Rocznik Lubelski”, t. XXXVI, Lublin 2010, s.169-178. 
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Pierwsze dziesięciolecia po drugiej wojnie światowej nie sprzyjały podejmowaniu 

badań regionalnych. Jednakże nawet w tym okresie udało się opublikować kilka cennych 

prac. W 1947 r. ukazało się wydane za własne pieniądze dzieło późniejszego założyciela 

Towarzystwa Regionalnego w Tomaszowie, Janusza Petera, tamtejszego lekarza i społecznika 

pt. „Szkice z przeszłości miasta kresowego”28 Przedstawił w niej dzieje Tomaszowa 

Lubelskiego, oparte na własnych wieloletnich kwerendach archiwalnych, w archiwach 

Lublina, Lwowa i Warszawy, oraz aktach parafialnych, z których część zaginęła w czasie 

wojny.29  Nawiązywał także do opracowania dziejów miasta opublikowanego w 1921 r., 

autorstwa Kazimierza Sochaniewicza.30 Jak pisał J. Peter: książkę tę zrodziła chęć wykazania, 

że w Tomaszowie Lubelskim, podobnie zresztą jak w innych miasteczkach polskich, stosunki 

w dawnych czasach nie układały się tak różowo, jak o tym błędnie mniemają niemal 

powszechnie. W książce tej przytaczam wiele materiału historycznego, który w walny sposób 

uzupełnia to, co podali Kwiatkowski i inni a przede wszystkim Sochaniewicz, którego dziełka 

dawno już znikły z półek księgarskich. Zresztą zachętą do wydania niniejszych szkiców było 

niesłabnące zainteresowanie przeszłością miasta garstki tutejszej inteligencji 

i poważniejszych mieszczan.”31 Pracę podzielono na oddzielne szkice, z których pierwszy 

dotyczy dziejów miasta, gdzie w luźnych opisach dowiadujemy się szczegółów  tyczących 

włości Rogożna, na którego terytorium Zamoyscy założyli Jelitowo, późniejszy Tomaszów.32 

W drugim autor omówił przywileje uzyskiwane przez miasto od Zamoyskich i królów polskich, 

pisał o wypadkach wojennych, przechodach wojsk, walkach o ordynację Zamoyską między 

spadkobiercami, podejmuje także próbę scharakteryzowania wyglądu zewnętrznego i rozwoju 

terytorialnego miasta w epoce przedrozbiorowej oraz próbę analizy składu 

narodowościowego ludności Tomaszowa w XVII i XVIII wieku.33 W kolejnych szkicach 

umieścił autor przetłumaczone z łaciny teksty przywilejów otrzymanych przez gminę miejską, 

miejscowych Żydów oraz przez poszczególne cechy. Omawia także ustrój władz miejskich, 

charakteryzuje szczegóły obyczajowe z życia urzędników miejskich, organizację służby 

zdrowia w dawnym Tomaszowie,  „Księży ruskich w świetle ksiąg wójtowskich” , „Władze 

zaborcze od 1772 do 1809 r.”, „Konfederację Generalną” z 1812 r., czy „Kolonię niemiecką 

w Rogożnie i Sabaudii”. Zdaniem recenzenta  J. Michalskiego praca dr Petera stanowiąca 

 
28 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947. 
29 Ibidem, s.1.  
30 K. Sochaniewicz, Tomaszów Ordynacki (monografia historyczna), „Teka Zamojska” 1921, R.4, nr 5-6, s.1.  
31 J. Peter, Szkice z przeszłości… op. cit., s.1. 
32 J. Michalski, rec.: J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947,  „Kwartalnik Historyczny”, 
1948, R. LVI,  z.3-4, s.490. 
33 Ibidem. 
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rzetelny wysiłek heurystyczny przyniosła niewątpliwie dużo szczegółów. Potwierdza ona na 

ogół rzeczy znane, jak np. rujnujące dla miast działanie wojen XVII i początków XVIII w., 

grabieżczy charakter przechodów wojsk, także własnych, niski stan obyczajowy i umysłowy 

mieszczaństwa itd. Całość jednak pokaźnej pracy przytłacza masą szczegółów antykwarskiej 

zgoła natury. Oczywiście dla zamiłowanego badacza przeszłości swego miasta rodzinnego 

każdy szczegół jest ważny, z punktu jednak widzenia ogólniejszych zainteresowań 

historycznych, można było z niewątpliwym pożytkiem dla książki zmniejszyć jej objętość co 

najmniej o połowę.34  Recenzent mimo tych krytycznych uwag stwierdza jednakże, że jak na 

autora niespecjalistę jest bardzo mało omyłek a trzeba podkreślić rzetelny trud zebrania 

i opracowania tak pokaźnej ilości materiałów a wydanie książki własnym nakładem budzi 

niekłamany szacunek dla umiłowania przez autora przeszłości swego rodzinnego miasta.35 

Książka ta, mimo wad, była przez wiele następnych dziesięcioleci głównym źródłem wiedzy 

o dziejach Tomaszowa, stanowiła też ważny punkt wyjścia do dalszych badań.36  

W ramach Biblioteki Lubelskiej, wydawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

w Lublinie opublikowane zostały prace: Ludwika Zalewskiego pt. „Katedra i jezuici 

w Lublinie” oraz  „Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie”.37 W serii tej ukazała się 

także praca W. Husarskiego pt. „ Kamienice renesansowe w Kazimierzu Dolnym”,38 o której 

recenzent Zbigniew Rewski napisał, że autor na podstawie skrupulatnie zebranych 

materiałów archiwalnych, a szczególnie ikonograficznych, zrekonstruował w sposób 

plastyczny i przekonywujący formę zabudowy Kazimierza Dolnego z najświetniejszego okresu 

jego rozwoju w pierwszej połowie XVII wieku.39 Podkreślił także, że praca W. Husarskiego 

pomimo swych niewielkich rozmiarów i skromnej szaty wydawniczej odznacza się 

dojrzałością sądów a zarazem subtelnością w rozwiązaniu zadania bez przesadnej ich 

interpretacji. Pracę cechuje dojrzały umiar klasyka odpowiedzialnego za treść i formę 

wysłowienia(…). Jest dziełem twórczym a zarazem pionierskim w zakresie ustalania 

narodowych pierwiastków sztuki polskiej, zarówno w typie prowincjonalnym, jak 

i wielkomiejskim, klasycznym, do którego należy kamienica Celejowska w Kazimierzu 

 
34 Ibidem 
35 Ibidem, s.492. 
36 J. Brodowski, Dr Janusz Peter społecznik i regionalista, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 1997, s.37; 
B. Cisło, Tomaszowianie XX w.- wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów L. 2002, s.98. 
37  L. Zalewski, Katedra i jezuici w Lublinie, Lublin 1948; Idem, Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie, 
Lublin 1949. Rec. A. Maśliński, Książka o katedrze lubelskiej, „Gazeta Lubelska”, 1947, nr 59, s.4. 
38 W. Husarski, Kamienice renesansowe w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1950.  
39 Z. Rewski, Wśród wydawnictw, rec.: Kamienice renesansowe w Kazimierzu…, „Przegląd Artystyczny” 1951, 
nr 2, s.55. 
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Dolnym.40 Zaś inny recenzent Józef N. Kłosowski stwierdził: pożyteczna ta broszura 

przyczyni się na pewno do spopularyzowania tego uroczego zakątka nad Wisłą wraz z jego 

wspaniałą architekturą.41 Zainteresowane dziejami Kazimierza i zapotrzebowanie na 

monografię miasta było znaczne, o czym świadczy potrzeba wznowienia publikacji. Stała się 

niewątpliwie przyczynkiem do dalszych badań nad opracowaniem monografii miasta. 

Badaniami przeszłości Hrubieszowa zajmowali się historycy polscy, ukraińscy 

i rosyjscy. Dlatego też literatura o jego dziejach, głównie w tych trzech językach jest bogata. 

Poruszano w niej wiele zagadnień szczegółowych, często niestety pozbawionych obiektywnego 

ujęcia omawianych wydarzeń, interpretowanych według aktualnych potrzeb politycznych 

i sprzyjających tworzeniu szablonowych ocen.42 Po II wojnie światowej dzieje miasta były 

obiektem zainteresowań nauczyciela regionalisty Antoniego Wiatrowskiego, który już 

w okresie międzywojennym opublikował dwie drobne prace poświęcone dziejom kościoła 

podominikańskiego oraz unitom hrubieszowskim.43  W 1957 r. wydano pośmiertnie jego 

monografię, prezentującą dzieje Hrubieszowa, jak pisał we Wstępie – w świetle źródeł, 

dokumentów i zabytków historycznych..44 Jednakże praca Antoniego Wiatrowskiego została 

krytycznie oceniona przez Ryszarda Orłowskiego, jako w małym stopniu jednak 

odpowiadająca wymogom pracy naukowej.45 Podobne zdanie o publikacji podzielał 

R. Szczygieł podkreślając, że autor wprawdzie zgromadził duży materiał źródłowy, dotarł do 

wielu dokumentów i innych źródeł, jednak nie zawsze potrafił poradzić sobie z ich 

interpretacją.46 A. Wiatrowski  bez wątpienia miał świadomość niedostatków tej publikacji, 

opatrzył ją bowiem sentencją: Uczyniłem co mogłem, lepszych czynów niech dokonają ci co 

mogą. Nic więc dziwnego, że wkrótce po ukazaniu się tej publikacji pojawiły się głosy 

podnoszące potrzebę podjęcia prac nad pełną monografią miasta, zwłaszcza po 

opublikowaniu prac Henryka Stamirskiego, opisujących czasy późnego średniowiecza.47 

Praca Wiatrowskiego została ponownie wydana staraniem TRH w 1998 r.48 Zdaniem 

recenzenta Donata Niewiadomskiego nadal A. Wiatrowski w odniesieniu do Hrubieszowa był 

 
40 Ibidem, s.56. 
41 J. N. Kłosowski, W renesansowym mieście, rec.: W. Husarski, Kamienice renesansowe w Kazimierzu… 
„Kultura i Życie” 1952, nr13, s.3. 
42 Dzieje Hrubieszowa, T.I. Od pradziejów do 1918 r., pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 2006, s.7. 
43 A. Wiatrowski, Kościół podominikański w Hrubieszowie, Hrubieszów 1925; Tenże: Greko-unici 
hrubieszowscy, Hrubieszów 1925. 
44 A. Wiatrowski, Dzieje Hrubieszowa w świetle źródeł, dokumentów i zabytków historycznych, Hrubieszów 
1957. Publikacja ta wznowiona została w 1998 r.  
45 H.R. Orłowski, Kronika Naukowa, „Rocznik Lubelski” 1958, t. 1,  s.278. 
46 Dzieje Hrubieszowa… pod red. R. Szczygła, op. cit., s.7.  
47 Dzieje Hrubieszowa… pod red. R. Szczygła, op. cit., s.7. 
48 A. Wiatrowski, Dzieje Hrubieszowa, wydanie drugie, Hrubieszów 1998. 
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w dużej mierze prekursorem odpowiedzialnych badań historycznych, swój wywód oparł 

bowiem na źródłach, dokumentach i materiałach archiwalnych. Brak w niej ujęć 

syntetycznych.(…)Autor jednakże przetarł szlaki badawcze swoim następcom, historykom-

regionalistom49. 

Zmiany w kraju po 1956 r. oraz program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego 

zaowocowała serią konferencji naukowych, organizowanych w miastach powiatowych przez 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Historycznego, który podejmował współpracę 

z miejscowymi historykami i regionalistami. Materiały dotyczące dziejów powiatów, 

traktowanych jako regiony, prezentowane na sesjach ukazywały się drukiem. Publikacje te 

wprawdzie nie miały charakteru monografii, były zaś zbiorami rozpraw, studiów 

i przyczynków50 jednakże stanowiły ważny element zwiększający stan badań nad dziejami 

terenów, których dotyczyły. 

Materiały z sesji  naukowej poświęconej przeszłości ziemi łukowskiej ukazały się 

drukiem w 1959 r. pod redakcją J. R. Szaflika.51 W publikacji zamieszczone zostały cztery 

wiodące referaty oraz głosy dyskusyjne. Z pozytywnym odbiorem czytelników i recenzentów 

spotkała się merytoryczna zawartość publikacji, szczególnie referat wstępny opracowany 

przez R. Orłowskiego i J.R. Szaflika, obejmujący całość dziejów Łukowa: od początków 

miasta w XIII w. do 1918 r. Materiały tej sesji, jak pisał Krzysztof Groniowski - dotyczyły 

terenu mającego już dawniejsze tradycje badań regionalnych a stanowiącego ostatnio 

przedmiot szczególnych zainteresowań historyków lubelskich działających przy poparciu 

miejscowych władz powiatowych.52 Podobnego zdania był recenzent krakowski Zbigniew 

Tabaka: na podkreślenie zasługuje duży wkład pracy autorów w przebadaniu źródeł 

rękopiśmiennych odnoszących się do miasta Łukowa. Referat napisany zwięźle i wnosi dużo 

ciekawych wiadomości i faktów nieznanych w dotychczasowej literaturze historycznej.53 

Dostrzega on także, że autorzy w niedostatecznym stopniu wykorzystali materiały archiwalne 

a zbyt szczupłe ramy referatu nie pozwoliły im na rozwinięcie nieraz istotnych i niezmiernie 

ważnych zagadnień.54 S. Litakowi i L. Mullerowej - autorom kolejnego opracowania, 

prezentującego „Osadnictwo Ziemi Łukowskiej w okresie przedrozbiorowym” - doceniając 

cenny i bogaty materiał źródłowy, recenzent zarzuca zbyt jednostronne jego zaprezentowanie, 
 

49 D. Niewiadomski, rec. wznowienia publikacji A. Wiatrowskiego, Dzieje Hrubieszowa, wydanie drugie, 
Hrubieszów 1998,  „Biuletyn TRH” 2000, nr 1-2, s.41. 
50 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne … op. cit., s.47. 
51 Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, pod red. J.R. Szaflika, Lublin 1959. 
52 K. Groniowski, rec.: Z przeszłości Ziemi Łukowskiej…, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 4, s.1299. 
53 Z. Tabaka, rec.: Z przeszłości Ziemi Łukowskiej…, „Wiadomości Historyczne” 1959, nr 6(12), s.388. 
54 Ibidem. Recenzent przywołuje szczególnie niewykorzystane przez referentów zbiory zgromadzone 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Radomiu a dotyczące życia miasta w XIX w. 
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bowiem  omawiano w głównej mierze rozwój osadnictwa na podstawie rozwoju sieci 

parafialnej, co znalazło wyraz w dyskusji.55 Generalnie jednak recenzent podkreśla, iż 

wydawnictwo to może być bardzo pomocne dla badaczy amatorów i miłośników regionu 

łukowskiego w poszukiwaniu materiałów do dalszych badań historii regionalnej tego 

okręgu.56 

Oceniając omówione wydawnictwo K. Groniowski podkreślił, że materiały 

zamieszczone tam stanowią podstawową publikację z dziejów regionu w wielu wypadkach 

ramy ich przekraczając.57 Trzy lata później w wyniku starań miłośników regionu ukazało się 

także wydanie „Dziejów miasta Łukowa” pod redakcją R. Orłowskiego i J.R. Szaflika.58 

Monografia ta obejmowała historię miasta od zarania jego dziejów aż po rok 1939. Zdaniem 

Romualda Turkowskiego badacza dziejów miasta i okolic, ukazanie się książki o Łukowie  

było ważnym wydarzeniem w dziejopisarstwie historycznym dotyczącym miasta, albowiem 

otworzyła ona cykl monografii o historii miast Lubelszczyzny.59 W podobnym tonie ocenił 

pracę jej recenzent Stanisław Wiśniewski, podkreślając zarówno jej pionierski charakter, jak 

i potrzebę kontynuowania badań nad dziejami miasta postulował aby monografia ta stała się 

bodźcem i punktem wyjścia do dalszych opracowań.60 

Wśród chełmskich miłośników historii z dużym zainteresowaniem przyjęte zostało 

wydawnictwo pt. „Ziemia Chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej 

w Chełmie 21 czerwca 1959 r.”, opublikowane pod redakcją Juliusza Willaume.61 

Opracowanie zawiera 4 obszerne referaty oraz wypowiedzi 21 dyskutantów stanowiły przez 

lata podstawową publikację dla zainteresowanych historią miasta i regionu. Zdaniem jej 

recenzenta Ryszarda Orłowskiego wiele spośród zamieszczonych tam materiałów przyniosło 

pełne rozwiązanie problemu, sporo wypowiedzi inicjuje badania i daje punkt wyjścia do 

dalszych prac. Pionierska ta publikacja, mimo drobnych braków i niedociągnięć, w sumie 

dobrze spełnia zadania naukowe i popularyzatorskie zarazem.62    

 Podobnie dużym zainteresowaniem cieszyła się publikacja prezentująca dzieje miasta 

i powiatu kraśnickiego, która ukazała się drukiem w 1963 r. 63 Materiały z sesji, stanowiące –

 
55 Ibidem, s.389.  
56 Ibidem, s.389. 
57 K. Groniowski, op. cit.,  s.1300. 
58 R. Orłowski, J.R. Szaflik, Dzieje miasta Łukowa, Lublin 1962. 
59 R. Turkowski, Łuków o okolice w XIX i XX w., Warszawa 1989, s.7. 
60 S. Wiśniewski, Recenzja książki R. Orłowskiego i J.R. Szaflika „Dzieje miasta Łukowa”, Lublin 1962, 
„Rocznik Lubelski”, 1965, nr 8, s.267-273. 
61 Ziemia Chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r., red. 
J. Willaume, Lublin 1961. 
62 R. Orłowski, rec.: Ziemia Chełmska. Materiały z sesji naukowej…., „Rocznik Lubelski” 1961, t. 4,  s.327. 
63 Z dziejów powiatu kraśnickiego, red. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Lublin 1963. 
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jak podkreślał recenzent Albin Koprukowniak - owoc niekiedy długoletnich badań 

archiwalnych i uwzględniających najnowszą literaturę do poruszanej problematyki.64 

Zamieszczone tam artykuły i studia obejmowały obszar dawnego powiatu urzędowskiego 

oraz późniejszych powiatów: kraśnickiego i  janowskiego. Recenzent pochwalił 

chronologiczny układ prezentowanych materiałów, niezależnie od ich merytorycznej 

wartości. Pozwoliło to na zaprezentowanie całej historii powiatu, z nieuniknionymi co prawda  

w takim przypadku lukami.65 Upomniał się natomiast o opracowania dotyczące stanu oświaty 

i szkolnictwa na omawianym terenie oraz rolę, jaką odgrywa szkoła, szczególnie 

w środowisku wiejskim. Istotnym, akcentowanym plusem publikacji było, że zdecydowana 

większość artykułów zaopatrzona jest w bogaty aparat naukowy, w postaci licznych 

przypisów, co jeszcze bardziej podnosi walor tego pożytecznego wydawnictwa.66 Recenzent 

uznał, że wydawnictwo to powinno spełniać rolę przewodnika po przeszłości regionu. 

Powstał bowiem w ten sposób w zasadzie całościowy obraz przeszłości  powiatu kraśnickiego 

w zakresie zmian administracyjnych, prawno-ustrojowych, społeczno-gospodarczych, 

politycznych i kulturalnych.67  

Z krytycznymi uwagami spotkała się natomiast publikacja pt. „Puławy. Materiały 

z sesji popularno-naukowej”, opublikowana w  1964 r.68 Zdaniem jej recenzenta 

R. Orłowskiego - tytuł wydawnictwa nie odpowiada w pełni jego zawartości treściowej. 

Dezorientacja czytelnika jest tym większa i bardziej kłopotliwa, że przeważająca większość 

poruszonych problemów dotyczy powiatu a nie Puław69. Analiza treści publikacji skłoniła 

recenzenta do krytycznej jej oceny. Podkreślał on małą wartość tych rozważań przy dalszych 

próbach badawczych, jakie będą podejmowane przez osoby zaangażowane w działania 

regionalne. Widoczny był, zdaniem R. Orłowskiego, brak jednolitej koncepcji pracy oraz 

różny warsztat naukowy, gdyż autorzy ogłoszonych prac i przyczynków reprezentują różne 

środowiska zawodowe. Obok pracowników naukowych wystąpili miejscowi badacze dziejów - 

amatorzy, często posiadający mniejsze doświadczenie i przygotowanie fachowe. Odbiło się to 

zarówno na charakterze, jak też i na poziomie publikacji. Układ treści książki jest dość 

przypadkowy.70. Zarzuty dotyczyły merytorycznej zawartości jak i redakcji publikacji, której 

brak kompetentnej korekty specjalistycznej, stąd wynikły błędy rzeczowe, niekonsekwencje, 

 
64 A. Koprukowniak, rec.: Z dziejów powiatu kraśnickiego, „Rocznik Lubelski” 1964, t. VII, s.242. 
65 Ibidem, s.243. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem, s.244. 
68 Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej, pod red. Z. Hirsza, Lublin 1964. 
69 R. Orłowski, rec.: Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej, „Rocznik Lubelski” 1964, t. VII, s.237-239. 
70 Ibidem, s.237. 
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nużące powtórzenia i ogólniki.71 Pozytywnie dostrzeżona została edytorska strona 

wydawnictwa, ciekawa szata graficzna, zamieszczenie indeksu nazwisk i miejscowości, 

interesujących ilustracji i fotokopii źródeł. Jednakże nawet po tak wnikliwej i krytycznej 

ocenie publikacji, wskazaniu jej braków i niedociągnięć, recenzent  przyznawał, że była to 

pozycja ważna na rynku wydawniczym, która spełnia zadanie popularyzatorskie, w części 

swej także naukowe.72 Sformułował także postulat potrzeby opracowania, opartej na 

materiałach źródłowych, w pełni naukowej, monografii zarówno miasta, jak i powiatu 

puławskiego. R. Orłowski akcentował też wagę i konieczność podejmowania podobnych 

inicjatyw wydawniczych przez regionalistów, bowiem Godny poparcia i wielkiego uznania 

ruch regionalny, zmierzający do przypomnienia i twórczego odkrywania przeszłości danego 

terytorium, winien budzić u organizatorów i Wydawnictwa większą odpowiedzialność. Chodzi 

mianowicie o zainteresowanie swą pożyteczną pracą odpowiednich placówek naukowych. 

Dotyczy to zarówno przygotowania sesji, jak przede wszystkim ogłaszania drukiem wyników 

tych imprez popularno-naukowych73.   

Warto w tym miejscu podkreślić, iż opublikowanie krytycznych recenzji było 

dowodem, że wobec publikacji regionalnych nie stosowano wówczas taryfy ulgowej, 

domagając się, by były one dopracowane zarówno pod względem merytorycznym, jak 

i edytorskim. 

Bardzo pozytywne oceny zyskało wydawnictwo powstałe przy współpracy historyków 

ze środowiska lubelskiego z zamojskimi badaczami dziejów miasta i regionu, skupionymi 

w Zamojskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Dzieje miasta od dawna wzbudzały 

zainteresowanie licznych naukowców, których frapowały zarówno osoba fundatora, 

przeszłość […] oraz jego piękna architektura.74 Materiały sesji naukowej z 1964 r. 

w następstwie pięcioletniego procesu wydawniczego ukazały się drukiem w 1969 r. pod 

redakcją Kazimierza Myślińskiego75. We wstępie czytamy, że celem wydawnictwa jest 

określenie roli i miejsca, jakie miasto i Ziemia Zamojska zajmowały i zajmują w dziejach 

Polski i jej życiu współczesnym.76 Publikacja prezentowała wiedzę o przeszłości miasta, 

powiatu i tzw. Zamojszczyzny a także o środowisku przyrodniczym tego obszaru. Zdaniem 

recenzenta R. Szczygła w części historycznej okazała się ona być czymś pośrednim pomiędzy 

 
71 Ibidem, s.239. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 R. Szczygieł, Zamość w dawnej Rzeczypospolitej, artykuł recenzyjny publ.: Zamość i Zamojszczyzna 
w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969, „Rocznik Lubelski” 1971, t.14, s.232.  
75 K. Myśliński , (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969. 
76 Ibidem. 
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zbiorem luźnych szkiców a próbą syntezy. Dla tej ostatniej zabrakło tutaj omówienia całych 

nieraz dziedzin życia. Dotyczy to zwłaszcza spraw gospodarczo-społecznych oraz dziejów 

zamojskiego środowiska kulturalnego.77 Na charakter pracy bez wątpienia miał wpływ udział 

szerokiego grona osób zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością miasta i regionu, co 

zdaniem J. Lewandowskiego odbiło się na charakterze zamieszczonych artykułów, wśród 

których obok szkiców syntetycznych pojawiły się prace poświęcone wybranym wąskim 

problemom i wydarzeniom. Efektem były liczne powtórzenia.78 Recenzenci docenili edytorskie 

walory pracy: staranny druk, interesującą szatę graficzną, dobry papier, to pozytywny odbiór 

jej treści merytorycznej obniżyła bardzo niedbała korekta, brak zestawienia literatury tematu, 

tym bardziej, że nie wszystkie artykuły posiadają przypisy.79 Jednakże te zastrzeżenia nie 

pomniejszyły pozytywnej oceny publikacji. Zamieszczone w niej opracowania poruszają 

szeroki wachlarz zagadnień, w znacznym stopniu wzbogacając i uzupełniając wiedzę 

o przeszłości Zamościa i okolic. Nieraz jeszcze sięgnie do nich zarówno regionalista, jak 

i historyk omawiający zagadnienia szersze.80 Środowisko regionalistyczne Zamościa zgodnie 

uznało, zdaniem Michała Bojarczuka, że wydana publikacja wskrzesiła najpiękniejsze 

tradycje zamojskiego ośrodka wydawniczego81. 

Inicjatorem podjęcia badań naukowych dotyczących przeszłości  miasta i regionu było 

także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej. Lubartowscy regionaliści 

publikowali przez lata w swoim periodyku „Lubartów i Ziemia Lubartowska” artykuły 

dotyczące dziejów miasta i okolic, jednakże zdaniem Stanisława Wiśniewskiego, były to 

w większości opracowania  historyków amatorów, miłośników regionu, różnorodny i ciekawy 

materiał, choć jego wartość naukowa i poznawcza pozostawia czasami wiele do życzenia.82 

Materiały konferencji naukowej z 1965 r. ukazały się drukiem dopiero w 1977 r., pod tytułem 

„Lubartów. Z dziejów miasta i regionu”.83  Redaktorem był Stanisław Tworek. Była to 

pierwsza próba naukowego opracowania historii powiatu. Opublikowane wydawnictwo  

zdaniem S. Wiśniewskiego, prezentowało w sposób rzeczowy aktualny stan wiedzy o tej 

problematyce. Nie była to według niego publikacja bez mankamentów – ma swoje braki: 

słaby papier, brak skorowidzu osób i miejscowości i nie jest jeszcze monografią historii 

 
77 R. Szczygieł, Zamość w dawnej Rzeczypospolitej… op. cit., s.232. 
78 J. Lewandowski, Dwa stulecia dziejów Zamojszczyzny i Zamościa, rec.: Zamość i Zamojszczyzna w dziejach…, 
„Rocznik Lubelski” 1972, t. 15, s.260. 
79 Ibidem, s.264. 
80 R. Szczygieł, Zamość w dawnej Rzeczypospolitej… op. cit., s.236. 
81 M. Bojarczuk, Kronika Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 1, s.60. 
82 S. Wiśniewski, rec.: Lubartów. Z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka, Lublin 1977, „Rocznik 
Lubelski” 1979, t. XXI, s.331. 
83 Lubartów. Z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka, Lublin 1977.   
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miasta i regionu84. Uznał on jednak tę  publikację za ważną i cenną, przynoszącą  bogaty 

i miejscami pogłębiony obraz przeszłości tej ziemi, adresowany do odbiorców, którym droga 

jest przeszłość swego miasta i powiatu.85 Stała się ona ważnym źródłem wiedzy dla 

miejscowych nauczycieli, młodzieży, pasjonatów i miłośników historii regionalnej.  

Recenzenci wszystkich wydawnictw zbiorowych podkreślali, że opublikowane 

referaty, opracowane zostały przez pracowników naukowych UMCS, KUL oraz 

Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie i stanowiły owoc niekiedy długoletnich 

badań archiwalnych i uwzględniających najnowszą literaturę do poruszanej tematyki.86 

Książki te ocenione zostały jako wyraźny krok naprzód w badaniach nad dziejami regionów 

i są trwałym wkładem do poznania przeszłości zaniedbanej dotychczas pod tym względem 

Lubelszczyzny.87  

W okresie obchodów tysiąclecia państwowości ukazały się w następstwie inspiracji 

towarzystw regionalnych  prace: J. R. Szaflika „Starostwo Parczewskie w XVI-XVIII w”88 

oraz wspomniana wcześniej monografia Łukowa89 i Parczewa90. Opracowania powyższe, 

zdaniem J. Szaflika, ukazały się w efekcie zainteresowania społeczeństwa idącego w kierunku 

poznania swojego regionu a cenne są tym bardziej, że nie tylko powiat parczewski ale 

w zasadzie cała Lubelszczyzna jest jednym z tych nielicznych terenów dawnej 

Rzeczypospolitej, których przeszłość nie znalazła jeszcze oddźwięku w pracach historyków”91   

Poza tym nurtem, w 1967 r., również w ramach obchodów tysiąclecia państwa 

polskiego, ukazała się monografia historyczno-gospodarcza „Tarnogród 1567-1967” 

autorstwa ks. Wincentego Depczyńskiego,  długoletniego proboszcza parafii Tarnogród, 

będąca próbą ujęcia dziejów miasteczka.92 Autor przeprowadził szeroką kwerendę 

w dostępnych archiwach i bibliotekach Lublina, Warszawy, Krakowa i Przemyśla, bazował 

także na materiałach zgromadzonych w archiwum parafialnym w Tarnogrodzie, zachowanych 

księgach miejskich, zbiorach instytucji i osób prywatnych. W efekcie powstało dosyć 

obszerne opracowanie dziejów miasteczka. Odnalazł on m.in. najstarszy odcisk pieczęci 

miejskiej, co pozwoliło następnie ustalić herb osady. Jednakże limit objętości pracy, jaki 

został ustalony przy wydaniu zgody na druk, zmusił autora do znacznych skrótów. Zostały 

 
84 S. Wiśniewski, rec.: Lubartów… op. cit.,s.331. 
85 Ibidem. 
86 A. Koprukowniak, rec.: Z dziejów powiatu kraśnickiego. op. cit., s.242. 
87 Ibidem, s.244. 
88 J.R. Szaflik, Starostwo Parczewskie w XVI-XVIII w., Lublin 1961. 
89 R. Orłowski, J.R. Szaflik, Dzieje miasta Łukowa, Lublin 1962. 
90 I. Zakrzewska-Dubasowa, Parczew w XV-XVIII w, Lublin 1962. 
91 J. R. Szaflik, op. cit., s.5. 
92 Ks. W. Depczyński, Tarnogród 1567-1967. Monografia historyczno-gospodarcza. Tarnogród 1967.  
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one następnie jeszcze zwiększone przez ingerencję cenzury i np. usunięto wzmianki 

o Konfederacji Tarnogrodzkiej szlachty polskiej z 1715 r.  W recenzji tej pracy R. Szczygieł 

pozytywnie ocenił wysiłek włożony przez autora w przygotowanie publikacji, która obok 

wiadomości o dziejach miasteczka wprowadziła do obiegu naukowego nieznane dotychczas 

źródła. Ten zwłaszcza aspekt sprawił, iż praca stanowi poważną pozycję w historiografii 

południowej Lubelszczyzny, niezbędną zarówno dla miłośników przeszłości swojego regionu, 

jak i dla historyków zawodowych.93 Jednakże, lektura tej publikacji nie mogła w pełni 

usatysfakcjonować miłośników przeszłości Tarnogrodu, ani jej autora, który: od początku 

nosił się z zamiarem przygotowania drugiego, pełniejszego wydania tej monografii.94  

W 1966 r. Wojewódzki Komitet Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz 

z regionalistami i Oddziałem PTH zorganizował konferencję naukową, na którą ukazał się 

w ramach obchodów millenijnych specjalny tom referatów pt. „Lubelszczyzna w tysiącleciu 

Polski”95. Stanowił on pierwszą próbę opisania dziejów województwa. Prace badawcze 

kontynuowano w latach następnych ukierunkowując je na przygotowanie pełnej monografii 

regionu, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 500-lecia województwa lubelskiego.96 

Całością przedsięwzięcia kierowało powołane do życia w 1958 r. Lubelskie Towarzystwo 

Naukowe.97 W jego ramach prowadził je zespół redakcyjny na czele z prof. Włodzimierzem 

Hubickim powołany przez Komitet Obchodów Jubileuszu Województwa Lubelskiego. 

Redakcją całości kierowali Józef Mazurkiewicz i Henryk Zins, sekretarzem redakcji był 

Wiesław Śladkowski.98 Tom pierwszy ukazał się pod redakcją Tadeusza Mencla, zaś drugi – 

Aleksandra Kierka.99 Do 2000 r. ukazało się pięć tomów ważnego dla poznania dziejów 

Lubelszczyzny wydawnictwa. 

Z inicjatywy stowarzyszeń regionalnych ukazały się także popularnonaukowe 

opracowania dziejów Krasnegostawu i Kraśnika100, mające jednak małą wartość naukową. 

Opracowanie K. Pawłowskiego było raczej studium zagospodarowania przestrzennego 

Krasnegostawu, zaś F. Ryczek zasadniczo powtórzył informacje zawarte wcześniej zarówno 

 
93  R. Szczygieł, rec.: Tarnogród, ks. Depczyńskiego Wincentego..,. „Rocznik Lubelski” 1973, t. XVI,  s.244. 
94 R. Kowal, M. Dec,  Przedmowa, s.7 [w:] Dzieje Tarnogrodu, pod red. R. Szczygła, Tarnogród 2006.  
95 Lubelszczyzna w tysiącleciu Polski. Referaty na sesję zorg. przez UMCS i Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Lubelskiego w dniu 18-19 XII 1966, red. J. Dobrzański, Lublin 1966. 
96 Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 1974, s.19. 
97 J. Styk, Towarzystwa naukowe na Lubelszczyźnie [w:] Dzieje Lubelszczyzny, T. V, red. T. Mencel, Warszawa 
1986, s.233. 
98 Ibidem. 
99 Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 1974; T. II, red. A. Kierek, Warszawa 1979; T. III. red. 
S. Kuraś, Warszawa 1983; T. IV, red. R. Szczygieł, A. Sochacka, S. Wojciechowski, Warszawa 1986; T.V, red. 
T. Mencel, Warszawa 1986. 
100 K. Pawłowski, Krasnystaw. Studium historyczno-urbanistyczne, cz. I opisowa, Warszawa 1968; F. Ryczek, 
Kraśnik i okolice, Kraków 1969. 
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w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, jak i w publikacji „Miasta Polskie 

w Tysiącleciu”.101  

Lata 70.  XX wieku nie sprzyjały rozwojowi badań lokalnych. Należy jednak 

odnotować opublikowanie w 1974 r. monografii Chełma102 w czym dopomógł autorowi 

prof. Stanisław Herbst. O pracy tej napisał on, że wartością tej książki jest przeoranie po raz 

pierwszy obfitego, zwłaszcza od XVII wieku, materiału archiwalnego i wydobycie zeń 

barwnego i świeżego zasobu faktów, które poddano tu pierwszej obróbce. Nie mogła to więc 

być monografia idealna, jaką staramy się zbiorowym wysiłkiem wypracować, ale mimo to 

przynosi znaczne wzbogacenie wiedzy. Przyda się uczonym i nauczycielom, a także wszystkim 

miłośnikom przeszłości miasta.103 Natomiast B. Zimmer wypowiadając się o opracowanym 

przez siebie zarysie dziejów Chełma przyznawał, że nie jest dziełem zamykającym badania 

nad historią miasta, pozostaje z pewnością jeszcze wiele do zrobienia i uzupełnienia, bowiem 

autor nie wyczerpał wszystkich problemów nasuwających się w toku pracy. Praca jest próbą 

syntezy historycznej i daleka jest od doskonałej formy, ale jeśli w tej postaci trafi do rąk 

mieszkańców i poszerzy ich wiadomości o własnym mieści, to spełni swoje zadanie.104 

Z kolei okazją do rozpoczęcia badań historycznych nad dziejami Biłgoraja stworzył 

jubileusz 400.lecia nadania prawa miejskiego. Przedsięwzięciu patronowało Biłgorajskie 

Towarzystwo Regionalne. Na przypadający w 1978 r. jubileusz miasta czterej autorzy 

przygotowali zarys dziejów, opublikowany w roku następnym.105 Po raz pierwszy 

zamieszczono tam tłumaczenie przywileju lokacyjnego miasta. Ukazano też najważniejsze 

etapy jego dziejów. Trzech z tych autorów pracowało nad pełną monografią miasta, która 

ukazała się w 1985 r. staraniem Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego.106 Recenzent 

tego działa J. Krukowski z Krakowa pozytywnie ocenił dwuetapowość dochodzenia do 

opracowania monograficznego: zarys dziejów a po pewnym czasie monografia osady.107 

Wydobycie i poznanie prawdy o niezmiernie interesujących dziejach Biłgoraja oraz ukazanie 

w pełnym świetle ostatnich osiągnięć miasta, było jednym z głównych celów, jaki stanął przed 

autorami niniejszej monografii.108 Badanie przeszłości miasta nastręczało jednak wiele 

trudności. Wynikały one z braku ksiąg i akt miejskich, które zaginęły w XIX w., bądź 

 
101 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. T. Sulimirski i in., t. I-XV, 
Warszawa 1880-1904; Miasta Polskie w Tysiącleciu, t. I-II, Wrocław 1965-1967. 
102 B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa 1974. 
103 S. Herbst, Słowo wstępu,  B. Zimmer, Miasto Chełm… op. cit., s.7. 
104 B. Zimmer, Miasto Chełm… op. cit., s. 10-11. 
105 W. Bugała, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, 400 lat Biłgoraja, Biłgoraj 1979. 
106 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, Lublin 1985. 
107 J. Krukowski, rec.: Dzieje Biłgoraja…., „Rocznik Lubelski” 1985-1986, t. XXVII/XXVIII, 1988, s.293. 
108 J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Dzieje Biłgoraja, Lublin 1985, s.5. 
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w czasie ostatniej wojny. Zespół badawczy opracował jednakże pełne dzieje miasta. 

Przedstawiając czterechsetletnie jego dzieje akcentowano to wszystko, co stanowiło 

o specyfice miejskiego bytu oraz decydowało o miejscu ośrodka wśród miast 

Zamojszczyzny.109 Autorzy publikacji, mimo wysiłku włożonego w przebadanie dostępnych 

materiałów, podobnie jak miało to miejsce w przypadku monografii innych miejscowości, 

żywili nadzieję, że ich ustalenia przyczynią się do dalszych szczegółowych badań nad 

przeszłością miasta. Autorzy adresowali efekty swojej pracy głównie do mieszkańców 

Biłgoraja rozmiłowanych w swoim mieście i jego tradycjach, nie rezygnując jednak z ambicji 

wniesienia, poprzez szczegółowe badania, nowych wartości poznawczych do bogatej już 

polskiej historiografii miejskiej.110 Mieli też nadzieję, że monografia stanie się bodźcem dla 

mieszkańców i miłośników regionu do dalszej pracy, „aby pamięć o przeszłości była nie tylko 

powodem do dumy, lecz także pobudzała do działań w kierunku tego, co twórcze i piękne”.111 

 Publikacja została dobrze przyjęta zarówno przez czytelników, jak i przez 

recenzentów budząc duże zainteresowanie. Niezwykle pozytywnie ocenił ją wspomniany już 

J. Krukowski, pisząc: jest to doskonała, oparta na szerokiej bazie źródłowej, pierwsza 

monografia miasta. Dopiero na jej podstawie będzie można prowadzić szczegółowe studia ale 

tylko z czasów najnowszych, gdyż do ustaleń Ryszarda Szczygła i Wiesława Śladowskiego 

chyba już nic nie można dodać.112 Recenzent podkreślił także rzetelność zgromadzonego 

materiału oraz wysoką kulturę historyczną badaczy dziejów Biłgoraja.113 Zastrzeżenia 

Andrzeja Janeczka z kolei wzbudziły dysproporcje objętościowe między trzema częściami 

monografii. Zarzucał on wydawnictwu wydanie książki o niespójnej konstrukcji. Zauważył, 

że dwie pierwsze części zajmują w monografii w sumie mniej miejsca niż część trzecia – 

dotycząca dziejów najnowszych a merytoryczna ocena zawartości książki skłania do innej 

oceny ważkości kolejnych dziejów miasta niż kierując się liczbą stron.114  

Podkreślał przy tym, że część pierwsza publikacji, opracowana przez Ryszarda 

Szczygła, obejmująca najstarsze dzieje Biłgoraja (1578-1795) mogła nastręczyć autorowi 

poważne trudności, bowiem całkowity przepadek archiwum miejskiego zmusił do 

spożytkowania materiałów rozproszonych, fragmentarycznych, poważnie zagrażając 

wypełnieniu podstawowych pytań z kwestionariusza badawczego. Jednakże autor wyszedł 

 
109 Ibidem, Dzieje Biłgoraja…, s.7. 
110 Ibidem, s.8. 
111 Ibidem. 
112 J. Krukowski, rec. monografii Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 1985, 
„Rocznik Lubelski” 1985-1986, t. XXVII/XXVIII, Lublin 1988, s.293. 
113 Ibidem. 
114 A. Janeczek, rec.: Dzieje Biłgoraja…, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1987, R. 35, nr1, s.148. 
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z tej próby zwycięsko, dając dobrze skomponowany obraz dwóch pierwszych wieków dziejów 

miasta. Bardzo szeroko i wyczerpująco w stosunku do stanu źródeł omówiona została lokacja 

miasta.115 W podobnie rzeczowy i zwarty sposób, według recenzenta, omówione zostały 

przez Wiesława Śladkowskiego dzieje miasta w okresie zaborów, przedstawiony przez autora 

biłgorajski casus specjalis daleko wykracza poza historię lokalną i istotnie uzupełnia wiedzę 

o miastach.116 Natomiast część trzecia publikacji, obejmująca dzieje miasta od 1918 r. 

zawierająca bardzo obszerny i wartościowy materiał, zebrany dzięki szerokiej kwerendzie, 

w tym bezcenne, liczne relacje naocznych świadków i uczestników wydarzeń, należy już 

zdaniem kolejnego recenzenta, do zupełnie innego gatunku historiograficznego, nosząc 

wybitnie kronikarski charakter. Rozdział  ten jest zbyt obszerny i przeładowany szczegółami, 

przez co trudny w odbiorze.117  

 Zdaniem recenzentów niedostatki historiografii najnowszych dziejów Polski, 

pojawiające się zwłaszcza w lokalnych monografiach, sprawiają, że zamieszcza się tam 

kroniki wydarzeń, albumy fotografii i nazwiska miejscowej elity.118 Recenzenci krytycznie 

odnieśli się także do nieczytelnych fotografii zamieszczonych w publikacji, ale uwagi te 

skierowane były do Wydawnictwa Lubelskiego a nie autorów opracowania. Generalnie 

jednak pozycja ta dostrzeżona i recenzowana została dobrze przyjęta w środowisku 

historycznym. Recenzenci zgodni byli w ocenie, że książka, choć niejednorodna spełnia 

dobrze swe główne zadanie: ukazuje, że Biłgoraj miał swoją własną, osobną historię wartą 

rozpatrzenia i w tym co ją dzieliło, i w tym, co ją łączyło z dziejami regionu, czy w ogóle 

z dziejami polskich miast. Jest niezaprzeczalną zasługą autorów, że dokonali swej pracy mimo 

defektu źródeł, pisząc książkę z ambicjami przerastającymi rocznicową potrzebę monografii 

miasta.119 Monografia oceniona została zgodnie jako znacząca pozycja w polskiej 

regionalistyce.120 

Niewątpliwym sukcesem było opublikowanie kilku wydawnictw naukowych 

poświęconych różnorodnej problematyce a związanych z jubileuszem 400-lecia powstania 

Zamościa, przypadającym w 1980 r. Materiały konferencji naukowej, zorganizowanej dwa 

lata przed jubileuszem, w dniach 29-31 maja 1978 r. przez Zamojskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk zostały opublikowane w wydawnictwie „Zamość miasto idealne. Studia 
 

115 Ibidem. 
116 Ibidem, s.150. 
117 J. Rajman, rec.: Dzieje Biłgoraja…, „Studia Historyczne”, R.XXXI, 1988, z.3,  s.140. 
118 Do zgodnej opinii w tej kwestii J. Rejmana i A. Janeczka dołączył także: W. Urban, rec.: Dzieje Biłgoraja…, 
„Rocznik Dziejów Społeczno-Gospodarczych” 1987, T.48, s.229-230. 
119 A. Janeczek, rec.: Dzieje Biłgoraja…s.150. 
120 J. Rajman, rec.: Dzieje Biłgoraja…, „Studia Historyczne”, s.140; Także: B. Szyszka, Z przeszłości miasta, 
rec.: Dzieje Biłgoraja…, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 1, 1986, s.46-48. 



 

282 
 

z dziejów rozwoju przestrzennego i architektonicznego” pod redakcją Jerzego Kowalczyka 

w jubileuszowym 1980 r. 121  

Należy także wspomnieć o publikacji materiałów konferencji naukowej Polskiej 

Akademii Nauk i Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pt. „400 lat miasta 

Zamościa”122. Recenzent tej książki Andrzej Wyrobisz dostrzegając okolicznościowy 

charakter publikacji sugeruje zamojskim regionalistom, czy nie byłoby lepiej wydać 

syntetyczny zarys dziejów Zamościa, do czego dojrzał już stan badań, a czego potrzeba daje 

się wyraźnie odczuć, zamiast powtarzać w postaci odrębnych referatów poglądy już gdzieś 

przez kogoś innego lub przez siebie samego wypowiedziane.123 Dokonuje także analizy 

zamieszczonych w niej artykułów, wyławiając nowatorskie spojrzenie autorów, 

W. Kalinowskiego i R. Szczygła, którzy wnikliwie przedstawili wieloetapowe kształtowanie 

się zamojskiego ośrodka miejskiego, w miejsce dotychczas praktykowanej w opracowaniach 

historycznych prezentacji założenia Zamościa jako aktu jak gdyby jednorazowego, 

zrealizowanego w doskonałej postaci miasta idealnego124. Szczególną uwagę zwraca 

recenzent na artykuł traktujący o dziejach Zamościa  w okresie staropolskim, który napisany 

został bardzo zwięzłym tekstem ale oparty na gruntownej znajomości literatury i źródeł, 

w tym także wielu dotąd jeszcze nie wykorzystanych archiwaliów, stanowi zarys historyczny 

Zamościa od jego początków aż do przejścia pod panowanie austriackie w 1772 r.125 

Natomiast kolejny recenzent Ryszard Bender podkreślił dużą wagę opublikowanych 

efektów wieloletnich badań historyków, zwrócił jednakże uwagę na zawężenie –jego zdaniem 

- tematyki  do dziejów miasta z pominięciem Ordynacji: w jubileuszowym wydawnictwie 

poświęconym sesji naukowej „400 lat Zamościa” zabrakło tekstów o Ordynacji Zamojskiej, 

jej organizacji, gospodarce jakże nowoczesnej, przemyśle dorównującym niekiedy najlepszym 

wzorom europejskim, stosunkom społecznym i politycznym nierzadko nader specyficznym, 

niejednokrotnie i na niejednym polu na owe czasy postępowym.126 Zubożającym publikację, 

zdaniem recenzenta, był brak poświęconej należytej uwagi wybitnym przedstawicielom 

rodziny Zamoyskich a skoncentrowanie zainteresowania na osobie kanclerza Jana 

Zamoyskiego. Nie przysparza to rangi wydawnictwu ani chluby jubileuszowej sesji. Mogła 

 
121 Zamość miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektonicznego, pod red. 
J. Kowalczyka, Lublin 1980. 
122 400 lat Zamościa, pod red. J. Kowalczyka, Wrocław 1983. 
123 A. Wyrobisz, op. cit., s.106. 
124 A. Wyrobisz, rec.: 400 lat Zamościa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1985, R.33, z.1-2, s.108. 
125 Ibidem, dot. art. R. Szczygła, Zamość w czasach staropolskich.., s.107. 
126 R. Bender, rec.: wyd. 400 lat Zamościa, „Region Lubelski”, R.(4), Lublin 1987, s.303. 
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ona i powinna była być bardziej pogłębiona tematycznie. Tak się niestety nie stało.127  

Natomiast od strony edytorskiej opublikowany tom przedstawia się niezwykle okazale. Cenne 

są indeksy: osobowy a zwłaszcza następny topograficzno-rzeczowy. Tom wzbogacają 

niebanalne ilustracje.128 Być może w takim programie konferencji i wydawnictwa 

uwidoczniło się miejsce jego sporządzenia, czyli w Polskiej Akademii Nauk. 

Przy okazji obchodów jubileuszowych ukazały się także inne publikacje Zamojskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod redakcją Albina Koprukowniaka i Andrzeja A. Witusika 

ukazał się tom studiów „Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta”129. Ta ostatnia pozycja  

zrecenzowana została przez A.  Soszyńskiego jako dobry przewodnik po historii, w którym 

niestety zabrakło miejsca na bliższą prezentację zabytków (a przecież w zabytkach zakuta jest 

historia),tego uroczego, bogatego w przeszłość miasta.130 Recenzent oceniając kolejną 

publikację wydaną na zlecenie Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podkreślił 

znaczny wkład autorów rzetelnie opracowujących poszczególne etapy dziejów militarnych 

miasta, z której szczególnie dwa pierwsze rozdziały czyta się jak dobrą powieść. Książka jest 

pięknie, po bibliofilsku wydana, drukowana na dobrym papierze, oprawiona w płótno, ubrana 

artystyczną obwolutą autorstwa Zbigniewa Marka, który zatroszczył się także o ozdobne 

przerywniki wewnątrz publikacji131. A. Soszyński upomniał się o pełniejsze potraktowanie 

dziejów najnowszych, zauważając, że ujęte zostały marginesowo, kronikarsko: widoczny 

w ostatnim rozdziale brak perspektyw, pewnego historycznego dystansu do opisywanych 

zjawisk powojennych.132 

Przeobrażenia polityczne w kraju zapoczątkowane w 1980 r. a następnie 

wprowadzenie stanu wojennego, odbiło się w wyrazisty sposób na kształcie podejmowanych 

przez regionalistów przedsięwzięć wydawniczych. Systematyczna praca historyków ze 

środowiska lubelskiego z zaangażowanymi miłośnikami dziejów regionalnych przyniosła 

wymierne efekty w ożywieniu inicjatyw regionalnych. Okazją do tych poczynań najczęściej 

były przypadające jubileusze miejscowości. W kolejnych latach zorganizowano wiele 

konferencji, sesji jubileuszowych, których efektem było opublikowanie szeregu 

wartościowych monografii miejscowości.  

 
127 Ibidem, s.304. 
128 Ibidem. 
129 Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, pod red. A. Koprukowniaka, A.A. Witusika, Lublin 1980. 
130 Aleksander Soszyński, Miasto bohater, rec.: Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, op. cit., „Nowe 
Książki” 1980, nr 18, s.72. 
131 Ibidem, s.70. 
132 Ibidem, s.72. 
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W 1981 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego ukazała się  

monografia tego miasta,133 która przyjęta była z dużym zainteresowaniem, bowiem walory 

Kazimierza są jedyne i niezwykłe w swej różnorodności i bogactwie. Należy się cieszyć, że 

dzięki tej książce zostaną w całości docenione i ochronione.134 Autorka monografii, Jadwiga 

Teodorowicz-Czerepińska, związana z miastem badaczka jego dziejów, była inicjatorką 

obchodów 800-lecia Kazimierza Dolnego, bowiem przyjęto rok 1181 r. za datę nadania przez 

księcia Kazimierza Sprawiedliwego norbertankom ze Zwierzyńca pod Krakowem dóbr: 

Skowieszyn - Wietrzna Góra, osad poprzedzających powstanie miasta. Jednakże opis dziejów 

tych osad oraz początków Kazimierza budzą wątpliwości – jak stwierdził recenzent 

R. Szczygieł podkreślając, że w pracy nie rozstrzygnięty pozostał przez autorkę czas nadania 

aktu lokacji miasta.135 Zdaniem recenzenta praca została oparta na szerokiej podstawie 

źródłowej, imponuje wprost bogactwem zgromadzonych informacji a jej niewątpliwą zaletą 

jest także przekazywanie do obiegu naukowego wyników niepublikowanych badań Marii 

Stankowej, Mariana Makarskiego, Kazimierza Parafianowicza i Jerzego Żurawskiego oraz 

licznych opracowań szczegółowych przygotowanych w Pracowni Konserwacji Zabytków136. 

W oparciu o badania własne i krytyczną ocenę dotychczasowego stanu badań  dziejów miasta 

dokonała autorka podsumowania  podstawowej wiedzy o całokształcie życia miejskiego 

z położeniem akcentu na zagadnienia urbanistyczne i architektoniczne.137 Publikacja 

stanowiła ważny krok w badaniach dziejów miasta, tym bardziej że była wydana starannie, 

wyposażona, obok licznych przypisów, w dodatki źródłowe wymagające gruntownych badań 

historycznych138 oraz bogato ilustrowana fotografiami ale i licznymi reprodukcjami obrazów 

i rycin artystów ukazujących w swoich obrazach miasto Kazimierz w XVIII i XIX w.139 

Jednakże nie można tej pracy, zdaniem R. Szczygła, uznać za pełną monografię miejską, 

zabrakło w niej bowiem szczegółowego omówienia zagadnień gospodarczych, społecznych 

i ustrojowych. Jest to jednak dzieło bardzo pożyteczne dzięki bogactwu zawartych w nim 

 
133 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz 1981. 
134 A. Miłobędzki, Przedmowa, Ibidem, s.5. 
135 R. Szczygieł, Z problematyki dziejów miasta Kazimierza Dolnego, „Rocznik Lubelski” 1983-1984, 
t. XXV/XXVI, Lublin 1985, s.194; Problem lokacji miasta poruszył R. Szczygieł [w:] Problemy dziejów 
i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu 
Dolnym, 23-24.IX.1988, Radom-Kazimierz Dolny 1990. 
136 R. Szczygieł, Z problematyki dziejów … op. cit.,  s.191. 
137 Ibidem s.194. 
138 J. Teodorowicz-Czerepińska… op. cit., w publikacji zamieszczone zostały m.in.: zestaw właścicieli miasta, 
kalendarium przywilejów, kalendarium klęsk żywiołowych i wojennych, mapy miasta i okolic. 
139 Ibidem, autorka zamieściła w publikacji m.in.: reprodukcje obrazów Z. Vogla z 1792 r., ryciny M.E. 
Androlliniego z 1830 r., W. Gersona z 1853 r., J. Brandta z 1875 r. 
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informacji a zwłaszcza przez udostępnienie historykom miast i miłośnikom Kazimierza badań 

prowadzonych w PKZ, znanych tylko w wąskim kręgu specjalistów.140 

Obchody jubileuszu 450-lecia nadania prawa miejskiego Końskowoli, miasteczka 

będącego centrum nadwiślańskiego kompleksu majątkowego, lokowanego w 1532 r. były 

inspiracją do opublikowania w 1988 r. monografii tego ośrodka.141 Publikacja spotkała się 

z życzliwym zainteresowaniem czytelników i przychylną oceną recenzentów. Historycy 

skupieni w UMCS w Lublinie, a zwłaszcza dr Ryszard Szczygieł, uprawiają płodną 

działalność w zakresie historii lokalnej miasteczek Lubelszczyzny - pisał Wacław Urban. 

Obecnie przyszła kolej na Końskowolę, która była typowym miasteczkiem takich pierwszych 

rodów magnackich Rzeczypospolitej jak Tęczyńscy czy Czartoryscy.142 Według recenzującego 

publikację J. Rajmana pomimo pewnych niedociągnięć w omawianiu wcześniejszych  

dziejów, szczególnie interesująco opracowane zostały dzieje XVI-XVIII w., których autor 

wykorzystał wiele źródeł rękopiśmiennych, weryfikując niektóre wcześniejsze ustalenia 

a większość zagadnień nie była dotąd omawiana w literaturze. Autor nie ograniczył się przy 

tym tylko do Końskowoli, przekazał bowiem wiele istotnych spostrzeżeń odnośnie przebiegu 

dróg handlowych i wzrastającej w XVII w. roli pobliskich Puław. Podkreślamy to dlatego, że 

nie brak monografii miast ukazujących ich dzieje w oderwaniu od rozwoju osadnictwa 

regionu i wpływu sąsiednich ośrodków.143  Niedosyt, zdaniem recenzenta budzi zbyt skromna 

charakterystyka życia kulturalnego, uwidocznienia roli kościoła, parafii, czy szkoły 

parafialnej. Krytycznie ocenione też zostało opracowanie okresu wojny i okupacji (brak 

zebranych materiałów źródłowych, zasypanie czytelnika szczegółowymi informacjami, brak 

głębszej analizy). Jednakże, mimo tych kilku uzupełnień recenzent  z przekonaniem 

zreasumował, że rys dziejów Końskowoli pióra Ryszarda Szczygła należy do ujęć udanych 

i posiada dużą wartość. Recenzowana książka dowodzi, że monografie małych miast mają 

duże znaczenie w badaniach historycznych. Pod względem redakcyjnym praca skonstruowana 

jest bez zarzutu- nie można dostrzec ani powtórzeń, ani sprzeczności pomiędzy 

poszczególnymi autorami.144 Inny recenzent był zdania, że ogólnie biorąc zbiorową 

monografię Końskowoli cechuje fachowość i wysoki poziom opracowania.145  

 
140 R. Szczygieł, Z problematyki dziejów… op. cit., s.196. 
141 Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 1988. Publikacja stanowiła pokłosie sesji naukowej nt. 
dziejów Końskowoli, która odbyła się w dniu 29 maja 1982 r. 
142 W.U.[Wacław Urban], rec.: Dzieje Końskowoli… .op. cit., „Przegląd Historyczny” 1989, T.80, z.3, s.618. 
143 J. Rajman, rec.: Dzieje Końskowoli…, „Studia Historyczne”, Kraków 1991, R.34, z.1, s.144. 
144 Ibidem, s.146. 
145 W.U., rec.: op. cit. s.619. 
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Cenną inicjatywą w zakresie badań historycznych dotyczących dziejów Łęcznej było 

zorganizowanie cyklu spotkań, poświęconych późnym okresom dziejów miasta, przez 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.146 W następstwie, w 1989 r. opublikowane 

zostało wydawnictwo zbiorowe „Łęczna. Studia z dziejów miasta”, pod redakcją 

E. Horocha.147 Już tytuł sugerował, że nie będzie to monografia. Różnorodność poruszanych 

tematów, prezentujących efekty badań prowadzonych przez historyków, znawców 

poszczególnych okresów dziejów regionu, zostały połączone z wiedzą dostępną miłośnikom 

regionu, szczególnie w zakresie historii najnowszej.  

W przedmowie do tej publikacji Z. Mańkowski podkreślił, że wszystkie opublikowane 

w tomie studia /referaty, opracowania/ dotykają treści ważnych w historii Łęcznej. Dają 

retrospektywny, niekiedy nowatorsko i pioniersko ujęty przegląd dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do najnowszych148. Była to więc kolejna cenna pozycja wydawnicza 

ukazująca miejsce małych miasteczek w ogólnym procesie dziejowym. Pryzmat, jaki stwarza 

Łęczna, wydaje się w tym wypadku interesujący i poznawczy149. Zdaniem recenzenta 

publikacji L. Piątkowskiego, ukazała się ona jako efekt inspiracji i wysiłku organizacyjnego 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.150  

Nałęczów - miejscowość uzdrowiskowa, nie posiadała pełnej monografii historycznej, 

na którą  istniało duże zapotrzebowanie na tego typu dzieło, zarówno ze strony mieszkańców, 

jak i licznie odwiedzających Nałęczów kuracjuszy i turystów. Pretekstem do wydania 

monografii pt. „Dzieje Nałęczowa”, był przypadający w 1989 roku jubileusz 80-lecia 

Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Autorem był honorowy członek TPN i miłośnik 

przeszłości tego miasta - Michał Tarka.151 Jak napisał autor Przedmowy R. Szczygieł, 

publikacja ukazała się dzięki wieloletniej, dociekliwej pracy wytrawnego badacza i wielkiego 

miłośnika przeszłości Nałęczowa – sędziego Michała Tarki. Przez ćwierćwiecze zbierał on 

materiały, pisał, a następnie poprawiał, ulepszał swoją pracę. Czynił to, jak sam wielokrotnie 

podkreślał, aby zaspokoić wzrastające zainteresowanie przeszłością mikroregionu 

nałęczowskiego. Przeprowadził w tym celu  szeroką i wnikliwą kwerendę w źródłach 

rękopiśmienniczych, która zasięgiem może imponować nawet specjalistom. Wykorzystał 

 
146 L. Piątkowski, Sprawozdanie z sesji „Dzieje Łęcznej”- 15 grudnia 1984 r., „Rocznik Lubelski” 1985-1986, 
t. XXVII/XXVIII, Lublin 1988, s.313. Także: J.S ( Smolarz), Sesje naukowe i popularnonaukowe na temat 
dziejów miejscowości, „Region Lubelski” R.3(5), Lublin 1988, s.300-303. 
147 Łęczna. Studia z dziejów miasta, pod red Emila Horocha, Łęczna 1989. 
148 Z. Mańkowski, Przedmowa [w:] Łęczna. Studia z dziejów … s.3-9. 
149 Ibidem. 
150 L. Piątkowski, rec.: Łęczna. Studia z dziejów miasta, „Rocznik Lubelski” 1989-1990, t. XXXI/XXXII, Lublin 
1992, s.278. 
151 M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989. 
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właściwie wszystkie istniejące zespoły źródeł, w których znajdują się informacje dotyczące 

obszaru będącego przedmiotem Jego badań152. Dodajmy, że publikacja ta uwzględniała także 

historię Bochotnicy, wsi poprzedzającej powstanie w XVIII w. Nałęczowa.  

W recenzji publikacji Marek Mądzik podkreślił bardzo staranną kwerendę: wykaz 

źródeł rękopiśmiennych jest imponujący, ale – co istotniejsze – przypisy świadczą o tym, że 

źródła te są cytowane.153 Dodatkowym dostrzeżonym walorem pracy była imponująca ilość 

przypisów, świadczących o znacznej ilości cytowanej literatury i źródeł oraz zamieszczenie 

interesujących ilustracji. Recenzent podkreślił, że brak jest w publikacji wykazu cytowanej 

literatury. Zauważa także potknięcia warsztatowe w konstrukcji książki oraz braki 

w wykorzystaniu literatury najnowszej. Krytyczne uwagi skierowane są nie tylko do autora 

pracy o dziejach Nałęczowa, ale także do wszystkich regionalistów podejmujących badania 

nad dziejami swoich miejscowości i wynikają z troski o poziom prac regionalnych. Recenzent 

stwierdził bowiem, że autora tylko częściowo tłumaczy fakt, że jego praca w zasadniczym 

zrębie powstała przed kilkunastu laty, należało jednak przed oddaniem książki do druku 

skonfrontować tekst z nowszymi opracowaniami. Reasumując swoje uwagi recenzent 

podkreślał, że nie pomniejszają one waloru poznawczego dzieła Michała Tarki a miłośnicy 

miasta i regionu nałęczowskiego otrzymali wartościową pozycję.154   

W tym samym roku ukazały się również „Dzieje Stężycy” opracowane przez 

Klemensa Kurzypa z Garwolina.155 Towarzystwo Przyjaciół Stężycy przez kilkanaście lat 

zabiegało o uzyskanie zgody na druk jego pracy, gotowej do druku już w latach 70. XX w.156 

Dopiero jubileusz 700-lecia istnienia osady, przypadający w 1988 r. skłonił Naczelny Zarząd 

Wydawnictw do udzielenia zgody na druk monografii „dziejopisa Stężycy”, jak nazywał jej 

autora Franciszek Pawłowski.157 Monografia oparta na archiwaliach, przyniosła autorowi 

ogromne uznanie i wdzięczność miejscowego i wywodzącego się ze Stężycy społeczeństwa. 

Jest ona też satysfakcją za przeszło 50-letnią pracę nad tym dziełem.158 Warto dodać, że 

z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Stężycy ukazało się także szereg szczegółowych 

 
152 R. Szczygieł, Przedmowa, s.7 [w:] M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989. 
153 M. Mądzik, rec.: M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, „Region Lubelski” 1991-1993, R. 5(7) ,  s.244. 
154 Ibidem. 
155 K. Kurzyp, Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989. 
156 W „Ekspresie Reporterów” z 1982 r., wydawanym przez KAW, przedrukowano fragmenty monografii oraz 
wywiad z K. Kurzypem, który stwierdził, że nad dziejami miasta pracował jeszcze przed II wojną światową, 
s.53-54. 
157 F. Pawłowski, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, „Region Lubelski” 1988, R.3 (5),  s.296- 299. 
158 F. Pawłowski, Klemens Kurzyp – dziejopis Stężycy, „Region Lubelski” 1989-1990, R. 4 (6), s.81-82. 
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opracowań tegoż autora, mających dużą wartość naukową a prezentujących dzieje Stężycy 

i okolic.159  

Historiografia miast i miasteczek Lubelszczyzny powiększyła się w 1990 r. też 

o monografię Kocka, miasta leżącego na granicy przedrozbiorowych ziem: lubelskiej 

i łukowskiej.160 Dzieje miasta nad Tyśmienicą opisane zostały przez Henryka 

Mierzwińskiego, miejscowego nauczyciela historii, do 1939 roku, ze świadomym 

pominięciem czasów współczesnych, poddając analizie dzieje ośrodka w okresie już 

zamkniętym, który można przedstawić w sposób naukowy.161 Zdaniem recenzenta R. Szczygła 

do rąk czytelnika trafiła praca oparta na bardzo obszernej bazie źródłowej, wykorzystująca 

obok zasobów szeregu archiwów także zbiory prywatne, o bardzo przejrzystej konstrukcji, 

oparta na sprawdzonym układzie monografii miast chronologicznie odzwierciedlającej 

kolejne etapy dziejów ośrodka.162 Jednakże niektóre wnioski wyciągane przez autora pracy 

według recenzenta, szczególnie o ważnej roli gospodarczo-administracyjnej Kocka w XIII w. 

będą wymagały dyskusji i uzupełnień.163 Generalnie jednak, pomimo usterek drukarskich 

powstała praca: interesująca, ważna zarówno dla poznania przeszłości Kocka i tradycji 

mikroregionu, jak i całokształtu zagadnień urbanistycznych obszaru między Wisłą 

a Bugiem.164 Jubileusz 580-lecia nadania prawa miejskiego obchodzony był w Kocku w 1997 

r. Zmobilizował on władze administracyjne i towarzystwo regionalne do podjęcia działań 

mających na celu uświetnienie tej rocznicy. Jednym z przedsięwzięć było opublikowanie 

tomu studiów z dziejów miasta.165 Został on pomyślany, jako uzupełnienie opublikowanej 

wcześniej monografii Henryka Mierzwińskiego. Podjęto tam rozważania nad dziejami okolic 

w pradziejach i  średniowieczu, czy historią najnowszą (po 1939 r.) a także takie, które 

zostały w niej potraktowane zbyt ogólnikowo lub wzbudzały dyskusję166. Warto podkreślić, iż 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kocka było inicjatorem przeprowadzenia badań 

 
159 Kurzyp K., Kościół parafialny w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1988; Tenże, Informacja o dawnym porcie 
w Stężycy i jego roli w spławie wiślanym, Stężyca 1988; Tenże, Jak rodziła się niepodległość w Stężycy nad 
Wisłą w 1918 r. Stężyca 1988; Tenże, Rejon Dęblina pod okupacją niemiecką w latach 1939-1944, Stężyca 
1988; Tenże, Wojna obronna w rejonie Dęblina w 1939 r. Stężyca 1988; Tenże, Szkolnictwo w Stężycy nad 
Wisłą, Stężyca 1989; Tenże, Kartki z historii Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Tenże,, Związki Stężycy 
z Dęblinem, Stężyca 1989; Tenże, Żydzi w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Tenże,  Franciszkanie Stężycy, 
Stężyca 1990; Tenże, Ziemia Stężycka, Radom 1990; Tenże, Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim, 
Stężyca 1990.   
160 H. Mierzwiński, Dzieje Kocka do roku 1939,Warszawa 1990. 
161 R. Szczygieł, rec.: H. Mierzwiński, Dzieje Kocka do roku 1939, „Rocznik Lubelski” 1989-1990, t. 31/32, 
Lublin 1992, s.279. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem, s.282. 
165 Studia z dziejów Kocka, pod red. R. Szczygła, Lublin 2003. 
166 Ibidem, s.7. 
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archeologicznych w okolicy Kocka a efekty tej pracy zostały opublikowane w „Studiach 

z dziejów Kocka” przez R. Niedźwiadka i A. Rozwałkę.167 

W roku 2000 przypadać miał jubileusz 600-lecia nadania prawa miejskiego 

Hrubieszowowi. Przygotowując się do tych obchodów Towarzystwo Regionalne 

Hrubieszowskie zainspirowało opracowanie zarysu dziejów miasta. Został on opublikowany 

jako 16 tom „Biblioteki TRH” pt. „Hrubieszów przez dzieje” pod redakcją Ryszarda 

Szczygła.168 Publikacja ta, zdaniem recenzenta W. Czarneckiego była w zasadzie pierwszą 

próbą bardziej wnikliwego i kompleksowego spojrzenia na historię miasta i jego okolic.169 

Mimo, że opracowanie było dziełem kilku autorów, zdaniem recenzenta wyraźnie zachowana 

została jednolita koncepcja pracy, której myślą przewodnią była rola i znaczenie 

Hrubieszowa od momentu powstania do czasów nam współczesnych. Znaleźć tu można wiele 

oryginalnych koncepcji i sposobów spojrzenia na nowo na dobrze skądinąd znane źródła.170  

W założeniu autorów opracowania, miało ono pełnić rolę kompendium wiedzy o przeszłości 

miasta a równocześnie być zapowiedzią wydania w pełni naukowej monografii miasta.  

Powołany w 1996 r. Honorowy Komitet Obchodów 600-lecia Hrubieszowa rozpoczął 

starania, aby zbliżający się jubileusz miasta obejść w sposób godny.171 Niestety planowane 

opublikowanie pełnej monografii, nad którą od 1996 r. pracował zespół autorski, nie doszło 

do skutku. Niektórzy autorzy, mający opracować okresy dziejów najnowszych, wycofywali 

się ze współpracy, dlatego ostatecznie przygotowano do druku pierwszy tom dziejów 

Hrubieszowa, obejmujący jego dzieje do 1918 r., który opublikowano dopiero w 2006 r.172 

Praca zyskała bardzo pozytywną ocenę zarówno środowiska naukowego, jak i miłośników 

regionu.173 Albin Koprukowniak autor recenzji podkreślił, że praca napisana została przez 

znawców źródeł i znacznie szerszych możliwościach ich wykorzystania w stosunku do 

poprzedniego stanu badań (…) co pozwoliło na pełniejsze, o ile nie pełne naświetlenie 

 
167 R. Niedźwiadek, A. Rozwałka, Osadnictwo Kocka i okolic w pradziejach [w:] Studia z dziejów Kocka, op. cit.  
168 Hrubieszów przez dzieje, pod red. R. Szczygła, Biblioteka TRH, t.16, Hrubieszów 1990. 
169 W. Czarnecki, rec.: Hrubieszów przez dzieje, Biblioteka TRH, t.16, Hrubieszów 1990, „Region Lubelski”, 
1989-1990, R. 4(6), s.110. 
170 Ibidem. 
171 W związku z jubileuszem miasta ukazały się także: S. Jadczak, Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400-
2000, Lublin 2000; M. Baruś, Powiat hrubieszowski. Szkic monograficzny, Hrubieszów 1939, nakładem 
„Wiadomości Hrubieszowskich”, wznowienie - Lublin 1999; S. Drewnik, Z Hrubieszowa nad Huczwą, 
Hrubieszów 1997, t. 25 Biblioteki TRH. 
172 Dzieje Hrubieszowa, pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 2006. 
173 G. Figiel, Dzieje Hrubieszowa - od dawna oczekiwana monografia,  „Lublin, kultura, społeczeństwo”, 
Dwumiesięcznik środowisk twórczych, nr 3/13//2007, s.84-85; S. Rejman, rec.: Dzieje Hrubieszowa, pod red. 
R. Szczygła…, „Rocznik Przemyski” 2007, t.43,  z.4, s.251-254; A. Koprukowniak, rec.: Dzieje Hrubieszowa…, 
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2009, T.VI, s.437-442.  
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historii miasta i jego mieszkańców w przeszłości.174 Recenzent w obszernym omówieniu 

monografii podkreślił ważność publikacji w bibliografii Lubelszczyzny, jako osiągnięcie 

naukowe wszystkich autorów i redaktora. Ukazuje ona dzieje miasta i okolic w nowym świetle 

i interpretacji źródeł, weryfikując niektóre wcześniejsze ustalenia a dzieje miasta i okolic 

osadzone zostały w ówczesnych realiach i uwarunkowaniach politycznych, gospodarczych 

i kulturowych kraju i regionu.175 Podobne zdanie wyraził w swojej recenzji Grzegorz Figiel 

oceniając monografię jako niezwykle cenne wydawnictwo, które wypełniło dotychczasową 

lukę nie tylko w historiografii regionalnej ale i ogólnopolskiej.176 

W czasie przygotowań do obchodów jubileuszu 600-lecia Hrubieszowa oraz 40-lecia 

TRH wznowiono wcześniejsze publikacje: pracę Antoniego Wiatrowskiego „Dzieje 

Hrubieszowa” z 1957 r., o czym już pisałam177, oraz pracę Mariana Barusia z 1939 r. „Powiat 

hrubieszowski. Szkic monograficzny”.178 Zyskała ona przychylne przyjęcie w środowisku 

hrubieszowskim, jako warta przeczytania, dostarcza bowiem wielu informacji dotyczących 

takich aspektów jak: powierzchnia, granice powiatu, budowa geologiczna, gleby, klimat, 

fauna, flora, itd. Dane i spostrzeżenia zawarte w opracowaniu mają dobrą wartość 

poznawczą, szczególnie w odniesieniu do szeroko rozumianej kultury ludowej.179 Recenzent 

D. Tomczuk zauważył, że z punktu widzenia stanu badań, znaczna cześć zamieszczonych 

w publikacji informacji miała wyłącznie znaczenie historyczne.180 M. Baruś był nauczycielem 

i historykiem z zamiłowania, stąd widoczny w publikacji dydaktyzm - skierowanie do 

czytelników a szczególnie do młodych ludzi nawoływanie do poszanowania tradycji, 

pielęgnowania patriotyzmu. Zdaniem recenzenta jest to książeczka, którą niewątpliwie warto 

poznać, bo wzbogaca wiedzę czytelnika o historię regionu.181 

Dziejami swojej miejscowości interesowali się także włodawscy regionaliści, dla 

których staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej opublikowano w 1991 r.  

„Dzieje Włodawy”182 obejmujące rozważania od prahistorii do współczesności. Monografia 

ta, w zamyśle redaktorów, służyć miała lepszemu poznawaniu przeszłości Włodawy, dla jej 

zaś mieszkańców być inspiracją do dalszej wytężonej pracy na rzecz tego pięknego miasta183. 

 
174 A. Koprukowniak, rec.: Dzieje Hrubieszowa…,s.437. 
175 Ibidem, s.442. 
176 G. Figiel, Dzieje Hrubieszowa - od dawna oczekiwana monografia…s.85. 
177 A. Wiatrowski, Dzieje Hrubieszowa, Hrubieszów 1998. 
178 M. Baruś, Powiat hrubieszowski. Szkic monograficzny, 1939. II wydanie: Lublin 1999. 
179 D. Tomczuk, rec. wznowienia publikacji: M. Baruś, Powiat hrubieszowski.., „Biuletyn TRH” 2000, nr 3-4, 
s.49. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 
182 Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin-Włodawa 1991.   
183 Ibidem, s.9. 
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Badania przeszłości tego miasta nastręczały historykom wiele trudności  zwłaszcza z uwagi na 

zupełny brak ksiąg i akt miejskich, które zaginęły w czasie burzliwych wydarzeń politycznych 

i militarnych końca XVIII i początku XIX w.184 Prace badawcze wymagały więc żmudnych 

kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych oraz zbiorach bibliotek. W efekcie, 

pozwoliły ustalić początki miejskich dziejów o kilkanaście lat wcześniej, niż powszechnie 

uważano185. Publikacja spotkała się z życzliwym przyjęciem czytelników i wnikliwymi 

opiniami recenzentów. Zdaniem A. Koprukowniaka praca ta zdecydowanie wyróżnia się 

pośród monografii miast, która spełnia wymogi warsztatu naukowego i najlepiej oddaje 

gruntownie opracowany obraz dziejów miasta nadgranicznego, w którym do II wojny 

światowej współpracowali ze sobą Polacy, Ukraińcy, Rusini i Żydzi wnosząc do kolorytu 

miasta swoje obyczaje i zwyczaje, swój język i wierzenia, swoje umiejętności i pracę. 

Zewnętrznym przejawem tego współżycia, niejako symbolem były świątynie: katolicka, 

prawosławna i synagoga.186 Jak podkreślał recenzent losy miasta i jego mieszkańców 

umiejscowione zostały w każdej epoce na szerszym tle procesów politycznych 

i urbanizacyjnych, związano je z ludźmi dla tego miasta wielce zasłużonymi.187 Do walorów 

pracy jej kolejny recenzent A. Mieczkowski zaliczał: logiczną konstrukcję, jasność wywodu, 

oszczędność słowa, umiejętność selekcji materiału źródłowego, precyzowanie sądów i ocen.188 

Podkreślał także wyczerpujące omówienie podstawowych problemów z ponad 450-letnich 

dziejów miasta: jego rozwój przestrzenny i przemiany architektoniczne, życie społeczno-

gospodarcze, zaangażowanie społeczne i patriotyczne włodawian. Wysoki poziom 

merytoryczny pracy zapewnili autorzy poszczególnych rozdziałów - zdaniem recenzenta 

M. Mądzika - wytrawni badacze mający na swoim koncie liczne dokonania naukowe na polu 

problematyki dziejów miast.189 Uznanie wzbudziła też szata graficzna, bowiem praca wydana 

została starannie i pięknie edytorsko.190 

Recenzenci dostrzegli także braki publikacji, wśród których odczuwalny był 

niedostatek problematyki roli kościołów chrześcijańskich w kształtowaniu osobowości 

wiernych, ich działalności na niwie oświaty i kultury. Oświata, kultura, życie codzienne 

i obyczajowość zostały niejako zdominowane przez zagadnienia ekonomiczne i polityczne. 

Życie społeczno-polityczne w okresie międzywojennym opisano statystycznie, nie ukazując 

 
184 Ibidem, s.8. 
185 R. Szczygieł, Moje związki z Włodawą… op. cit., s.9. 
186 A. Koprukowniak, rec.: Dziejów Włodawy…, „Rocznik Bialskopodlaski” 1994, t.2, s.267. 
187 Ibidem, s.265 
188 A. Mieczkowski, rec.: Dziejów Włodawy…, „Region Lubelski” 1991-1993, R. 5(7), Lublin1996, s.248. 
189 M. Mądzik, rec.: Dziejów Włodawy…, „Rocznik Chełmski”, Chełm 1996, t.2, s.531. 
190 A. Koprukowniak, rec.: Dziejów Włodawy… op. cit., s.265. 
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osób w nie zaangażowanych191 M. Mądzik za niepełne uznał opracowanie dziejów miasta po 

1944 r. dopominając się uzupełnienia o bolesne doświadczenia mieszkańców, którzy nie 

chcieli akceptować władzy komunistycznej. Wymaga też nowego opracowania życie 

polityczne u schyłku PRL, w miarę powiększania się dystansu czasowego do tego okresu 

i postępu w badaniach naukowych. Odczuwalny dla wnikliwego czytelnika był też: brak 

indeksu nazwisk, całościowego wykazu źródeł i literatury cytowanej przez autorów 

w przypadku tej niezwykle wartościowej monografii.192 Pomimo zgłoszonych uwag 

A. Mieczkowski reasumuje: jest to dobre pod względem merytorycznym, warsztatowym 

i językowym dzieło, które z satysfakcją polecam uwadze czytelnika.193 Regionaliści, miłośnicy  

dziejów miasta ale też historycy profesjonalni otrzymali zdaniem A. Koprukowniaka piękną 

książkę jako wynik satysfakcjonującej współpracy historyków lubelskich z zapobiegliwymi 

miejscowymi pasjonatami swojego miasta i regionu194.                             

Wzrost zainteresowania przeszłością miasta spowodowało, że Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Włodawskiej podjęło decyzję o kontynuowaniu prac mających na celu opracowanie 

dziejów przemian zachodzących w regionie po II wojnie światowej, a następnie opublikowało 

tom będący kontynuacją wcześniej wydanej monografii.195 Publikacja ta jest dobrym 

przykładem, gdy zainteresowania, związane z opublikowaną monografią „Dzieje Włodawy” 

rozbudziły wśród regionalistów potrzebę prowadzenia własnych prac badawczych. 

W 1994 r. zostały opublikowane, po kilkuletnich zabiegach „Dzieje Bychawy”.196 

Była ona efektem współpracy środowiska bychawskich miłośników regionu z historykami 

UMCS. Prezentowała dzieje miasta od pradziejów do czasów współczesnych. Odtworzenie 

historii tego miasta i losów jego mieszkańców wymagało od autorów wielu kwerend 

w archiwach krajowych i zagranicznych oraz w zbiorach rękopiśmiennych bibliotek, gdyż nie 

zachowały się księgi i dokumenty miejskie. Trudności te dotyczyły też dziejów najnowszych 

miasta, które opisywano w oparciu o dostarczone wspomnienia Bychawian. Dlatego też 

redaktor we Wstępie wyrażał nadzieję, iż opublikowanie niniejszej monografii skłoni 

właścicieli materiałów dotyczących dziejów miasta, do ich ujawnienia, co być może pozwoli 

w niejednym przypadku uściślić, czy skorygować jej ustalenia i oceny. Byłoby dla nas wielką 

 
191 Ibidem. 
192 M. Mądzik, rec.: Dziejów Włodawy… op. cit., s.531. 
193 A. Mieczkowski, op. cit., s.249. 
194 A. Koprukowniak, rec.: Dziejów Włodawy… op. cit., s.265. 
195 Włodawa. Miasto i region na przełomie XX/XXI, pod red. E. Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002. 
196 Dzieje Bychawy, pod red. R. Szczygła, Bychawa – Lublin 1994. 
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satysfakcją, gdyby nasza praca stała się punktem wyjścia do dalszych badań nad przeszłością 

Bychawy a zwłaszcza tą bliższą naszym czasom.197  

Zdaniem recenzentki tej pracy B. Nowak omawiana monografia stanowi gruntowne 

opracowanie historii Bychawy Dokonanie tego nie było rzeczą łatwą, zważywszy na stan 

zachowanych źródeł oraz ich rozproszenie w różnych archiwach i bibliotekach. Odnosi się to 

w szczególności do przedrozbiorowego okresu dziejów miasta.198 Podkreśliła ona, że na 

autorach ciążył dodatkowo obowiązek podania zebranych informacji w sposób przystępny, 

z czego wywiązali się znakomicie. Autorzy przy tym nie pominęli żadnej z ważnych dziedzin 

życia Bychawy. Otrzymaliśmy, więc pracę cenną pod względem merytorycznym i pięknie 

opracowaną edytorsko, z licznymi rycinami i zdjęciami.199  

Zainteresowanie mieszkańców i miłośników miasteczka Ostrowa Lubelskiego 

doprowadziło do podjęcia badań nad jego przeszłością. Jeszcze w 1990 r. w wydawnictwie 

seryjnym  „Lubartów i Ziemia Lubartowska” opublikowano kilka artykułów traktujących 

o dziejach Ostrowa.200 Recenzent tego wydawnictwa H, Gmiterek skupia swoją uwagę na 

części historycznej tomu: w otwierającym tom szkicu autor R. Szczygieł omówił lokację 

Ostrowa jako ośrodka miejskiego w 1548 r., poświęcając także nieco uwagi wcześniejszym 

losom wsi Ostrów.201 Kompetentnie i ze znawstwem przedmiotu, wykorzystując dostępne 

źródła, przedstawił organizację miasta i jego stosunkowo pomyślny rozwój aż do schyłku XVI 

stulecia.202 Omówił także artykuł S. Kuszyka o dziejach miasta od połowy XVII w. aż do 

1939 r.203 Zdaniem recenzenta ma on charakter syntetyczny, przy czy rozległy zakres 

chronologiczny odbił się niekorzystnie na całości przedsięwzięcia. Nie znajdziemy tu pełnego 

obrazu dziejów miasta, a jedynie fragmentaryczne epizody na tle szerszych wydarzeń epoki.204 

Zwrócił też uwagę na niepełne wykorzystanie źródeł do omawianego okresu dziejów przez 

autora a także nadmierne uleganie wnioskom poprzednich badaczy z prac, z których 

S. Kuszyk korzystał. Bardzo pozytywną ocenę recenzenta zyskał natomiast dobrze 

udokumentowany źródłowo artykuł „Ostrów Lubelski w latach II wojny światowej”, 

w którym J. Kiełboń omówiła dzieje miasta i najbliższej okolicy w okresie okupacji, 

 
197 Ibidem, s.9. 
198 B. Nowak, rec. monografii Dzieje Bychawy, „Region Lubelski” 1994-1996, R. 6(8), Lublin 1998, s.216. 
199 Ibidem, s.216. 
200 „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, t. XI, Lubartów 1990, s.11-97.  
201 R. Szczygieł, Lokacja miasta Ostrowa i jego dzieje do końca XVI w., „Lubartów i Ziemia …”, s.11-23. 
202 H. Gmiterek, rec.: Lubartów i Ziemia Lubartowska…, „Region Lubelski” 1991-1993, R. 5(7), s. 241. 
203 S. Kuszyk, Historia Ostrowa od połowy XVII w. do 1939 r.,  „Lubartów i Ziemia …”, op. cit. s.23-59. 
204 H. Gmiterek, rec.: Lubartów i Ziemia Lubartowska… ., s.242. 
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charakteryzując społeczność ostrowską, ruch oporu działający na tym terenie 

i eksterminacyjną politykę okupanta.205  

Po powołaniu do życia w 1989 r. Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego za cel 

priorytetowy swojego działania przyjęło ono przygotowanie pełnej monografii 

miejscowości206. Utworzony został zespół autorów, który przystąpił do badań. Pełne wyniki 

badań tego zespołu zawarte zostały w monografii  „Dzieje Ostrowa Lubelskiego”, którą 

opublikowano w 1998 r.207 Monografia została dobrze przyjęta przez społeczność Ostrowa, 

co podkreślono w czasie dwu jej promocji zorganizowanych przez Towarzystwo.208 Niestety 

nie została ona zrecenzowana. 

Przypadający w 1992 r. jubileusz 600-lecia nadania miastu Chełm prawa niemieckiego 

zaowocował publikacją reprintu pracy Kazimierza Czernickiego, opublikowanej w 1936 r. pt. 

„Chełm, przeszłość i pamiątki”.209 Spotkał się on z życzliwą oceną recenzenta 

W. Czarneckiego, który podkreślał zaangażowanie badacza-amatora w popularyzację historii 

stolicy regionu.210 Wspomniał, że w publikacji zamieszczone zostały także krótkie zarysy 

historyczne innych miejscowości, w tym Pawłowa, Rejowca i Sawina.211 W zasadzie jednak, 

zdaniem W. Czarneckiego, praca K. Czernickiego pozbawiona jest wartości naukowej. 

Reprint może być jedynie swoistym miernikiem, wskazującym, jak dalece postąpiły badania 

nad dziejami Chełma. Nie ulega wątpliwości, że może także spełniać rolę w miarę poprawnie 

opracowanego informatora i przewodnika turystycznego po mieście i najbliższej 

okolicy212.Ustępuje zdecydowanie pod względem faktograficznym oraz zasobem 

wykorzystanych źródeł monografii miasta B. Zimmera opublikowanej w 1974 r., która 

według opinii środowiska chełmskiego wymagała już wówczas nowego spojrzenia na 

niektóre problemy związane z przeszłością Chełma.213  

W 1996 r. z inspiracji Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej ukazało się 

wydawnictwo zbiorowe pt. „Chełm i chełmskie w dziejach”214. Zostało ono pomyślane jako 

uzupełnienie badań tych elementów przeszłości Chełma, które w pracy Zimmera zostały 

 
205 J. Kiełboń,  Ostrów Lubelski w latach II wojny światowej, „Lubartów i Ziemia …”, op. cit., s.59-79 
206 M. Markiewicz, Nowe Towarzystwo Regionalne w Ostrowie Lubelskim, „Region Lubelski”, R. 4(6), Lublin 
1989-1990, s.127-128. 
207 Dzieje Ostrowa Lubelskiego, pod red R. Szczygła, Lublin 1998. Publikacja zawiera także kronikę wydarzeń 
w Ostrowie L. w latach 1944-1998, opracowaną przez M. Wójcik. 
208 Notatki własne z promocji w dniach 14 marca i 26 kwietnia 1998 r. 
209 K. Czernicki, Chełm, przeszłość i pamiątki, Chełm 1936, reprint Chełm 1992. 
210 W. Czarnecki, rec. reprintu: K. Czernicki, Chełm, przeszłość i pamiątki…, „Region Lubelski” 1991-1993, R. 
5(7), Lublin 1996, s.245. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem, s. 246. 
213 B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa 1974. 
214 Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996. 
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opisane słabiej. Polem badawczym, obok miasta, była też Ziemia Chełmska. Zdaniem 

recenzentki tego wydawnictwa K. Wróbel-Lipowej do rąk czytelników trafiła ogromnie 

ciekawa i solidna, o wysokim poziomie merytorycznym monografia naukowa. Zadowoli ona 

miłośnika regionalistę, jak również badacza profesjonalnego215. Godnym podkreślenia jest 

także fakt, że pod względem edytorskim pozycja wydana została niezwykle starannie. 

Kolejną monografią, która powstała dzięki inicjatywie środowiska lokalnego Józefowa 

była praca Władysława Ćwika opisująca dzieje tego miasteczka położonego na skraju wzgórz 

Roztocza i lasów Puszczy Solskiej216. Zamysł opracowania dziejów Józefowa, jak pisał autor, 

powstał na początku lat 70-tych z inicjatywy miejscowych regionalistów oraz władz. 

Opublikowana w 1992 r. monografia spotykała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców 

tej roztoczańskiej miejscowości. 

Rok wcześniej została wydana monografia Wacława Jaroszyńskiego obejmująca 

siedem wieków dziejów Grabowca217. Potrzebę historycznego opracowania dziejów osady 

postulowali od lat miłośnicy i badacze przeszłości miasta.218 Przedsięwzięciu badawczemu 

i wydawniczemu patronowało Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Zdaniem autora 

ostateczny kształt uzyskała monografia dzięki cennym wskazówkom jej recenzentów 

i jednocześnie pierwszych czytelników – Ryszarda Szczygła i Józefa Mazurkiewicza.219 Dzieło 

to napisane przez miłośnika historii Grabowca, z zawodu prawnika do dzisiaj cieszy się 

zainteresowaniem wśród regionalistów i historyków zajmujących się dziejami południowo 

wschodniej Lubelszczyzny.220 

Staraniem regionalistów oraz władz przywróconego w 1987 r. do statusu miejskiego 

Tarnogrodu, doceniających rolę historii w tworzeniu i kształtowaniu lokalnych więzi 

społeczności, podjęto prace badawcze nad dziejami tego miasta. Pierwsze wyniki badań 

opublikowane zostały w 1995 r. z okazji  rocznicy Konfederacji Tarnogrodzkiej z 1715 r.221 

Była ona wydarzeniem z wielkiej historii, które odegrało dużą rolę w życiu miasta 

ordynackiego w tamtym okresie. Podkreślał to H. Gmiterek w swojej recenzji stwierdzając, że 

treści tego dziełka zawierają świeże spojrzenie na ważny, choć niezmiernie złożony 

 
215 K. Wróbel-Lipowa, rec.: Chełm i Chełmskie w dziejach, „Region Lubelski” 1994-1996, R.6(8), Lublin1998, 
s.214. 
216 W. Ćwik, Dzieje Józefowa, Rzeszów 1992. 
217 W. Jaroszyński, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991. 
218 Ibidem, s.5. 
219 Ibidem, s.6. 
220 R. Szczygieł, Dorobek historiografii Zamojszczyzny w dorobku historiografii polskiej, (maszynopis 
w posiadaniu autora). 
221 Konfederacja Tarnogrodzka i jej tradycje, pod red. R. Szczygła, Tarnogród 1995. 



 

296 
 

i kontrowersyjny epizod dziejów.222 Pozytywnie przyjęta została  zawartość merytoryczna 

i forma publikacji, która sprawia, że poszczególne opracowania będą dostępne również dla 

czytelnika słabiej zorientowanego w dziejach epoki.223 Tarnogrodzkie Towarzystwo 

Regionalne podjęło zabiegi mające na celu przygotowanie pełnej monografii miasta. 

W okresie przygotowań do jubileuszu miejscowości, który przypadał w 1997 r. powołano 

zespół autorski, w skład którego weszli historycy i miłośnicy przeszłości miasta. Ci ostatni 

jednak nie zdołali przygotować tekstów na wyznaczony czas i w 1997 r. tylko dzieje do 1918 

r. były gotowe do druku. Po zmianie składu zespołu autorskiego oraz pracach redakcyjnych, 

monografia ukazała się dopiero w 2006 r.224  

Zainteresowanie przeszłością miasta uwidoczniło się także wśród mieszkańców miasta 

Parczewa, rozbudzone zbliżającym się jubileuszem 600-lecia nadania prawa miejskiego, 

przypadającym w 2001 r. Inicjatywa regionalistów i miejscowych władz pozwoliła na 

ukazanie się monografii obejmujące dzieje Parczewa w latach 1401 – 2001 w oczekiwanym 

terminie, co pozwoliło na godne uczczenie jubileuszu miasta.225 

Kolejnym miastem z okresu przedrozbiorowego, jakie otrzymało w tym czasie 

opracowanie swoich dziejów była Wąwolnica.226 Był to tom studiów, opublikowany pod 

redakcja Sławomira Partyckiego. Jak redaktor napisał we wstępie, tom ten opracowany przez 

znakomitych znawców historii regionu, pracowników naukowych UMCS w Lublinie: Anny 

Sochackiej, Anny Zakościelnej, Eugeniusza Janasa, Ryszarda Szczygła i Stanisława 

Wiśniewskiego.227 Ich rozważania ukazały retrospektywny przegląd dziejów Wąwolnicy od 

czasów prehistorycznych do 1918 roku.228 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej było inspiratorem badań nad dziejami 

miasta, w efekcie czego ukazała się publikacja pt. „Łuków w XIX i XX w.”229, która zdaniem 

redaktora tomu Romualda Turkowskiego powinna stać się bodźcem do wznowienia nowego, 

rozszerzonego i pogłębionego dzieła, poświęconego dziejom miasta Łukowa na przestrzeni 

całej jego bogatej historii.230 Staraniem miłośnika regionu Z. Wolskiego ukazało się także 

kalendarium obejmujące Łuków i okolice w latach 1233-1994. 231 

 
222 H. Gmiterek, rec.: Konfederacja Tarnogrodzka … op. cit., „Rocznik Chełmski” 1996, t.2, s.531. 
223 Ibidem. 
224 R. Szczygieł, Dzieje Tarnogrodu, wstęp, Tarnogród 2006, s.9 
225 E. Horoch, A. Koprukowniak, R. Szczygieł, Dzieje Parczewa 1401-2001, Parczew – Lublin 2001. Ukazała 
się także pozycja A. Nosalskiego, Z dziejów Parczewa, Biała Podlaska 1998. 
226 Dzieje Wąwolnicy (do roku 1918), red. S. Partycki, Wąwolnica 1992. 
227 Ibidem, s.8. 
228 Ibidem. 
229 Łuków i okolice w  XIX i XX w., red. R. Turkowski, Warszawa 1989. 
230 Ibidem, s.8.   
231 Z. Wolski, Kalendarium 1233-1994, Łuków i Ziemia Łukowska, Łuków 1996. 
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Ponadto w 1995 r. dzięki inicjatywie Międzyrzeckiego Towarzystwa Naukowego 

ukazała się drukiem opracowana przez J. Geresza monografia Międzyrzeca Podlaskiego, 

obejmująca dzieje miasta w latach 1390-1995.232 Warto dodać, że staraniem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim w 2000 r. wydano także reprint publikacji 

ks. Adolfa Pleszczyńskiego „Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej” z roku 

1911.233 

Obchody w 1996 r. 450-lecia nadania prawa miejskiego w Stoczku Łukowskim 

przyczyniły się do publikacji zbioru studiów z dziejów miasta234. Ukazały się one staraniem 

Towarzystwa Przyjaciół Stoczka. Zamieszczone tam zostały w układzie chronologicznym 

prace, obejmując okres od pierwszej wzmianki w źródłach kościelnych o wsi Stoczek, tj. od 

1241 r. do 1996 roku. Publikacja zgodnie z zamysłem autorów napisana została 

w zróżnicowanych formach: szkiców z dziejów miasta i parafii, gawęd, opowieści dziejów, 

relacji i sprawozdań, ubogaconych fotografiami, mapami, kopiami dokumentów 

archiwalnych. Jednakże wydawnictwo to, zdaniem jego redaktorów: będzie przyczynkiem do 

dyskusji i winna być zachętą do dalszego rzetelnego badania i opracowania dziejów miasta 

i regionu przez historyków i regionalistów.235   

Staraniem z kolei Radzyńskiego Towarzystwa Regionalnego ukazała się w 1995 r. 

praca autorstwa aktywnego działacza tamtejszego towarzystwa Stanisława Jarmuła, 

prezentująca studia z dziejów miasta Radzynia Podlaskiego oraz byłego powiatu 

radzyńskiego. Stanowi ona poszerzoną wersję  opracowania, opublikowanego w 1961 r.236 

W stosunku do niej rozbudowano konstrukcję i opisano dzieje miasta od lokacji w 1468 r. 

Tenże autor w 1999 r. opublikował zarys dziejów Radzynia Podlaskiego237 przygotowany na 

jubileusz miejskości przypadający w 1998 r.  

Aktywnym działaniem w zakresie badań dotyczących historii swojego regionu 

wykazywało się także Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. Staraniem zwierzynieckich 

regionalistów ukazały się publikacje historyka Haliny Matławskiej – prezentujące dzieje 

 
232 J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i regionu 1390-1995, Biała Podlaska 1995.  
233 Ks. A. Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej, Warszawa 1911; Międzyrzec 
Podlaski 2000. 
234 Stoczek Łukowski z dziejów miasta, red. A. Budzyński, J. Filipczuk, Stoczek Łukowski 1996.  
235 Ibidem, s.8. 
236 S. Jarmuł, Powiat Radzyński (1861-1914), Lublin 1961; Idem, Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego 
i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995. 
237 S. Jarmuł, Radzyń Podlaski  – 530 lat, Lublin 1999. 
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Zwierzyńca.238 Na rynku wydawniczym ukazała się także obszerna monografia prof. Romana 

Tokarczyka opisująca dzieje roztoczańskiej wsi Gródki.239 

Dzięki staraniom prezesa Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, Krzysztofa 

Boreczka –historyka regionalisty, ukazała się monografia Kurowa pt. „Kurów od początku 

XVIII do poł. XX w.” a nieco później opracowanie obejmujące dzieje gminy Kurów – przy 

czym omówiono jej powstanie i funkcjonowanie w dziejach aż do współczesności.240 

 

2. Zarysy dziejów i tomy studiów 

Zainteresowani dziejami miejscowości północno-wschodniej Lubelszczyzny 

dostrzegli ukazanie się dwóch tomów studiów poświęconych dziejom Białej Podlaskiej i jej 

okolic, Międzyrzeca Podlaskiego, historię Łukowa w czasach nowożytnych, Radzynia 

Podlaskiego, Parczewa i Stoczka Łukowskiego.  

Aktywność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bialskiej wyraziła się w podjętych przez 

miłośników próbach opracowania dziejów regionu i jego zabytków. W ostatnich 

dziesięcioleciach ubiegłego wieku ukazało się kilka pozycji znacznie poszerzających wiedzę 

o przeszłości Południowego Podlasia.241 Tymczasem bialscy regionaliści podjęli się próby 

opracowania dziejów podlaskich miasteczek: Dokudowa, Łomaz, Wohynia, Piszczaca, 

Rossosza i Wisznic, publikując je w trzecim i czwartym tomie „Rocznika 

Bialskopodlaskiego”.242 Prace te do stanu badań niewiele wnoszą, gdyż mają charakter 

popularnonaukowy, powtarzają znane informacje z badań naukowych ale mają walor 

poznawczy i popularyzatorski. 

Jako samodzielna publikacja ukazała się opracowana przez Feliksa Olesiejuka 

monografia wsi Drelów, w ramach obchodów 500-lecia miejscowości, z zainteresowaniem 

ale także uwagami krytycznymi, przyjęta przez recenzentów.243 O pracy tej dr Tomasz 

Demidowicz napisał: to prekursorskie wydawnictwo tego typu, przyczyniające się do 

 
238 H. Matławska, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991; Idem, Marysieńka i Zwierzyniec, Zwierzyniec 1992; Idem, 
Willa Zamoyskich w Zwierzyńcu, 1995; Idem, Wojenne drogi doktora Puchalskiego, Zwierzyniec 1998; Idem, 
Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 1999. 
239 R. Tokarczyk, Gródki - dzieje roztoczańskiej wsi, Lublin 1992, 2000. 
240 K.A Boreczek, Kurów od początku XVIII do poł. XX w. cz. I 1700-1918, Kurów 1996; Idem, Gmina Kurów. 
Powstanie, organizacja, funkcjonowanie, Kurów 2000. 
241 T. Krawczak, Dzieje zamku bialskiego, Biała Podlaska 1982; J. Flisiński, Akademia Bialska 1628-1773. Zarys 
dziejów, Biała Podlaska 1988; S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993. 
242 J. Flisiński, Dawne miasteczka podlaskie: Dokudów, Łomazy i Wohyń, „Rocznik Bialskopodlaski” 1995, t. 
III,  s.179-200; J. Flisiński, Piszczac, Rossosz i Wisznice, 1996, t. IV,  s. 31-57. 
243 F. Olesiejuk, Monografia wsi Drelów, Lublin 1996.  
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poznania dziejów jednej ze wsi obecnego województwa bialskopodlaskiego. Należy mieć 

nadzieję, że da ono bodziec do powstania kolejnych takich opracowań244. 

Z krytycznymi uwagami spotkało się opracowanie o charakterze przewodnika po 

Białej Podlaskiej i okolicy autorstwa A. Kasprzyk i A. Mironiuk.245 Recenzent Feliks 

Czyżewski doceniając zawartość merytoryczną publikacji podkreślił nie uwzględnianie 

w niektórych dziedzinach najnowszego stanu wiedzy, praca wymaga, przy ewentualnym 

wznowieniu weryfikacji wielu stwierdzeń, konsekwencji przyjętych założeń oraz 

uwzględniania najnowszych wyników badań.246 

 Zainteresowanie wzbudziła publikacja z 1990 r. pt. „Z nieznanej przeszłości Białej 

Podlaskiej”.247 Składa się ona z dwóch części: I zredagowanej przez Tadeusza Wasilewskiego 

– zawierającej studia, rozprawy i przyczynki traktujące o przedrozbiorowej przeszłości Białej 

i okolic oraz II części – redagowanej przez Tadeusza Krawczaka obejmującej dzieje tych 

ziem w XIX i XX wieku. W efekcie czytelnik otrzymał wydawnictwo prezentujące wiele 

interesujących materiałów ujmującej dzieje Białej i regionu od wczesnego średniowiecza do 

połowy XX w.  zaś zawarte materiały dobitnie dokumentują specyfikę regionu leżącego na 

styku trzech kręgów etnicznych i kulturowych: bałtyjskiego, ruskiego i polskiego, z domieszką 

muzułmanów, protestantów i wyznawców judaizmu.248 Podkreślono tam, że zawiera studia, 

rozprawy i szkice, napisane komunikatywnie i interesująco, stanowiąc trwały dorobek 

historiografii Podlasia Południowego wypełniając lukę w naszej znajomości jego dziejów.249 

Wobec ułatwionych możliwości drukowania wszelkich opracowań  w 1993 r. ukazała 

się także praca S. Jadczaka pt. „Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki”250 do której 

recenzent A. Kołodziejczyk, uwzględniając nawet popularny charakter wydawnictwa odniósł 

się krytycznie. Podkreślał, że poziomem naukowym praca ta wyraźnie odbiega od wymogów 

stawianych tego typu opracowaniom. Liczba błędów, uproszczeń, zmian i poważnych luk jest 

bowiem zbyt duża, by publikacja mogła uzyskać pozytywną ocenę.(…) Podkreślam -pisał 

dalej- brak krytycyzmu wydawcy a raczej totalną jego niewiedzę.251 Ukazujące się takie 

„opracowania” dziejów miast budziły zrozumiałe zaniepokojenie regionalistów i historyków. 

 
244 Rec.: T. Demidowicz [w:] „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1996, nr 4, s.73-75;  R. Kornacki, „Rocznik 
Międzyrzecki” 1997, t. XXVII-XXVIII, s.157-159. 
245 A. Kasprzyk, A. Mironiuk, Biała Podlaska i okolice, Warszawa 1982. 
246 F. Czyżewski, rec.: A. Kasprzyk, A. Mironiuk, Biała Podlaska..., „Region Lubelski” R. 2(4), Lublin 1987, 
s.315. 
247 Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 1990. 
248 R. Szczygieł, rec.: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 
1990, „Kamena. Kwartalnik Kresowy” 1991, nr1/930, s.50. 
249 Ibidem. 
250 S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki. Lublin 1993. 
251 A. Kołodziejczyk, rec.: Jadczak S., Biała Podlaska… op. cit. „Rocznik Bialskopodlaski” 1999, t. II,  s.261. 
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Podjęto więc dalsze inicjatywy badawcze dziejów miasta okolic, których efekty 

zaprezentowane zostały na sesji popularno-naukowej w dniach 26-27 czerwca 1999 r. zaś 

materiały opublikowane zostały pod redakcją J. Flisińskiego.252 

Dzięki pracy nauczyciela i miłośnika dziejów swego miasta Apolinarego Nosalskiego, 

ukazały się szkice „Z dziejów Parczewa”.253 Autor tak uzasadniał potrzebę takiej publikacji: 

przeszłość Parczewa, miasta królewskiego, nawet wśród mieszkańców jest stosunkowo mało 

znana, stąd też istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na publikacje z tej dziedziny.254
 

W Krasnymstawie, z okazji 600-lecia lokacji miasta, przypadającej w 1994 r. grupa 

regionalistów opublikowała dwa tomy periodyku pt. „Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości 

Krasnegostawu i okolic”, trzeci zaś ukazał się w dwa lata później.255 Inicjatorem tych 

publikacji był miejscowy regionalista Piotr Kardela. Tematyka zamieszczanych tam prac, jak 

podkreślali recenzenci w pewnym sensie jest popularna, z drugiej zaś poziom znacznej części 

artykułów dostosowuje się do wymagań profesjonalnego historyka oraz, rzecz godna 

podkreślenia także archeologa. Redaktorzy, bowiem, bardzo ambitnie zamierzyli 

przedstawiać historię regionu od czasów najdawniejszych aż po współczesne.256 

Prezentowane prace są bardzo różnorodne, budząc zainteresowanie czytelnika, poszukującego 

rzetelnie opracowanych materiałów dotyczących przeszłości miasta i regionu. W „Zapiskach” 

dominowała tematyka historyczna ale znaleźć można także interesujące teksty z zakresu 

architektury, etnografii. Zamieszczone zostały także relacje bezpośrednich świadków zdarzeń 

dotyczących okrucieństwa okresu wojen światowych i czasów powojennych. Poszczególne 

teksty są zróżnicowane co do wartości poznawczej i objętości, na ogół wykorzystano dostępne 

drukowane opracowania i źródła, czy raczej rozproszone wzmianki źródłowe.257 Niewątpliwą 

zaletą publikacji były ilustracje, często zamieszczone w druku po raz pierwszy, prezentujące 

ludzi, architekturę oraz źródła, mapy, obrazy i grafikę. Popularność wydawnictwa wśród 

mieszkańców miasta dowodzi głębszego zainteresowania dziejami regionu. Specyficzny 

koloryt stanowiły zamieszczone wspomnienia, przekazy czy legendy. „Zapiski 

 
252 J. Flisiński, Biała Podlaska. Szkice z dziejów miasta i okolic /materiały z sesji popularno-naukowej 26-27 
czerwca 1999/, Biała Podlaska 1999. 
253 A. Nosalski, Z dziejów Parczewa, Biała Podlaska 1998. 
254 Ibidem, s.5. 
255 Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, t. I, red. P. Kardela, Lublin 1994; t. II, red. 
M. Nowosadzki, W. Fedorowicz, P. Kardela, Lublin 1994; t. III, red. M. Nowosadzki, W. Fedorowicz, 
P. Kardela, Lublin 1996. 
256 A. Pleszczyński, A. Rozwałka, recenzja publikacji: Zapiski Krasnostawskie… op. cit. „Region Lubelski”, 
1994-1996, R. 6(8), Lublin 1998, s.194-203. 
257 J. Lewandowski, rec.: Zapiski Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, Lublin 1994, „Rocznik 
Chełmski” 1996, t.2, s.535. 
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Krasnostawskie” w ocenie recenzentów były pożytecznym przedsięwzięciem dla pogłębienia 

wiedzy o przeszłości tego miasta.258  

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lublina ukazał się także  „Lublin – zarys dziejów 

miasta”.259 Praca miała charakter popularnonaukowy,  adresowana była do szerokiego grona 

odbiorców, głównie tych, którzy nie są profesjonalistami w zakresie historii260 ale 

zainteresowanych poznaniem dziejów miasta. Praca prezentująca według recenzentki bogaty 

i trafnie dobrany w treści materiał faktograficzny, o przejrzystej konstrukcji, dająca 

czytelnikowi klarowny obraz dziejów miasta od początku jego istnienia aż po współczesność, 

z uwzględnieniem wszystkich aspektów jego życia na przestrzeni dziejów.261 Inni recenzenci 

tej publikacji docenili wysiłek autorów, bowiem najtrudniej jest pisać krótko. Podkreślano, że 

autorzy dali nam zarysowe kompendium wiedzy, bodaj pierwszy tego typu bardzo syntetyczny 

a równocześnie bogaty treściowo zarys dziejów.262 Książeczka była pierwszą od ponad 

dwudziestu lat publikacją ujmującą  pełne dzieje Lublina, prezentując pełny obraz 

prowadzonych w XX w. badań nad przeszłością.263 

Warto wspomnieć też o pracach Zbigniewa Lipskiego dotyczących dziejów Ryk. 

Pierwsza z nich będąca monograficznym opracowaniem dziejów kościoła i parafii w Rykach 

pt. „Kościół i parafia w Rykach” ukazała się w 1994 r. zaś „Ryki – początek eposu” 

opublikował trzy lata później.264 

W kręgu zainteresowań miłośników historii były też dzieje wsi. Duże zainteresowanie 

wzbudziła monografia niewielkiej podlubelskiej miejscowości a mianowicie Strzyżewic.265 

Autorem jej był prawnik z zawodu, ale także znany społecznik i regionalista Ferdynand 

Rymarz, który postanowił opracować historię rodzinnej wsi poczynając od czasów 

średniowiecznych do współczesnych. Autor w swej pracy oparł się na bogatym materiale 

źródłowym, ubarwiając swoje opracowanie relacjami zebranymi od mieszkańców, które 

dzięki kolorytowi, autentyczności przekazu i ścisłym związkom z lokalną tradycją, stanowiły 

znakomite uzupełnienie źródeł urzędowych. Książka poprzedzona została wstępem 

R. Szczygła, który pozytywnie ocenił poziom naukowy tej publikacji, zaś polecając ją 

czytelnikom wyraził nadzieję, że dobrze będzie ona służyła sprawie patriotyzmu lokalnego jej 

 
258 Ibidem. 
259 R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin –zarys dziejów miasta, Lublin 1993. 
260 B. Nowak, Rec. R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin –zarys dziejów miasta, „Rocznik Lubelski” 1991-1992, 
t. XXXIII/XXXIV, Lublin 1994, s.117. 
261 Ibidem, s.118. 
262 Np. A. Molik, Znaczący drobiazg, rec.: Lublin –zarys dziejów miasta, „Kurier Lubelski” nr 31, 14.I.1994 r. 
263 Historia Lublina w zarysie 1317-1967, pod red. H. Zinsa, Lublin 1972. 
264 Z. Lipski, Kościół i parafia w Rykach, Ryki 1994; Tenże: Ryki – początek eposu, Ryki 1997. 
265 F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do 1918 r., Lublin 1994.  
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mieszkańców, że będzie źródłem wiedzy o przeszłości osady a także dostarczy motywacji do 

dalszej pracy na rzecz jej rozwoju. Praca wejdzie także do dorobku historiografii regionalnej, 

która dysponuje, jak dotychczas, tylko kilkoma opracowaniami dziejów wsi.266 Staraniem 

Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Piask Lubelskich, ukazała się publikacja Lucjana 

Świetlickiego „Miasto Piaski. Kronikarski zapis dziejów”.267 

Warto wspomnieć, że pod koniec badanego okresu ukazał się zarys dziejów Sosnowicy 

i okolic, opracowany przez chełmskiego regionalistę Konstantego Prożogo268, zaś dzieje 

Żyrzyna opublikował tamtejszy regionalista S. Rybak.269 Praca ta ma dużą wartość 

szczególnie dla dziejów tej wsi w XX w. Ukazała się także staraniem regionalistów 

książeczka prezentująca dzieje Wilkowa270 oraz praca Filipa Ryczka opisująca dzieje wsi 

Ludmiłówka.271  

Dzięki inicjatywie wspomnianego już Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, 

w ramach jego Biblioteki, opublikowane zostały szkice autorstwa regionalisty Zygmunta 

Drewnika,272 które ukazują przeszłość tego miasta i jego okolicy, pełniąc rolę przewodnika po 

jego urbanistyce, historii i kulturze. W część publikacji dotyczącej przeszłości autor wiele 

pisał o tradycji i pamięci, która zdaniem recenzenta Grzegorza Trościńskiego – 

w Hrubieszowie nie jest zawodna i krótka a trwale zamknięta w kamienne kształty pomników 

i tablic, omawianych przez autora drobiazgowo, z wyraźną pasją, jako przykłady narodowej 

i regionalnej historii. Hrubieszowska pamięć to pewien stan ducha, charakterystyczny dla 

regionalistów, którzy z pietyzmem składają mozaikę małych ojczyzn z okruchów historii, ludzi 

i zdarzeń, związanych z ziemią rodzinną.273 Autor publikacji był chwalony za zajęcie się 

osobami zasłużonymi w dziejach miasta i regionu, wśród których przywołuje on Stanisława 

Staszica, założyciela pierwszej w Europie placówki spółdzielczej – towarzystwa wspólnego 

ratowania się w nieszczęściach, znanego pod nazwą Towarzystwo Rolnicze 

Hrubieszowskie274. Opisał także związki z miastem nad Huczwą  literatów: Bolesława Prusa, 

oraz Stanisława Ciesielczuka- poetę grupy „Kwadryga”. Natomiast prezes TRH - Wincenty 

Piątak był autorem opracowania zarysu dziejów swojego regionu pt. „Ziemia 

 
266 R. Szczygieł, Przedmowa [w:] F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do roku 1918, Lublin 1994, s.5-6. 
267 L. Świetlicki, Miasto Piaski. Kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994. 
268 K. Prożogo, Sosnowica i okolice, Lublin-Chełm 1985. 
269 M. Rybak, Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów, Lublin 1997. 
270 W. Włodarczyk, Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998 
271 F. Ryczek, Droga przez wieś Ludmiłówka, Kraków 1972. 
272 Z. Drewnik, Z Hrubieszowa nad Huczwą. Szkice hrubieszowskie, Lublin 1997. 
273 G. Trościński, Z kart hrubieszowskiej małej ojczyzny, rec.: Z. Drewnik, Z Hrubieszowa nad Huczwą…, 
„Biuletyn TRH” 1998, s.28. 
274 Ibidem. 
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Hrubieszowska”.275 W ramach Biblioteki TRH Teresa Fabijańska-Żurawska opublikowała 

zarys dziejów Hrubieszowa i jego zabytki, te ostatnie opisując bardzo kompetentnie.276  

Warto wspomnieć także o szkicach Zdzisława Spaczyńskiego prezentujących dzieje 

drukarstwa na Zamojszczyźnie277, które ukazały się jeszcze w roku obchodów 400-lecia 

Zamościa oraz 35-lecia pierwszej państwowej drukarni w Lublinie. Celem tej publikacji, 

zdaniem jej autora było ukazanie piękna i zasług regionalnego drukarstwa, posiadającego na 

Zamojszczyźnie wyjątkowe tradycje, sięgające XVI wieku (…) począwszy od oficyny 

kalwińskiej w Łaszczowie, słynnej drukarni Akademii Zamojskiej, które zaliczane są do 

najstarszych ośrodków sztuki typograficznej w dawnej Polsce oraz zakładów w Tomaszowie, 

Hrubieszowie i Biłgoraju.278  Wspomniał on także zakład produkcji papieru, jaki działał 

w Hamerni, która w pierwszej połowie XIX w. była jedną z większych tego typu na 

Lubelszczyźnie i miała istotny wpływ na rozwój drukarstwa w całym regionie, zaś 

wydawnictwa drukarni zamojskich stawiano niegdyś obok krakowskich w rzędzie 

najwybitniejszych w kraju a zyskały one sobie także uznanie poza granicami kraju.279 

Ukazało się także, dzięki staraniom regionalistów, szereg opracowań obejmujących szkice 

i zarysy dziejów powiatów: biłgorajskiego, grabowieckiego, horodelskiego, 

hrubieszowskiego,  lubartowskiego, lubelskiego, radzyńskiego280 lub gmin, w tym m.in.:  

Kurów, Obsza, Rybczewice, Strzyżewice, Werbkowice, Uchanie, Józefów, Susiec.281 

Badacze dziejów zainteresowali się także dziejami wsi, najwcześniejsze opracowania 

ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym.282 Wśród opublikowanych do 2000 r. na 

szczególną uwagę zasługują prezentowane czytelnikom dzieje: Strzyżewic, Sosnowicy, 

Biszczy, Soch, Niedrzwicy Kościelnej, Woli Osowińskiej, Radzięcina, Teresina.283 Mają one 

 
275 W. Piątak, Ziemia Hrubieszowska, Hrubieszów 1969. 
276 T. Fabijańska – Żurawska, Hrubieszów. Dzieje miasta i jego zabytków, Hrubieszów 1993. 
277 Z. Spaczyński, Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980. 
278 Ibidem, s.6. 
279 Ibidem, s.7. 
280  J. Markiewicz, Krótki zarys historii powiatu biłgorajskiego, Lublin 1968; M. Baruś, Powiat hrubieszowski. 
Szkic monograficzny, Hrubieszów 1939, wznowienie - Lublin 1999; K. Kornacki, Powiat Lubartowski, 
Lubartów 1999; W. Piątak, Region hrubieszowski, Hrubieszów 1993; S. Jarmuł, Powiat Radzyński (1861-1914), 
Lublin 1961.  
281 T. Brytan, Gmina Obsza, Obsza 1999; L. Świetlicki (red.), Dzieje gminy Rybczewice, Rybczewice 1996; 
F. Rymarz (red.), Gmina Strzyżewice (Piotrowice) 1918-1997, Lublin 1998; J. Niedźwiedź, Zarys dziejów 
miejscowości gminy Werbkowice, Zamość 1997; W. Złotko, Gmina Uchanie w latach 1918-1939, Hrubieszów 
1991; M. Pizun, W gminie Susiec, Susiec 2000; Idem, Miasto i gmina Józefów, Krosno  2000. 
282 J. Gaździcki, Monografia wsi Udrycze pow. zamojskiego, Zamość 1929; Idem, Monografia wsi 
Rachodoszcze, Zamość 1929; B. Kłembukowski, Mircze, wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów 1934. 
283 F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do 1918 r., Lublin 1994; K. Prożogo, Sosnowica i okolice, Lublin-Chełm 1985; 
Z. Gałka-Kańska, Szkice z dziejów Biszczy, Biszcza 1995; W. Sitkowski, Sochy dawniej i dziś, Zwierzyniec 
1999; J. Biegalska, Historia wsi Niedrzwica Kościelna, Lublin 2000; W. Tuwalski, Historia wsi Wola 
Osowińska, Borki 1972; K. Stopa, Wieś Radzięcin, jej dzieje i ludzie, Lublin 1997; Łopuszyński S., Wieś 
Teresin: jej dzieje, pamiątki i ludzie, Lublin 1998. 
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charakter popularny i właściwie nie wnoszą nowych informacji o dziejach tych miejscowości 

i jednostek administracyjnych.  

Dwie inicjatywy wydawnicze podjęli także regionaliści z Janowa Lubelskiego. W 1990 r. 

ukazał się zarys dziejów miasta, zaś w 2000 r. z inicjatywy Z. Baranowskiego opublikowano 

dzieło zbiorowe ukazujące historię tego miasta od lokacji w 1640 r. do współczesności, przy 

wykorzystaniu treści prac magisterskich, opisujących różne okresy dziejów tego miasta, jakie 

powstały w UMCS.284 

 

3. Wydawnictwa źródłowe 

Szczególnie cenną inicjatywą wydawniczą towarzystw regionalnych było 

publikowanie źródeł ważnych dla dziejów różnych miejscowości regionu. Dokumenty i inne 

rodzaje źródeł opracowane zgodnie z wymogami warsztatu edytorskiego były wydawane 

zazwyczaj w starannej szacie graficznej, będąc często swoistymi perełkami edytorskimi 

o niezwykłej wartości poznawczej i dokumentacyjnej, upowszechniając wiedzę o przeszłości 

tych miejscowości.  

Zacząć należy charakterystykę tego typu edycji od wspomnienia publikacji 

Kazimierza Sochaniewicza, który w 1921 r. wydał drukiem przywileje lokacyjne miasta 

Tomaszowa.285 Chodziło o ogłoszony w Zamościu 25 maja 1621 r. dokumentu lokacyjnego 

fundatora – Tomasza Zamoyskiego, potwierdzony następnie W obozie pod Tomaszowem dnia 

7 października 1621 roku przez króla Zygmunta III.286 Wprawdzie najnowsze badania 

zwracają uwagę na niedoskonałości publikacji Sochaniewicza:  niedokładny odpis treści aktu 

wpisanego do Metryki Koronnej, liczne opuszczenia słów, niewłaściwe ich odczytanie, czy 

pomyłki literowe.287 Jednakże edycja tych dokumentów, jak i innych przywilejów miasta, 

opublikowanych przez historyka lwowskiego odegrała wielką rolę w dalszych badaniach 

przeszłości Tomaszowa. Korzystał z nich w swojej pracy Janusz Peter, Maurycy Horn 

i Andrzej Janeczek.288  

 
284 A. Wediuk , J. Łukasiewicz, Z przeszłości Janowa Lubelskiego, Stalowa Wola 1990; Także, Janów Lubelski 
1640-2000, Janów Lubelski 2000. 
285 K. Sochaniewicz, Przywileje miasta Tomaszowa, „Teka Zamojska” 1920, R.3, nr 1-2, s.24-28;  1921, R.4,  nr 
7-8. 
286 R. Szczygieł, Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 roku, Tomaszów L. 2012, s. IV. 
287 Ibidem, s. V. 
288 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947; M. Horn, Rzemiosło miejskie województwa 
bełskiego w pierwszej połowie XVII w., Wrocław 1966; Idem, Rzemieślnicy żydowscy na Rusi Czerwonej na 
przełomie XVI i XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” t.34, 1960, s.28-70; A Janeczek, 
Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego: województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII wieku, 
Wrocław 1991. 
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Do chwili wybuchu wojny ukazała się także seria publikacji zawierających 

opracowane przez Leona Białkowskiego i Jana Riabinina dokumenty z dziejów Lublina, 

stanowiące punkt odniesienia dla historyków opracowujących w latach 60-tych monografię 

miasta.289 Publikacje te zostały dostrzeżone przez reprezentantów środowisk historycznych 

Krakowa, Lwowa i Warszawy i były recenzowane na łamach „Kwartalnika Historycznego” 

oraz „Przeglądu Historycznego”. Recenzenci podnosili zwłaszcza znaczny zasób informacyjny 

prac oraz ich wzorowe przygotowanie. Można stwierdzić, że dzięki publikacjom Jana 

Riabinina problematyka lubelska trafiła do obiegu naukowego w Polsce i Europie-dostrzegli 

jego prace zwłaszcza Niemcy.290 Prace te dzięki rzetelności warsztatu historyka mają 

znaczenie ponadczasowe dla badań nad przeszłością Lublina i miast polskich.291 

Po II wojnie światowej w kręgu towarzystw regionalnych nie podejmowano 

inicjatywy publikowania wydawnictw źródłowych. Dopiero w czerwcu 1980 r. uczestnicy 

konferencji naukowej organizowanej z okazji 400-lecia Zamościa mieli możliwość 

otrzymania edycji tekstu i tłumaczenia polskiego przywileju lokacyjnego Zamościa, 

opracowanego przez R. Szczygła292. Również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej 

w wydawanej od 1983 r. serii  zeszyty łukowskie opublikowało przywilej lokacyjny z 1403 r. 

dla miasta Łukowa293 oraz akt erekcyjny ustanowienia Konwiktu Szaniawskich z 1730 r. 

nadanego przez Konstantego Felicjana na Szaniawach Szaniawskiego, biskupa krakowskiego, 

księcia Siewierskiego.294 Z kolei w aneksie do monografii Grabowca W. Jaroszyński 

zamieścił teksty 21 dokumentów i innych źródeł wiążących się z dziejami miasta, w tym: 

lokacyjny księcia Władysława, wydany w Sokalu 8 stycznia 1447 roku295, czy też Opisanie 

Zamku Grabowieckiego […] po śmierci starosty Jakuba Leszczkowskiego a przed objęciem 

urzędu starosty przez Stanisława Sarbiewskiego z 29 maja 1640 roku.296 

Podobnie udostępnione zostały zainteresowanym przeszłością Stężycy źródła 

dotyczące jej dziejów. Z inicjatywy prof. Franciszka Pawłowskiego a przy pomocy Józefa 

 
289 Materiały do monografii Lublina. Wilkierze w XV-XVII w., oprac. L. Białkowski, Lublin 1928; Lublin 
w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w., oprac. J. Riabinin,  Lublin 1928; Rada Miejska Lubelska 
XVII w., Idem, Lublin 1931; Lauda miejskie lubelskie XVII w, Idem, Lublin 1931; Lekarze w księgach miejskich 
lubelskich, Idem, Lublin 1932; Rada Miejska Lubelska w XVIII wieku, Idem, Lublin 1933; Materiały do 
lubelskiego słownika aktowego, Idem, Lublin 1935; Materiały do historii m. Lublina 1317-1795, Idem, Lublin 
1938. 
290 R. Szczygieł, Historyk Lublina -Jan Riabinin, „Dziennik Lubelski”, nr 247, z dnia 17.XII.1992. 
291 Ibidem. 
292 Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 r., oprac. R. Szczygieł, Lublin 1980. 
293 Przywilej lokacyjny na prawie niemieckim wydany w Szczekarzewie w 1403 r. dla miasta Łukowa przez króla 
Władysława Jagiełłę,  oprac. H. Izdebski, „Zeszyt Łukowski” 1984, nr 3. 
294 „Zeszyt Łukowski” 1983, nr 2. 
295 W. Jaroszyński, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991, s.182-188. 
296 Ibidem, s.192-193. 
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Kusa zostały opublikowane dokumenty miasta, głównie przywileje królewskie.297  Faksymile 

oryginalnych dokumentów zamieszczono także w monografii Klemensa Kurzypa pt. Stężyca 

nad Wisłą.298 Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Stężycy opublikowane zostały również 

materiały dotyczące szlacheckiego zjazdu w Stężycy w 1606 r.299   

Kurowskie Towarzystwo Regionalne opublikowało „Przywilej lokacyjny miasta 

Kurowa z 1442 roku” przygotowany przez Józefa Kusa oraz opracowany przez Krzysztofa 

Boreczka „Przywilej Stanisława Zbąskiego dla rzemiosła kurowskiego z 1549 r.” 300 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej  w wydawanym cyklu pod nazwą „Źródła 

do dziejów Łęcznej”, opublikowało serię źródeł do historii miasta: „Przywilej lokacyjny 

miasta Łęczna z 1467”301, „Przywileje handlowe miasta Łęczna (XV-XVIII w.)”302, 

„Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowscy Firleja i jego żony Elżbiety z Frąckiewiczów 

Firlejowej”303, „Zamek łęczyński opisany 16 maja 1659 r.”304, „Relacja z pogrzebu 

Stanisława Mateusza Rzewuskiego wojewody bełskiego, hetmana wielkiego koronnego 

odprawianego 17 lipca 1730 r. we Lwowie”305 oraz „Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie 

Kazimierzu Noskowskim staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich wartości i spisem wydatków 

na pogrzeby Jego, Jego Żony i Syna Adama”.306 

 Z udziałem, także finansowym Regionalnego, Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy 

ukazały się w 1998 r.  księgi sądowe tego miasta z lat 1476-1500307, niezwykle ważne źródło 

do dalszych badań dziejów Wąwolnicy i jej okolic. 

 Publikowanie źródeł rozpoczęło także Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą 

w kolejnych numerach „Notatnika Janowieckiego”. Ukazały się m. in.: „Inwentarz dóbr 

ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r.”308, „Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-

 
297 Stężyca nad Wisłą w dokumentach, pod red. F. Pawłowskiego, Stężyca 1993, s.33-38. 
298 K. Kurzyp, Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989. 
299 E. Janas, Zjazd w Stężycy w 1606 r., Stężyca 1996. 
300 Dokument lokacyjny miasta Kurowa z 1442 r., oprac. J. Kus, Kurów 1992; Przywilej Stanisława Zbąskiego 
dla rzemiosła Kurowskiego z 1549 r., oprac. K.A Boreczek, Kurów 1993. 
301 Przywilej lokacyjny miasta Łęczna z 1467, Wstęp R. Szczygła, opracowanie tekstu i tłumaczenie J. Kus, 
Łęczna 1993. 
302 Przywileje handlowe miasta Łęczna (XV-XVIII w.) Wstęp i oprac. J. Kus, Łęczna 1999. 
303 Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowscy Firleja i jego żony Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej, wstęp   
i oprac. J. Ewa Leśniewska, Łęczna 1998. 
304 Zamek łęczyński opisany 16 maja 1659 r., oprac. J. Kus, Łęczna 1993. 
305 Relacja z pogrzebu Stanisława Mateusza Rzewuskiego, wojewody bełskiego, hetmana wielkiego koronnego, 
odprawionego 17 lipca 1730 r. we Lwowie, wstęp i oprac. J. Ewa Leśniewską, Łęczna 2000. 
306 Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim staroście dobrzyńskim wraz z taksą ich 
wartości i spisem wydatków na pogrzeby Jego, Jego Żony i Syna Adama, wstęp i oprac. J. Ewa Leśniewska, 
Łęczna 1997. 
307 Księgi Sądowe Miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500, red. R. Szczygieł, Lublin 1998.  
308 „Notatnik Janowiecki”, oprac. Andrzej Szymanek,  publikowane: 1996:  nr 1,  s.41-48;  nr 2, s.37-40; 1997: 
nr 3, s.59-63; nr 4, s. 57-59 ; 1998: nr 5,  s. 41-47; nr 6, s. 48-51. 
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oblaskich z lat 1826-1828”309, źródła dotyczące przeszłości Janowca z Archiwum 

Metropolitalnego w Krakowie i Archiwum Państwowego w Lublinie310, wypisy z ksiąg 

miasta Kazimierza odnoszące się do mieszczan janowieckich311, opisy miasta z 1860 r. 

i 1877312, wizytacje parafii janowieckiej, 313przywilej dla cechu kuśmierskiego z 1685 r.314 

oraz opracowane przez W. Urbana „Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku”.315 

Staraniem towarzystwa w 1999 r. w  serii pn. „Źródła Janowieckie” opublikowane zostały 

przywileje lokacyjne tego miasta.316 Powyższe publikacje źródeł z przeszłości Janowca stały 

się znakomitym przygotowaniem do opracowania pełnej monografii miasta a później 

osady.317 

W Tomaszowie Lubelskim tamtejsze towarzystwo opublikowało spuściznę pisarską 

dr Janusza Petera z okresu okupacji hitlerowskiej. Spisywał on relacje naocznych świadków 

różnych wydarzeń z terenu powiatu tomaszowskiego, opracowywał je, czasami beletryzował, 

ale skrupulatnie zachowywał dla potomnych doceniając wagę tego typu pracy dla historii 

regionu. W okresie powojennym opracował zbiór artykułów i relacji pt. „Tomaszowskie za 

okupacji”, którego maszynopis został odnaleziony i opublikowany w 1990 roku.318 Najlepszą 

recenzją prac publicystycznych dra Petera, jest opinia Franciszka Giedroycia, historyka 

medycyny, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Polskiej Akademii 

Umiejętności: Winszuję drogi, jaką obrał Pan dla pracy, mianowicie badania źródeł mało 

dostępnych rękopiśmiennych, zawierających czasem drobiazgi, ale rzeczy całkiem nowe 

i przez to samo pierwszorzędnej wagi. Stokroć to lepsza droga, niż powtarzanie starych, 

oklepanych, opisanych już rzeczy i częstowanie takimi pracami naukowymi cierpliwego 

czytelnika.319  

 
309 „Notatnik Janowiecki”, oprac.: K. Jaroszek, A. Szymanek, publ.: 1999: nr 7, s.16-35; nr 8, s.6-17. 
310 Ibidem, oprac. W. Urban, Janowiec połowy XVIII w. w świetle Archiwum  Archidiecezjalnego w Krakowie, 
publ.: 1997: nr 3, s.54-58; nr 4, s.42-56; 1998: nr 5, s.36-40; nr 6, s.46-47; APL, Grodzkie lubelskie zapisy. 
Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim,1551, 1999, nr 8, s.50-52. 
311 Ibidem, wybrane przez A. Szymanka, publ.: 1997: nr 3, s.50-53; 1998: nr 5, s.18-27; 1999: nr 7, s.36-48. 
312 Ibidem, oprac.: A. Szymanek, Opis Janowca nad Wisłą z 1860 r., 1998, nr 6, s.52-61; A. Sas-Jaworski, Opis 
Janowca sprzed 121 lat, 1998, nr 6, s. 62-64. 
313 Ibidem, Najstarsza wizytacja parafii Janowiec (1595), 1996, nr 2, s.46-50; oprac. W. Urban, Wizytacja 
kościoła janowieckiego z początku XVII w., 1999, nr 7, s.58-59. 
314 Ibidem, oprac. J. Stoch, 1999, nr 8, s.53-55. 
315 Ibidem, oprac. W. Urban, Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu, 1999, nr 9, s.57.  
316 Początki miasta Janowca nad Wisłą. Dokumenty z lat 1537, 1566, 1580,oprac. A. Wyrobisz, Janowiec nad 
Wisłą 1999. 
317 R. Szczygieł,  W pięciolecie „Notatnika Janowieckiego” , „Notatnik Janowiecki” 2000, nr 9-10, s.25. 
318 J. Brodowski, Dr Janusz Peter … op. cit., s.38. Maszynopis zbioru artykułów i relacji odnaleziony został 
przez J. Brodowskiego podczas kwerendy w Dziale Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej 
w Warszawie. Dwa artykuły z tego zbioru ukazały się drukiem w „Kalendarzu Lubelskim”: w 1961 r. pt. Za trzy 
konie a w 1962- art. pt. Obóz w Bełżcu. Publikacja ukazała się drukiem staraniem TTR, po śmierci autora. 
319 Cyt. za: J. Brodowski, Dr Janusz Peter … List od prof. F. Giedrojcia z dnia 12 listopada 1938 r..,s.42; Także: 
Z. Spaczyński, Doktor Janusz Peter – twórca Muzeum Regionalnego, Tomaszów Lubelski 1982. Ukazały się 
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Podsumowując osiągnięcia towarzystw w publikacji źródeł przytoczę opinię 

R. Szczygła, który stwierdził, że krytyczne opracowanie i publikacja źródeł jest bowiem 

zawsze jednym z najważniejszych obowiązków periodyków regionalnych. Apelowali o to 

wielokrotnie Franciszek Bujak, Jan Rutkowski i Stanisław Herbst.320 

  

4. Prace szczegółowe i studia 

a) publikacje dotyczące okresu przedrozbiorowego 

W dorobku towarzystw regionalnych znajdują się również publikacje poświęcone 

jednemu zagadnieniu z przeszłości albo opisujące jeden okres dziejów społeczności lokalnej 

lub regionalnej.  

 Staraniem regionalistów hrubieszowskich opublikowane zostały prace Henryka 

Stamirskiego: „Powiat horodelski w roku 1472”, „Powiat grabowiecki w roku 1472” oraz 

„Hrubieszów i okolice u schyłku średniowiecza” - opisujących w sposób nowatorski dzieje 

terenów powiatu hrubieszowskiego w późnym średniowieczu.321 Efekty badań 

archeologicznych prezentujących znaleziska z okolic Hrubieszowa w pradziejach i wczesnym 

średniowieczu zawiera publikacja J. Niedźwiedzia i W. Komana.322 

Natomiast dorobek wydawniczy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego 

o dziejach tego miasta stanowią prace: Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej, omawiającej  

przeszłość kazimierskiego zamku323, studium Jerzego Żurawskiego opisujące historię 

i teraźniejszość spichlerzy zbożowych, wpisanych w krajobraz architektoniczny i dzieje 

miasta324, oraz Pawła Lisa o historii i zabytkach Bochotnicy.325 

Staraniem dwóch towarzystw: Radomskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa 

Przyjaciół Kazimierza Dolnego ukazała się publikacja będąca pokłosiem II Sympozjum Miast 

Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, zorganizowanego w dniach 23-24 

września 1988 r.326 Bez wątpienia troska o miejskie obiekty zabytkowe, inicjowanie zabiegów 

konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, badanie dziejów poszczególnych miejscowości to 

 
w latach powojennych publikacje J. Petera: Dzieje szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w latach 
1912-1944, Tomaszów L. 1945; Dawne szpitale w Tomaszowie Lubelskim i w jego powiecie w granicach 
obecnych, Tomaszów L. 1946, będąca poprawionym i uzupełnionym wznowieniem publikacji, która ukazała się 
w 1939 r.; Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946. 
320 R. Szczygieł, W pięciolecie „Notatnika Janowieckiego”, „Notatnik Janowiecki” 2000, nr 9-10, s.25. 
321 H. Stamirski, Powiat horodelski w roku 1472, Hrubieszów 1958; Idem, Powiat grabowiecki w r. 1472, 
Hrubieszów 1968; Idem, Hrubieszów i okolice u schyłku średniowiecza, Hrubieszów 1976. 
322 J. Niedźwiedź, W. Koman, Okolice Hrubieszowa w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Hrubieszów 1996 
323 J. Teodorowicz-Czerepińska, Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987. 
324 J. Żurawski, Spichlerze zbożowe Kazimierza Dolnego. Historia i teraźniejszość, Kazimierz Dolny 1998. 
325 Bochotnica, historia i zabytki, red. P. Lis, Kazimierz Dolny 1996. 
326 Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich 
w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24.IX.1988, Radom-Kazimierz Dolny 1990. 
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jedno z ważniejszych zadań towarzystw regionalnych. Następstwem tego spotkania, obok 

powołania do życia Związku Miast Kazimierzowskich, była publikacja materiałów ważna dla 

poznania przeszłości obu miast.  W ocenie recenzenta to ważna dla badaczy dziejów miast, 

w tym szczególnie Kazimierza Dolnego publikacja, w której nowatorskie podejście 

poszczególnych autorów do przeszłości Kazimierza Dolnego, podjęcie momentów kluczowych 

dla jego dziejów oraz uzyskane wyniki winny być uwzględnione w przyszłej monografii 

miasta.327 Omówiona w tym wydawnictwie polityka urbanizacyjna króla Kazimierza 

Wielkiego (w pracach F. Kiryka i M. Witwickiego) będzie stanowiła dobrą bazę dla studiów 

szczegółowych nad rozwojem poszczególnych ośrodków miejskich. Ważne też były ustalenia 

R. Szczygła, dotyczące okoliczności lokacji Kazimierza Dolnego. 

Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk włączyło się aktywnie do 

międzynarodowych obchodów 400. Akademii Zamojskiej.328 W 1994 r. opublikowało tom 

studiów poświęconych dziejom tego trzeciego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów  

uniwersytetu329, z jego inicjatywy Sławomir Myk wydał dzieje drukarni akademickiej330, zaś 

w 1996 r. wraz z Muzeum Okręgowym opublikowało pracę  zbiorową „Akademia Zamojska 

w dziejach i życiu miasta”331. W ten sposób wzbogaciło wiedzę o dziejach i roli Akademii, 

jak to podkreślała recenzentka tych publikacji B. Nowak, zwłaszcza  jako ośrodka naukowo-

dydaktycznego i kulturalnego, obejmującego wpływami rozległe tereny ówczesnego państwa 

polskiego.332 Ukazała się także praca Haliny Matławskiej prezentująca postać Marysieńki 

Sobieskiej i ślad, jaki pozostawiła w dziejach Zwierzyńca.333 

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Stężycy ukazały się prace miłośnika i dziejów tej 

osady Klemensa Kurzypa, prezentujące zagadnienia szczegółowe z dziejów Stężycy i jej 

okolic w dawnych wiekach, w tym m.in. „Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim”.334 

Zdaniem recenzentki tej pracy A. Sochackiej - zaprezentowane w książce a zebrane przez 

K. Kurzypa materiały stanowić mogą fazę wstępną szczegółowego opracowania stosunków 

 
327 G. Jawor, rec. publikacji: Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych…, „Rocznik Lubelski”  1989-
1990, t. 31/32, Lublin 1992, s. s.285 
328 Zob. Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781, H. Gmiterek, Warszawa 1994; W kręgu 
akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996. 
329 Akademia Zamojska i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994. 
330 S. Myk, Drukarnia zamojska. Jej dzieje i wydawnictwa, Zamość 1994. 
331 Tom, opublikowany pod red. R. Szczygła i A. Urbańskiego, Zamość 1996, zawierał drugą część tekstów 
referatów, wygłoszonych na konferencji w Zamościu w dniach 27-28.V.1994. 
332 B. Nowak, W kręgu akademickiego Zamościa. Publikacje związane z jubileuszem 400-lecia Akademii 
Zamojskiej, „Region Lubelski” 1994-1996, R. 6(8), Lublin 1998, s.188-193. 
333 H. Matławska, Marysieńka i Zwierzyniec, Zwierzyniec 1992. 
334 K. Kurzyp, Informacja o dawnym porcie w Stężycy i jego roli w spławie wiślanym, Stężyca 1988; Idem,  
Kartki z historii Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Idem, Żydzi w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Idem, 
Franciszkanie Stężycy, Stężyca 1990; Idem,  Ziemia Stężycka, Radom 1990; Idem, Dobra ziemskie w dawnym 
powiecie stężyckim, Stężyca 1990. 
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własnościowych w poszczególnych okresach historycznych, uwzględniającego ich przemiany, 

okoliczności zmian właścicieli, rozbudowę lub kurczenie się majątków i podobne problemy 

składające się na dzieje społeczne i gospodarcze interesującego nas regionu.335 Recenzentka 

podkreśliła jednak, że autor, historyk nieprofesjonalny, nie ustrzegł się błędów, które po 

części – szczególnie dla najdawniejszego okresu dziejów ziemi stężyckiej - są wynikiem 

bardzo złego stanu zachowania źródeł , nie dających możliwości jasnego jednoznacznego 

wnioskowania,  to prace K. Kurzypa należy przyjąć jako pozytywny przykład realizacji 

zainteresowań regionalistycznych miłośnika historii, gromadzącego wiedzę o swojej małej 

ojczyźnie336. Jedną z prac K. Kurzypa pt. „Ziemia Stężycka” jej recenzent S. Ośko z Radomia 

polecał nauczycielom historii, młodzieży a także przewodnikom oprowadzającym wycieczki po 

tym interesującym krajobrazowo  i obfitującym w wydarzenia historyczne fragmencie naszego 

kraju.337 Stężyckie towarzystwo opublikowało także pracę Agaty Pawłowskiej, która 

odszukała w zachowanych źródłach, w tym w księgach parafialnych nazwiska mieszkańców 

Stężycy od XIV do XX wieku338, co może być podstawą do badań antropologicznych 

i kulturoznawczych. 

W Piaskach szlachetną regionalną kartę wypracował przez lata swojej społecznej 

aktywności nauczyciel i pasjonat - Lucjan Świetlicki. To dzięki jego systematycznej pracy 

badawczej, oraz staraniom Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Piask Lubelskich, 

ukazały się publikacje: „Najstarsze rody piaseckich mieszczan”, „Dwory nad Giełczwią”.339 

Są to pierwsze publikacje opisujące dzieje tych miejscowości.  

Staraniem Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w ramach serii zeszytów historycznych, 

ukazało się opracowanie: J. Golińskiego i J. Kliszewskiej pt. „Starostowie urzędowscy od XV 

do XVIII wieku” oraz T. Surdackiego „Śladami Marcina z Urzędowa”.340  

W dorobku towarzystw regionalnych znajdujemy publikacje prezentujące zabytki 

miejscowości, w których działają, w tym obiekty sakralne oraz dzieje parafii. Takie pozycje 

znajdują się wśród publikacji towarzystwa z: Krasnobrodu, Gołębia, Zwierzyńca, Lubyczy 

 
335 A. Sochacka, rec.: K. Kurzyp, Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim, Stężyca 1990, „Region 
Lubelski” 1991-1993, R. 5(7), Lublin 1996, s.251. 
336 Ibidem. 
337 S. Ośko, rec. publikacji: K. Kurzyp, Ziemia Stężyca, Radom 1990, „Region Lubelski” 1991-1993, t. 5(7),  
Lublin 1996, s.257.  
338 A. Pawłowska, Nazwiska mieszkańców Stężycy od XIV do XX wieku, Stężyca 2000. 
339 L. Świetlicki: Najstarsze rody piaseckich mieszczan, Piaski 1995/96 ; Idem, Dwory nad Giełczwią, Piaski 
1998. 
340  J. Goliński, J. Kliszewska, Starostowie Urzędowscy od XV do XVIII wieku, Urzędów 1994; T. Surdacki, 
Śladami Marcina z Urzędowa, Urzędów 1997. 
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Królewskiej, Stężycy, Fajsławic, Urzędowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Puław, Wilkowa 

i Janowca.341 Ich wartość poznawcza jest jednak niewielka. 

 

b) Dorobek historiografii okresu zaborów 

Badania dotyczące tego okresu dziejów miast i miasteczek Lubelszczyzny zostały 

także zamieszczone w opublikowanych a przytaczanych wcześniej monografiach i szkicach. 

Ponadto staraniem regionalistów ukazały się publikacje odrębne, prezentujące ustalenia 

dotyczące wydarzeń w małych miejscowościach.  

Jeszcze w okresie międzywojennym ukazała się publikacja Michała Pieszko 

prezentująca Zamość w 1809 roku.342 Wkład swój w opisanie działań powstańczych na 

Roztoczu miał także K. Łukaszewicz publikując „Wspomnienia starego lekarza o czasach 

powstania listopadowego (1825-1835)”.343 Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Lublinie ukazała się także praca Jana Riabinina „Lublin i Lubelskie w przededniu 

powstania styczniowego”.344 

W problematykę badań powstania listopadowego wkład miało Towarzystwo 

Przyjaciół Puław publikując pracę Waldemara Bednarskiego „Rola wojskowa ziem 

południowo-wschodnich Królestwa Polskiego w Powstaniu Listopadowym.345 Natomiast 

staraniem regionalistów z Białej Podlaskiej ukazała się drukiem praca pod redakcją 

J. Flisińskiego pt. „Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831”, stanowiąca próbę 

zbilansowania wiedzy o działaniach powstańczych na tym obszarze.346 Natomiast zamysł 

opracowania powstańczych batalii obejmujących powstanie styczniowe a także oddziałów 

działających na tym terenie przyświecał dwu autorom: S. Góra opublikował pracę pt. 

 
341 M. Kościński, Zabytki sakralne w Krasnobrodzie, Lublin 1996; B. Kozak, Zabytki Gołębia, Gołąb 1991; 
H. Matławska, Kościół p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 1999; Z. Pizun, Kościół i parafia 
w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1994; Idem, Łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej 
w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1997; K. Kurzyp, Kościół parafialny w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 
1988;  A. Polski, Zarys historii parafii Fajsławice, Fajsławice 1995; E. Ilcewicz, Św. Otylia Patronka Urzędowa, 
Urzędów 1999; J. Geresz, Z dziejów kościoła św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 
1997; J. Ogiński, Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Floriana i Urszuli w Wilkowie nad Wisłą, 
Kazimierz Dolny 1997; J. Stoch, Kościół parafialny św. Cecylii w Janowcu, Janowiec 2000. 
342 M. Pieszko, Zamość w roku 1809, Zamość 1931. 
343 K. Łukaszewicz, Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego (1825-1835), Zamość 
1937. 
344 J. Riabinin, Lublin i Lubelskie w przededniu powstania styczniowego, Lublin 1925. 
345 W. Bednarski, Rola wojskowa ziem południowo-wschodnich Królestwa Polskiego w Powstaniu 
Listopadowym 1830-1831, Lublin 1977. 
346 J. Flisiński (red.), Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831, Biała Podlaska 1993. 
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„Partyzantka na Podlasiu 1863-1864” oraz J. Skowronek – „Powstanie styczniowe na 

Podlasiu”347.  

W Fajsławicach od chwili powstania towarzystwa regionalnego, szczególną 

aktywność na polu wydawniczym przejawiał jeden z animatorów jego działalności Adam 

Polski. Z jego inicjatywy opublikowano opracowanie bitwy pod Fajsławicami, która miała 

miejsce w dniu 24 sierpnia 1863 r. Stanowi ono ważny wkład regionalistów w opracowanie 

przebiegu powstania styczniowego na Lubelszczyźnie.348 W opracowaniu Jerzego Sołdka 

ukazała się praca omawiająca przebieg powstania styczniowego w okolicach Nałęczowa 

i udział w nim jego mieszkańców349, zaś z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego Barbara Dąbrowska opisała przebieg powstania styczniowego w powiecie 

hrubieszowskim.350  

Zainteresowanie regionalistów wzbudził także przebieg powstania styczniowego na 

Roztoczu, o czym świadczą trzy publikacje Zygmunta Klukowskiego, omawiające dosyć 

szczegółowo udział lekarzy uczestniczących w nim w charakterze dowódców oddziałów, jak 

i szeregowych, zawsze spieszących z pomocą rannym powstańcom.351 Staraniem 

Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca działania powstańców styczniowych w tym regionie 

opisała H. Matławska.352 Natomiast w opracowaniu tomaszowskiego regionalisty - Bolesława 

Cisły ukazała się publikacja pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy” opisująca walki 

powstańcze na środkowym Roztoczu także działania wojenne w czasie I wojny światowej 

oraz walki w okolicach Tomaszowa Lubelskiego we wrześniu 1939 r.353 Tematyka powstania 

styczniowego w tym regionie była także przedmiotem badań Antoniego Walentyna, który 

w swojej pracy zamieścił szczegółowe opisy walk, szlaki przemieszczeń oddziałów oraz 

biogramy powstańców. 354 Z rozważań powyższych wynika, że największe zainteresowanie 

wzbudziły wśród regionalistów walki narodowowyzwoleńcze. 

 

 

 
347 S. Góra,  Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976; J. Skowronek, Powstanie styczniowe na 
Podlasiu, Biała Podlaska 1986. 
348 Bitwa pod Fajsławicami 24.VIII 1863. Materiały z sesji odbytej w dniu 22.VIII 1993 r. w Fajsławicach, pod 
red. A. Polskiego, Fajsławice 1993. 
349 J. Sołdek, Powstanie styczniowe 1863-1864 w dziejach Nałęczowa, Nałęczów 1993. 
350 B. Dąbrowska, Powstanie styczniowe w powiecie hrubieszowskim, Lublin 1966. 
351 Z. Klukowski, Lekarze jako dowódcy oddziałów powstańczych w 1863 roku, Warszawa 1926; Idem, 
Instrukcja dla lekarzy polowych w powstaniu 1863 r., Warszawa 1937; Idem, Lekarze w powstaniu 1863 r. 
Polegli w boju, zamordowani i straceni z wyroków sądu. Referat wygłoszony15 lipca 1925 r. w Warszawie na II 
Zjeździe Historyków Medycyny, Poznań 1926. Wydawcą było Zamojskie Towarzystwo Miłośników Książki. 
352 H. Matławska, Lasy – nasze fortece, Zwierzyniec 1993. 
353 B. Cisło, Bo wolność krzyżami się mierzy, Tomaszów L. 1999.  
354 A. Walentyn, Tomaszowskie w powstaniu styczniowym, Tomaszów L. 1992. 
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c) Badania z dziejów najnowszych 

Publikacje z dziejów najnowszych były dosyć licznie, choć zawierały one treści bardzo 

subiektywne, w okresie do 1991 r. często będące obiektem interwencji cenzury. 

Regionalista biłgorajski Jerzy Markiewicz także przez szereg lat zbierał materiały 

źródłowe, fotografie, relacje naocznych świadków walk partyzanckich, wspomnienia, 

dokumenty. Zostały one wykorzystane w szeregu publikacjach dokumentując okupacyjne 

losy mieszkańców Zamojszczyzny.355 Opublikowane zostały także relacje, wspomnienia 

Konrada Bartoszewskiego „Wira”, legendarnego dowódcy partyzanckiego.356 

Z kolei w Zwierzyńcu ukazały się publikacje z okresu II wojny: w opracowaniu 

Ireny Kurzępy ukazał się tom wspomnień z lat wojny i okupacji, natomiast Czesław 

Służewski opublikował wspomnienia dotyczące hitlerowskiego obozu przejściowego 

w Zwierzyńcu.357  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej opublikowało opracowane przez 

regionalistów opisy wydarzeń  w różnych miejscowościach dotyczące dziejów najnowszych. 

Materiały te publikowane były systematycznie w „Zeszytach Łukowskich”, których kolejne 

numery ukazywały się od 1984 roku.358 

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim ukazały się 

opracowania  dwóch autorów omawiające martyrologię mieszkańców ziemi bialskiej w czasie 

II wojny światowej i zbrodnie, jakich dopuścili się hitlerowcy na tym terenie.359 Natomiast 

Stanisław Jarmuł opisał działalność oddziałów ruchu oporu Związku Walki Zbrojnej i Armii 

Krajowej w czasie II wojny światowej w obwodzie radzyńskim.360 Była to ważna praca 

dokumentująca aktywność ruchu oporu na tym terenie, wykorzystująca wspomnienia 

uczestników tych wydarzeń. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bialskiej partycypowało 

 
355 J. Markiewicz, Odpowiedzialność zbiorowa ludności polskiej powiatu biłgorajskiego podczas okupacji 
hitlerowskiej, Warszawa 1958; Idem, Paprocie zakwitły krwią partyzantów. O wielkich bitwach w Puszczy 
Solskiej w czerwcu 1944 roku, Warszawa 1962, wyd. II Lublin 1987; Idem, Nie dali ziemi skąd ich ród. 
Zamojszczyzna 27.XI1942-15.VI.1943, Lublin 1967; Idem, Partyzancki kraj. Zamojszczyzna 1.I.1944-
15.VI.1944, Lublin 1980, wyd. II Lublin 1985. 
356 K. Bartoszewski „Wir”, Relacje, wspomnienia, opracowania, Lublin 1996. 
357 I. Kurzępa, Wspomnienia. Lata wojny i okupacji, Zwierzyniec 1997; Cz. Służewski, Hitlerowski obóz 
przejściowy w Zwierzyńcu. Wybór materiałów wspomnieniowych, Zwierzyniec 1993. 
358 Ukazały się m.in.: R. Grafik, Łuków w 1939 r. i pierwszym okresie okupacji, Łuków 1984; Idem, Wybrane 
zagadnienia z życia Łukowa w latach 1939-1944, Łuków 1984; K. Jastrzębska, Życie polityczne w Łukowie 
w okresie XX-lecia międzywojennego, Łuków 1984; F. Gryciuk, Łuków w latach 1944-1975, Łuków 1984; 
J. Strychalski, Tragedia w Józefowie, Łuków 1985; E. Lipka, Okolice Adamowa i Woli Gułowskiej, Łuków 
1985; M. Grzechnik, Miasto Łuków i jego rozwój, Łuków 1985. 
359 G. Lewczuk, Martyrologia mieszkańców województwa bialskopodlaskiego w latach1939-1944, Międzyrzec 
Podlaski 1979; Kowalski M. (red.), Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w latach 1939-1944, 
Międzyrzec Podlaski 1971. 
360 S.J., Radzyński obwód Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1939-1944), Biała Podlaska 2000. 



 

314 
 

w ukazaniu się materiałów z sesji popularno-naukowej, której tematyka obejmowała 

wydarzenia z 17 września 1939 r. na Podlasiu.361 

Z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej ukazało się drukiem opracowanie pod 

redakcją Zygmunta Mańkowskiego, prezentujące dzieje Urzędowa i jego mieszkańców 

w latach okupacji niemieckiej.362 Umieszczone zostały tam artykuły, studia i komunikaty 

poświęcone walce o niepodległość, działalności konspiracyjnej i zbrojnej różnych ugrupowań 

z ruchu oporu, martyrologii miejscowej ludności w czasie wojny.363 Publikacja ta 

zapoczątkowała serię wydawniczą poświęconą historii Urzędowa. Zaczęto wówczas wydawać  

zeszyty monograficzne poświęcone dziejom garncarstwa urzędowskiego i tamtejszej poczty 

a także postaciom: pułkownika Aleksandra Nowaczyńskiego – żołnierza obu wojen 

i uczestnika walk o niepodległość i wyzwolenie kraju oraz Aleksandra Golińskiego – 

działacza regionalnego a także tom uzupełnień do publikacji z dziejów okupacyjnych 

Urzędowa. 364  

Jednym z pierwszych przedsięwzięć Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 

Wąwolnicy było opracowanie i publikacja „Listy Poległych i Pomordowanych z Terenu 

Gminy Wąwolnica w latach 1937-1947”.365 Warto dodać, że zbieraniem informacji 

zajmowało się kilkanaście osób z Wąwolnicy i okolicznych wsi. W upamiętnianiu zdarzeń 

i ludzi walczących w zbrojnym podziemiu po II wojnie światowej ma wkład Towarzystwo 

Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego, którego staraniem ukazała się publikacja opisująca 

akcję zbrojną w Kazimierzu Dolnym 19 maja 1945 r. przeprowadzoną przez oddział 

partyzancki pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.366 Pozycja ta wzbudziła 

szereg komentarzy i gorącą dyskusję ludzi pamiętających powojenne lata i tamte wydarzenia. 

W Piaskach dzięki systematycznej pracy badawczej L. Świetlickiego, oraz staraniom 

i zabiegom Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Piask Lubelskich, ukazały się publikacje 

o tematyce regionalnej obejmujące wydarzenia z historii najnowszej miejscowości i gminy, 

m.in.: „W hołdzie pomordowanym nauczycielom gminy Piaski w latach 1941-1944”, 

 
361 J. Flisiński, 17 września 1939 r. na Podlasiu /materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w X 1989 
r./, Biała Podlaska 1990. 
362 Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, pod red. Z. Mańkowskiego, Urzędów 1988. 
363 T. Surdacki, Z działalności Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w roku 1990, „Region Lubelski” 1989-1990, 
R. 4(6), Lublin 1991, s.126-127. 
364 J. Goliński, Płk Aleksander Nowaczyński 1900-1990, Urzędów 1991; T. Surdacki, Aleksander Goliński 1879-
1938, Urzędów 1992; T. Moch, Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944, Urzędów 1992;.Idem, Aneks 
do dziejów okupacyjnych Urzędowa, Urzędów 1993; Idem, Urzędowiacy na nieludzkiej ziemi. Wspomnienia, 
Urzędów 1992; J. Gałkowski, Z dziejów poczty w Urzędowie, Urzędów 1994.  
365 Lista Poległych i Pomordowanych z Terenu Gminy Wąwolnica w latach 1937-1947, oprac.: R. Kamiński, 
M. Korzeniowski, S. Partycki, Lublin 1991. 
366 Akcja zbrojna w Kazimierzu Dolnym 19 maja 1945 r. pod dowództwem H. Dekutowskiego „Zapory”, 
Kazimierz D. 1996. 
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„Legendy i podania piaseckie”, „Żołnierz Września – płk Tadeusz Lechnicki 1892-1939”, 

„ Kalendarium wydarzeń w gminie Piaski w latach 1939-1944”, „Spoczywają w piaseckiej 

ziemi”.367 Prace te stanowią cenne źródło informacji stanowiąc podstawę do dalszych badań 

dziejów podlubelskich miejscowości. Staraniem Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego 

opublikowany został wykaz osób poległych w okresie II wojny światowej i okupacji 

w Bychawie i jej okolicach, opracowany przez Marię Dębowczyk. Ważna to praca 

dokumentacyjna dla tego regionu.368 

Działalność wydawniczą związaną z tym okresem dziejów rozwinęli także regionaliści 

w Tomaszowie Lubelskim. Ukazała się seria opracowań o tematyce historycznej: publikacje 

B. Cisło prezentujące pomniki w mieście, opracowanie cmentarzy tomaszowskich, 

burmistrzów w tym mieście od 1918 r., czy też wydarzenia zachodzące w mieście i okolicy 

w kalendarium historyczno-gospodarczym Ziemi Tomaszowskiej, obejmującym także 

najnowsze dzieje miasta i okolic.369 Z kolei Zdzisław Spaczyński zaprezentował postać 

jednego z partyzanckich komendantów – mjr Franciszka Bartłomowicza ps. „Grzmot”.370 

Ukazała się także publikacja Mariana Staweckiego o więzieniu UB w Tomaszowie 

Lubelskim.371 Staraniem Towarzystwa  Regionalnego Hrubieszowskiego ukazała się praca 

B. Kłembukowskiego pt. „Powiat hrubieszowski w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 

1939-1944”.372 Tematyki wojennej dotyczyły także dwie kolejne publikacje: R. Demczuka pt. 

„Konspiracja horodelska w czasie II wojny światowej” oraz opracowanie zbiorowe: 

W. Jaroszyńskiego, B. Kłembukowskiego, E. Tokarczuka pt. „Łuny nad Huczwą i Bugiem. 

Walki oddziałów AK i BCH w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939-1944”.373 

Natomiast w opracowaniu Stanisława Jadczaka ukazało się kalendarium zdarzeń 

w Hrubieszowie i powiecie, poświęcone w głównej części dziejom najnowszym.374 W ramach 

 
367 L. Świetlicki, W hołdzie pomordowanym nauczycielom gminy Piaski w latach 1939-1944, Piaski 1985; Idem, 
Legendy i podania piaseckie, Piaski 1989; Idem, Żołnierz Września – płk Tadeusz Lechnicki 1892-1939, Piaski 
1989; Idem, Kalendarium wydarzeń w gminie Piaski w latach 1939-1944, Piaski 1993; Idem, Spoczywają 
w piaseckiej ziemi, Piaski 1998. 
368 M. Dębowczyk, Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu (1939-1944),Lublin 1997. 
369 B. Cisło, Tomaszowskie pomniki, Tomaszów Lubelski 1988; Idem, Tomaszowskie cmentarze, Tomaszów L. 
1993; Idem, O dawnym Tomaszowie, Tomaszów L. 1991, Idem, Kalendarium historyczno-gospodarcze Ziemi 
Tomaszowskiej do 1995 r., Tomaszów L. 1996; Idem, Burmistrzowie miasta Tomaszowa w latach 1918-1997, 
Tomaszów L. 1998. 
370 Z. Spaczyński, Komendant chłopskiej partyzantki (o mjr Franciszku Bartłomowiczu  ps. „Grzmot”), 
Tomaszów Lubelski 1983. 
371 M. Stawecki, Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992. 
372 B. Kłembukowski, Powiat hrubieszowski w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944, Lublin 1980. 
373 R. Demczuk, Konspiracja horodelska w czasie II wojny światowej, Warszawa 1993; W. Jaroszyński, 
B. Kłembukowski, E. Tokarczuk, Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCH w Obwodzie 
Hrubieszowskim w latach 1939-1944, Zamość 1992. 
374  S. Jadczak, Hrubieszów i powiat Hrubieszowski 1400-2000, Lublin 2000. 
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cyklu wydawniczego „Biblioteka TRH” ukazało się także opracowanie dziejów gminy 

Uchanie w okresie międzywojennym.375 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy prowadziło wieloletnie badania historyczne 

i ożywioną działalność wydawniczą, dotyczącą głównie najnowszych dziejów tego regionu. 

Były to publikacje K. Kurzypa: „Jak rodziła się niepodległość w Stężycy nad Wisłą w 1918 

roku”, „Rejon Dęblina pod okupacją niemiecką w latach 1939-1944”, „Wojna obronna 

w rejonie Dęblina w 1939 r.”.376 Natomiast dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dęblina ukazało 

się opracowanie S. Przybyszewskiego „Dęblin we wrześniu 1939 r.”377 szczegółowo 

prezentujące rolę twierdzy i osady w strategii obronnej kraju. 

Wśród licznych publikacji towarzystw regionalnych należy wspomnieć  te, które 

świadczą o pogłębionym zainteresowaniu dziejami postaci wyróżniających się w dziejach 

miejscowości, bądź osób wywodzących się z regionu a zasługujących na zapoznanie z ich 

losami miłośników regionu. Broszury ukazujące sylwetki takich postaci odnaleźć możemy 

w dorobku edytorskim wielu stowarzyszeń.378 Dorobek wydawniczy obejmujący dzieje 

najnowsze to także szereg materiałów, które ukazały się w periodykach i czasopismach 

regionalnych, o czym niżej.  

 

5. Publikacje periodyczne i czasopisma 

W publikowaniu i udostępnianiu wiedzy dotyczącej dziejów miejscowości i regionów 

niemałą rolę w bieżącej pracy towarzystw regionalnych odgrywają czasopisma 

i wydawnictwa seryjne tych stowarzyszeń. Ukazujące się od lat na rynku wydawniczym mają 

swoich stałych czytelników. Wpisały się w działania towarzystw, wypracowały swoją 

specyfikę, na bieżąco informując o poczynaniach regionalistów, wskazując kierunek 

prowadzonych prac badawczych, publikując artykuły i referaty dotyczące dziejów 

miejscowości.  

 
375 W. Złotko, Gmina Uchanie w latach1918-1939,  Hrubieszów 1991. 
376 K. Kurzyp, Jak rodziła się niepodległość w Stężycy nad Wisłą w 1918 r. Stężyca 1988; Idem, Rejon Dęblina 
pod okupacją niemiecką w latach 1939-1944, Stężyca 1988; Idem, Wojna obronna w rejonie Dęblina w 1939 r. 
Stężyca 1988; Idem, Szkolnictwo w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 1989; Idem, Związki Stężycy z Dęblinem, Stężyca 
1989. 
377 S. Przybyszewski, Dęblin we wrześniu 1939 r., Dęblin 1989. 
378 M. Dębowczyk, Ksiądz Antoni Kwiatkowski kapłan z wiary uczynny, Bychawa 1996; J.M. Sołdek, 
Nałęczowski Generał. Władysława Wejtki droga do niepodległej Polski, Nałęczów 1998; F. J. Postój, Jan 
Karmański 1887-1958 malarz Kazimierza nad Wisłą, Kazimierz D. 1993; H. Matławska, Wojenne drogi doktora 
Puchalskiego, Zwierzyniec 1998. Z. Wierzchowiak, Bohaterka Zamojszczyzny, Zamość 1996; J. Janiak, 
Bohaterowie cichego frontu, Fajsławice 1997; L. Karłowicz, Ród Stadnickich, ostatnich właścicieli Osmolic, 
Strzyżewice 1992; T. Kłak, Ewa Szelburg–Zarembina. W stulecie urodzin, Nałęczów 1999; F. Pawłowski, 
Zasłużeni dla Stężycy nad Wisłą w latach 1918-1992,Stężyca 1993; K. Parafianowicz, Tadeusz Ulanowski. 
Burmistrz Kazimierza Dolnego (1896-1998), Kazimierz Dolny 1991. 
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Omówienie periodyków i czasopism regionalnych rozpocząć należy od przywołania 

dzieła braci Józefa, Stefana i Zygmunta Pomarańskich, którzy jeszcze w czasach zaboru 

austriackiego, w grudniu 1917 r. założyli Księgarnię Polską w Zamościu, tworząc ambitne 

wydawnictwo regionalne.379 Jednym z pierwszych poczynań nowej księgarni było utworzenie 

dwutygodnika pod nazwą „Kronika Powiatu Zamojskiego” a następnie „Teki Zamojskiej”380, 

w której obok kronikarskich zapisków z życia społecznego i kulturalnego Zamościa 

i Zamojszczyzny, uwzględnione zostały w znacznym stopniu zagadnienia naukowe, głównie 

historyczne. Miała ona – według Stefana Pomarańskiego – postrzępione i rozrzucone okruch, 

świadczące o wspaniałości i walorach tych stron, zbierać i związywać we wspólne ramy, 

tworzyć z fragmentów dostojny i barwny obraz.381 „Teka Zamojska”, ukazywała się jako 

miesięcznik regularnie by wreszcie w jesieni 1921 roku zawiesić ją na czas nieokreślony 

z powodu braku środków. Jednak w ciągu tego czasu zdołałem pozyskać dla pisma szereg 

wybitnych uczonych, którzy zaszczycili jego łamy tworami swej wiedzy, nacechowanej 

prawdziwym szacunkiem dla Zamościa, jego wspaniałych tradycji dziejowych i kulturalnych, 

dla jego i tradycji tych twórców oraz wielowiekowych włodarzy.382 Wydawanie „Teki 

Zamojskiej” wznowiono w 1938 r. jako kwartalnika poświęconego zagadnieniom 

regionalnym i do wojny ukazało się sześć jego numerów. Po wojnie zamojscy regionaliści 

bezskutecznie ubiegali się o zgodę na wznowienie periodyku regionalnego. Dopiero w lutym 

1983 r. uzyskano zgodę na wydawanie periodyku  o charakterze naukowym, który wykorzysta 

pozytywne elementy bogatego dorobku wydawnictw zamojskich dostosowując je do 

współczesnych wymogów edytorskich. Zasięg terytorialny i problemowy obejmie 

województwo zamojskie383. W rezultacie do 2000 r. ukazały się trzy tomy „Rocznika 

Zamojskiego”.384 Ukazanie się tomu trzeciego zbiegło się z obchodami dwudziestolecia 

działalności Towarzystwa i było okazją do dokonania próby oceny jego wkładu w rozwój 

badań nad przeszłością miasta i Zamojszczyzny oraz upowszechniania wiedzy o regionie.385 

 
379 J. Kołodziejczyk, Zamość jako ośrodek wydawniczy, [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969, s.329; K Kowalczyk, Życie kulturalne Zamościa w latach II 
Rzeczypospolitej, [w:] Czterysta lat Zamościa, red. J. Kowalczyk, Wrocław 1983, s. 191-192. 
380 „Kronika Powiatu Zamojskiego”: Z. Pomarański i sp. w Zamościu, 1918, dwutygodnik (ukazało się 18 
numerów); „Teka Zamojska” wydawana jako miesięcznik od 1918 r. do jesieni 1921 r., następnie jako 
kwartalnik - w latach 1938-1939 – ukazało się 6 numerów.  
381 S. Pomarański, Towarzystwo Miłośników Zamościa, „Teka Zamojska” 1920, nr 4, s.63-64; R. Szczygieł, 
Monografie lokalne i regionalne… op. cit., s. 46. 
382 „Teka Zamojska” 1938, R.I, s.50. 
383 Muzeum Zamojskie, Kronika M. Bojarczuka, Protokół z posiedzenia Zarządu ZTPN, t. V, s.149 
384 „Rocznik Zamojski”: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zamość -1984-. /do 2000 r. ukazały się 
jeszcze dwa tomy – w 1988 i 1992 r./.  
385 B. Szyszka, Jubileusz Towarzystwa. Dwudziestolecie działalności Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, „Rocznik Zamojski” 1992, t. III, s.5-18. 
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Warto też wspomnieć, iż Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie opublikowało 

przed II wojną światową trzy tomy „Pamiętnika Lubelskiego”.386 Zawarto tam wiele 

wartościowych prac naukowych (rozpraw, studiów i szkiców) oraz wydawnictw źródłowych, 

które sprawiają, że ich treść ma do dzisiaj duże wartości poznawcze. 

Ważną rolę w ukierunkowywaniu działań regionalistów Lubelszczyzny odegrało 

czasopismo poświęcone tematyce regionalnej pn. „Region Lubelski” ukazujący się przed 

wojną staraniem Komisji Regionalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie a od 

1986 r. - dzięki Wojewódzkiej Radzie Towarzystw Regionalnych w Lublinie. W skład 

komitetu redakcyjnego wchodzili obok pracowników naukowych, regionaliści wszyscy jednak 

zespoleni umiłowaną przez siebie ideą, łączący wiedzę z zapałem i wolą działania387. Kształt 

i zawartość kolejnych numerów rocznika ulegała przekształcaniu oraz zmianom w zależności 

od decyzji redakcji i publikowanych materiałów. „Region Lubelski” skierowany był do 

określonego odbiorcy, zgodnie z założeniem redakcji o jego faktycznym profilu decydować 

miały potrzeby tego ruchu, któremu służy, działalność towarzystw regionalnych 

Lubelszczyzny i aktywność ich członków a przede wszystkim autorzy, współpracownicy 

i czytelnicy388. Wydawanie rocznika okazało się jednakże niełatwym zadaniem. Trzeba było 

pokonać szereg trudności natury organizacyjnej i finansowej, aby ta ważka dla środowiska 

lubelskiego inicjatywa była realizowana.389 Zyskały one duże grono zainteresowanych 

czytelników nie tylko na obszarze Lubelszczyzny oraz uzyskały przychylne recenzje 

środowiska naukowego. Wiesław Śladkowski, dostrzegając ważność i potrzebę wydawnictwa 

o takim profilu podkreślił w recenzji zamieszczonej w „Roczniku Lubelskim” wyraźną 

dbałość o poziom publikacji a jednocześnie o ich atrakcyjność i komunikatywność.390  

Kolejne tomy, obok zamieszczonych artykułów o charakterze naukowym, opracowań 

i studiów o tematyce regionalistycznej, zawierają także zaprezentowane sylwetki zasłużonych 

„Ludzi regionu”,  publikacje materiałów, recenzje wydawnictw oraz kronikę działalności 

towarzystw regionalnych. Autorami artykułów byli m.in. wybitni polscy uczeni, także spoza 

 
386 I tom  za lata 1927-1930, opublikowano w roku 1930; t. II za lata 1931-1934, w 1935 r.; t. III, za lata 1935-
37, w 1938 r. Tomy te ukazały się pod red. Z. Kukulskiego. Materiały do t. IV gromadzone przez ks. 
L. Zalewskiego w latach 1946-1949 znajdują się w WBP im. H. Łopacińskiego, zob. J. Smolarz, Ruch 
regionalny… op. cit., „Region Lubelski” R. 1(3), 1986, s.116. 
387 W. Śladkowski, Region Lubelski – recenzja wydawnictwa, „Rocznik Lubelski” 1989-1990, t. XXXI-XXXII, 
Lublin 1992, s.285. 
388 „Region Lubelski”, Od redakcji,  R. 1(3), 1986, s.8. 
389 „Region Lubelski”: R.I, 1928; R.II 1929; „Region Lubelski”: Wydawnictwo  Wojewódzkiej Rady Towarzystw 
Regionalnych w Lublinie: R. 1(3) 1986, Lublin 1990; R. 2(4) 1987, Lublin 1990; R.3(5) 1988, Lublin 1991; 
R.4(6) za lata 1989-1990, Lublin1993; R.5(7) za lata 1991-1993, Lublin 1996; R.6(8) za lata 1994-1996, Lublin 
1998. 
390 W. Śladkowski, Region Lubelski…, s.287. 
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naukowego środowiska lubelskiego ale także regionaliści - lokalni badacze dziejów swoich 

miejscowości. Recenzent W. Śladkowski  podkreślał rozsądny kompromis między naukowym 

charakterem czasopisma a jego funkcjami informacyjnymi: wszak zasadniczym adresatem są 

szerokie kręgi regionalistów. Pismo to, jak się wydaje, pragnie współtworzyć nowoczesny 

model badań regionalistycznych391. Pojawienie się kolejnych roczników na rynku 

wydawniczym było wyczekiwane przez stale poszerzające się grono czytelników, zyskując 

także uznanie w środowisku naukowym, które doceniło wkład Komitetu Redakcyjnego 

w dopracowanie każdego kolejnego rocznika. Trafnie zaprojektowany układ wewnętrzny 

typowy dla humanistycznych czasopism naukowych - pisał W. Śladkowski - przypisy 

i streszczenia artykułów w języku rosyjskim i angielskim, co świadczy o usiłowaniach redakcji 

zmierzających do włączenia pisma w nurt dobrze rozwijających się w wielu krajach badań 

regionalistycznych392.   

Staraniem regionalistów lubartowskich od 1956 r. ukazuje się wydawnictwo seryjne 

„Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Mimo trudności z wydawaniem kolejnych tomów 

konsekwentnie lubartowscy regionaliści doprowadzali do ich publikacji. W efekcie - do 2000 

roku ukazało się staraniem lubartowskich regionalistów czternaście tomów tego 

wydawnictwa.393 Zawarte w poszczególnych tomach publikacje dotyczyły historii regionu: 

systematyczność ukazywania się periodyku zyskały mu znaczne grono czytelników 

i wnikliwe, przychylne opinie recenzentów.394 Oceniając tom V Stanisław Wiśniewski 

podkreślił, że pozostałe tomy i ten konsekwentnie poświęcone są ziemi lubartowskiej i mają 

za zadanie rozszerzenie wiedzy wśród społeczeństwa. W omawianym tomie pierwszeństwo 

dano artykułom z dziedziny historii a zważywszy na to, że są one adresowane nie tylko do 

przeciętnego czytelnika lecz mogą również wzbudzić zainteresowanie historyków zawodowych 

– nie stosowano odmiennych i łagodniejszych kryteriów.395 Recenzent wytknął niedomogi 

warsztatowe części prac zamieszczonych w periodyku podkreślając jednakże, że wiadomym 

jest, iż regionaliści zajmują się pracami zmierzającymi do poznania przeszłości swojego 

regionu obok innej działalności i nie zawsze mają odpowiednie przygotowanie warsztatowe, 

 
391 W. Śladkowski, Region Lubelski … op. cit., s.287. 
392 Ibidem. 
393 Periodyk LTR ukazał się w latach: 1956, 1958,1959, 1961, 1964, 1972, 1975, 1980, 1983, 1986, 1990, 1993, 
1996, 2000. Pierwsze tomy miały objętość jednodniówki jednoarkuszowej, od 1964 r. mają one postać 
książkową. 
394 S. Wiśniewski, rec.: Lubartów i Ziemia Lubartowska, „Rocznik Lubelski” 1964, t. VII, s. 250-254; Także: 
M. Wieliczko, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” pod red. W. Śladkowskiego i B. Gąsior, Lubartów1983, 
„Region Lubelski” 1987, R. 2(4), s. 315-319;Także: H. Gmiterek, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, t. XI, 
Lubartów 1990, „Region Lubelski” 1991-1993, R. 5 (7), Lublin 1996, s. 241-242. 
395 S. Wiśniewski, Lubartów… op. cit., s.250.  
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zaś zamieszczone w recenzji uwagi nie powinny być rozumiane jako dążenie do 

dyskwalifikacji dorobku historyków-amatorów. Noszą one raczej charakter postulatywny, 

bowiem zmierzają do zobowiązania autorów i redaktorów wydawnictwa do większej dbałości 

o jakość materiałów, o ich rzetelny i naukowy charakter.396 Takie podejście do przeszłych 

publikacji przyczyni się, zdaniem recenzenta – z jednej strony do powiększenia popularności 

i kapitału zaufania do wydawnictwa wśród społeczeństwa lubartowskiego, a także 

mieszkańców innych regionów, z drugiej zaś- zainteresuje sobą również historyków 

zawodowych.397. Periodyk Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego zyskał przez lata 

ukazywania się grono oczekujących na kolejną edycję czytelników, zainteresowanych historią 

zarówno miasta, jak i okolicznych miejscowości. Recenzujący bowiem dwadzieścia lat 

później, kolejny tom wydawnictwa z 1983 r., Mieczysław Wieliczko dostrzegał – rzecz 

najważniejszą – niesłabnącą pasję  badawczą i wydawniczą lubartowian, sławiących świetną 

przeszłość regionu, z troską i uwagą rejestrujących teraźniejszość środowiska, jego 

przemiany nacechowane trudem i postępem. Recenzent podkreśla także, co można przyjąć za 

wskazanie i motto dla innych publikacji regionalnych: całość tomu jest udaną kontynuacją 

dotychczasowej tradycji wydawniczej LTR i jednocześnie świadectwem, że regionalizm 

uprawiany z potrzeby serca, mimo rozlicznych trudności, jest wartością trwałą 

i wzbogacającą krajobraz kulturowy o coraz to nowe osiągnięcia.398  

Z inicjatywy chełmskich regionalistów i środowiska literackiego od 1960 r.  

ukazywała się regularnie  jednodniówka pod tytułem „Ziemia Chełmska”399 wydawana przez 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, o której J. Smolarz pisze: w niewielkich 

objętościowo drukach chełmscy regionaliści przypomnieli i spopularyzowali fakty historyczne 

oraz udokumentowali liczne wydarzenia współczesnego życia miasta i regionu.400 Od 1995 r. 

ukazuje się regularnie „Rocznik Chełmski”, publikując materiały także dotyczące dziejów 

miasta i regionu.401   

Od marca 1961 r. ukazuje się także „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego”402, jako czasopismo Towarzystwa, który spełnił wyjątkową rolę 

 
396 Ibidem, s.254. 
397 Ibidem. 
398 Ibidem. 
399 „Ziemia Chełmska”: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, Chełm -1960- /kolejne tomy ukazały się 
w latach: 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1979. Zob. A. Rybak, Dzieje Ziemi 
Chełmskiej, Kalendarium, Chełm 1998. 
400 J. Smolarz, Spis zawartości chełmskich jednodniówek, „Region Lubelski” 1987, R. 2(4),  s. 354. 
401 „Rocznik Chełmski”, t. 1.1995- /do 2000 r. ukazało się sześć tomów/. 
402 „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”: organ Zarządu TRH im. Stanisława Staszica 
Hrubieszów – t.1 ukazał się w marcu1961- początkowo jako kwartalnik, od 1998 r. – jako rocznik /do 2000 r. 
ukazało się 157 numerów/. 



 

321 
 

w popularyzacji wiedzy o mieście i regionie.403 W skład redakcji biuletynu weszli 

hrubieszowscy regionaliści oraz naukowcy związani przez lata działania z miastem 

i regionem. Zamieszczano w nim publikacje o różnorodnej tematyce, zawsze jednak starano 

się, by były tematycznie związane z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi tam 

wydarzeniami. Bazując na wiedzy regionalistów i naukowców związanych z Hrubieszowem, 

publikowano materiały dotyczące historii Hrubieszowa i powiatu oraz aktualności z działań 

regionalistów. Przez lata zmieniała się szata graficzna Biuletynu, wzrastała ilość i jakość 

zamieszczanych tam materiałów i ilustrujących je fotografii. Ciekawostką były tematyczne 

numery biuletynu, poświęcone tylko jednemu określonemu zagadnieniu ( np. 92 nr Biuletynu 

dotyczył 575. rocznicy podpisania Unii Horodelskiej, nr 96 – poświęcony Antoniemu 

Wiatrowskiemu, nr 100-101 – Wincentemu Piątakowi)404. Do 2000 r. ukazało się 157 

numerów Biuletynu. 

Staraniem  Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim od 1969 roku 

ukazuje się „Rocznik Międzyrzecki”405  mający stale rozszerzające się grono czytelników, 

integrujący badaczy z różnych środowisk, inspirujący do dalszych badań. Prezes TPN Marian 

Kowalski zabiegając o kontynuację publikacji, w swoim wystąpieniu z 1971 r. zauważył: 

w wyniku usilnych starań, w gronie autorów do Rocznika Międzyrzeckiego mamy już ludzi nie 

tylko z własnego środowiska ale także liczne grono z wyższych uczelni. Pozwala to na 

optymizm, że nasze pionierskie dociekania na polu rozpoczętych badań dawnych 

i współczesnych dziejów Międzyrzecczyzny i całego południowego Podlasia ukażą ten zakątek 

Polski a nauce przydadzą nowych wartości.406 W poszczególnych tomach, których do 2000 r. 

ukazało się 30, publikowane były artykuły, rozprawy, materiały opracowane przez ludzi 

związanych z regionem, jego dziejami, kulturą, przeszłością i współczesnością.407 

Wśród licznych czasopism regionalnych należy przywołać także „Rocznik 

Tomaszowski”, którego I i jedyny tom dotarł do rąk czytelników w roku 1983.408 Jego 

ukazanie związane było z dwoma ważnymi wydarzeniami: 360-leciem lokacji Tomaszowa 

i 60-leciem powołania towarzystwa regionalnego w tym mieście. Publikacja znalazła uznanie 

recenzentów, bowiem zdaniem K. Wróbel-Lipowej – to ważny i potrzebny dla regionu 

 
403 J. Masłowski, Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, „Region Lubelski”, t. 2(4) 1987, Lublin 1990, s.39. 
404 „Biuletyn TRH”, 2001, nr 1-2 (128-129). 
405 „Rocznik Międzyrzecki”: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, 1969- /do 2000 r. ukazało 
się 30 tomów/. 
406 R. Turyk, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w okresie 40-lecia 1969-2009, „Rocznik Międzyrzecki” 
2010, t. XL, s. 10. 
407 F. Olesiejuk, Kronika, „Rocznik Międzyrzecki” 1997, t. XXVII/XXVIII, s.181. 
408 „Rocznik Tomaszowski”, 1981, t.1, Lublin 1983. 
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periodyk naukowy należy więc życzyć regionalistom tomaszowskim dalszego zapału 

w publikacji badań dotyczących przeszłości ich ziemi rodzimej. 409 

Od 1985 r. zaczął  się ukazywać „Merkuriusz Łęczyński” – rocznik Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, na którego łamach publikowano materiały dotyczące dziejów 

miasta i okolic Łęcznej410. W efekcie starań stowarzyszenia do 2000 r. ukazało się 13 

numerów tego periodyku. 

Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej wydało od 1987 r. jednodniówkę „Głos Ziemi 

Urzędowskiej”, która początkowo ukazywała się w cyklu dwuletnim, a od 1993 r. – jako 

rocznik.411 Pismo redagowane było przez zespół redakcyjny kierowany przez: do 1997 r. 

Tadeusza Mocha a następnie - Tadeusza Surdackiego, cechowała zaś obu redaktorów dbałość 

o wiarygodność i wysoki poziom merytoryczny periodyku. Podkreślił ten aspekt recenzent 

publikacji TZU Leonard Łukaszuk pisząc: na szczególnie wysokie uznanie zasługuje 

rzetelność warsztatowa i staranność dokumentacyjna autorów wszystkich publikacji, które 

mają niewątpliwe walory naukowe i ogólnokulturowe.412 Niezależnie od periodyku staraniem 

towarzystwa ukazywały się  broszury tematyczne, tzw. niebieskie zeszyty413, zawierające 

obszerne materiały dotyczące wybranych wydarzeń z dziejów Urzędowa i najbardziej 

zasłużonych jego postaci. Stąd ich wartość dla poznania przeszłości regionu jest bardzo 

istotna. Obok wspomnianych już 12 zeszytów historycznych ukazało się 9 zeszytów 

poświęconych ochronie środowiska i zdrowia człowieka.414 

W Janowcu nad Wisłą staraniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca ukazywał się od 

1996 r. na prasowym rynku wydawniczym „Notatnik Janowiecki”, pod redakcją Andrzeja 

Szymanka, który za cel postawił sobie ukazywać dzieje dawniejsze i nowsze Janowca 

 
409 Krystyna Wróbel-Lipowa, rec.: „Rocznika Tomaszowskiego”…, „Region Lubelski”, 1987, R. 2(4), Lublin 
1990, s. 321. 
410 „Merkuriusz Łęczyński”: Łęczna 1985- rocznik. 
411 „Głos Ziemi Urzędowskiej”: 1987, 1989, 1991, od 1993 r. – jako rocznik. Do 2000 r. ukazało się 11numerów 
periodyku. 
412 L. Łukaszuk, Dorobek wydawniczy TZU, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 1993, s.49. 
413 Do 2000 r. ukazało się 12 zeszytów historycznych: Z. Latos, Garncarstwo urzędowskie, Urzędów 1990; 
J. Goliński, Płk Aleksander Nowaczyński 1900-1990,Urzędów 1991; T. Surdacki, Aleksander Goliński, Urzędów 
1992; Urzędów w latach okupacji niemieckiej 1939-1944. Aneks, Urzędów 1992; Urzędowiacy na nieludzkiej 
ziemi. Wspomnienia, oprac. T. Moch, Urzędów 1992; Błażej Dzikowski1881-1940. Wybitny działacz chłopski II 
Rzeczypospolitej, oprac. T. Moch, B. Mazik, Urzędów 1993; Legiony w Urzędowie, oprac. T. Moch, Urzędów 
1993; J. Goliński, J. Kliszewska, Starostowie Urzędowscy od XV do XVIII wieku, Urzędów 1994; J. Gałkowski, 
Z dziejów poczty w Urzędowie, Urzędów 1994; Ród Hemplów, oprac. T. Moch, T. Surdacki, Urzędów 1994; 
T. Moch, Michał Pękalski – pedagog i regionalista, Urzędów 1997. 
414 Wśród nich ważne dla badań historycznych są: Krajobraz Urzędowa. Jak można go chronić?, opr. I. Wośko, 
M. Ciosmak, Urzędów 1994; Wały dawniej i dziś, red. I. Wośko, Urzędów 1994; Woda źródłem życia, Urzędów 
1994; Śladami Marcina z Urzędowa, red. T. Surdacki, Urzędów 1997; Św. Otylia. Patronka Urzędowa, Urzędów 
1998. 
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i okolic,(…) oddając głos ludziom, dokumentom, źródłom archiwalnym.415 W ocenie 

recenzenta R. Szczygła w „Notatniku” dominowała tematyka historyczna, publikowano 

wspomniane wcześniej źródła z przeszłości Janowca, zamieszczono wiele interesujących 

artykułów, studiów, wywiadów dotyczących zarówno dziejów, jak i janowieckiej 

współczesności.416 Staraniem towarzystwa od 1996 r. ukazywała się także „Gazeta 

Janowiecka”.417 

Towarzystwo Przyjaciół Puław od 1972 r. publikowało „Tekę Puławską”, 

zamieszczając w niej artykuły o problematyce lokalnej, dotyczące dziejów Puław i okolic. Już 

w pierwszym tomie, wydanym pod redakcją Stefana Buksińskiego i Bohdana Zadury ukazały 

się materiały z dziejów Kazimierza i Nałęczowa. Periodyk ukazywał się nieregularnie ale do 

2000 r. wydano siedem tomów. Nakładem puławskich regionalistów ukazało się także sześć 

tomów „Studiów Puławskich”, w których publikowane były artykuły obejmujące zagadnienia 

społeczno-historyczne.418 Natomiast staraniem Towarzystwa Miłośników Kraśnika w 1994 r. 

ukazał się pierwszy numer „Regionalisty” – pismo popularyzujące ponad 600-letnie dzieje 

miasta i jego okolic. Pomysł wydawania pisma towarzyszył regionalistom kraśnickim od lat 

60-tych, lecz z różnych przyczyn nie został zrealizowany. Twórcami wydawnictwa byli: 

Leopold Makuch, Jan Bartosiewicz, Zbigniew Wichrowski, Stanisław Sprawka i Wit 

Szymanek.419 Wydając pierwszy numer „Regionalisty” zakładano, że stanie się dla wszystkich 

zainteresowanych czasopismem otwartym na prezentowanie nie tylko bogatej przeszłości 

historycznej i zachowanie jej pamiątek, ale otwartym także na problemy dnia dzisiejszego 

i najbliższej przyszłości.420 Zawartość kolejnych edycji tego pisma potwierdziła realizację 

zapisów statutu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, czyli ukazywanie i pielęgnowanie 

historii naszego regionu, a także gromadzenie dokumentów pisanych i przedmiotów kultury 

materialnej.421 Pod tym samym tytułem od 1995 r. zaczął się także ukazywać rocznik 

Towarzystwa Przyjaciół Opola Lubelskiego pn. „Regionalista”, który  od kolejnego roku 

ukazywał się pt. „Regionalista Opolski”.422 Towarzystwo uczestniczyło także od 1991 r. 

 
415 „Notatnik Janowiecki” 1996, nr 1, ukazywał się co pół roku /do 2000 r. ukazało się 10 numerów periodyku/. 
416 R. Szczygieł, W pięciolecie „Notatnika Janowieckiego”, „Notatnik Janowiecki” 2000, nr 9-10, s.22-26. 
417 „Gazeta Janowiecka”: 1996- /red. K. Szulowski, /do 2000 r. ukazało się 19 numerów/. 
418 „Teka Puławska”: 1972, 1974, 1976, 1979, 1981, 1989, 1999; „Studia Puławskie”/ red. Waldemar 
W. Bednarski/, poszczególne tomu ukazały się w latach: 1974, 1978, 1987, 1992, 1997, 2000.  
419 W. Szymanek, Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, „W Kręgu Kultury”, nr 1(7) 2008, s.35. 
420 „Regionalista”. Czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego 1994, nr 1, s.1. 
421 „Regionalista” 1995, nr 4, s.1. 
422 „Regionalista”: /red. H. Złotucha/ -1995. „Regionalista Opolski”: /red. H. Złotucha/ 1996- rocznik. 
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w redagowaniu miesięcznika „Opolanin”. W obu publikatorach zamieszczano artykuły 

dotyczące historii miasta i okolicznych miejscowości423. 

Za swoją wizytówkę uważa Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa ukazujący się od 

1978 r. - „Głos Nałęczowa”, nawiązujący tytułem do tygodnika, jaki ukazał się w 1928 r.424 

Czasopismo początkowo ukazywało się nieregularnie, do 1990 r. wyszło 5 numerów jako 

jednodniówki. Od tegoż roku przyjęto nową formułę wydawniczą jako nałęczowskiego 

rocznika regionalnego.425 Do 2000 roku ukazało się 14 numerów tego pisma. 

Swoją pozycję na rynku wydawniczym a przede wszystkim grono stałych czytelników 

wypracował sobie „Kwartalnik Tarnogrodzki” ukazujący się od 1998 r. w Tarnogrodzie 

staraniem Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego.426  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej propaguje informacje regionalne 

w wydawanym systematycznie od 1991 r. „Głosie Garbowa”. Gazeta lokalna ukazuje się pod 

redakcją Stanisława Stępniaka i Haliny Stępniak, odpowiedzialnych za poziom merytoryczny 

wydawnictwa.427 Na łamach czasopisma ukazującego się 8 razy w roku zamieszczane są 

artykuły dotyczące wielowiekowej historii Garbowa, biografie zasłużonych dla tego regionu 

osób, tradycje regionalne, reportaże z gminnych imprez kulturalnych, wywiady z ciekawymi 

ludźmi, poruszana jest tematyka oświatowa, sportowa, ekologiczna, turystyczna oraz bieżące 

informacje z pracy samorządu gminnego.428 Z treścią wszystkich numerów periodyku 

zapoznać się można na stronie internetowej gminy Garbów. 

Od 1984 r. ukazywały się także „Zeszyty Stoczkowskie”, w których regionaliści  

zamieszczali materiały dotyczące zarówno dziejów miasta, jak i czasów współczesnych.429  

Zamieszczane w periodykach przyczynki, szkice i studia, poświęcone były ważnym 

wydarzeniom z różnych okresów z dziejów regionu ale najwartościowsze wydają się być te, 

prezentujące wydarzenia z okresu najnowszego. Wiele z nich ma obecnie wartość źródłową. 

 

 
423 H. Złotucha, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego 19885-1995, „Regionalista”1995, nr 1, s.5-6. 
424 „Głos Nałęczowa”, 1928 /pod red. W. Kraszewskiego/, tyg. poświęcony sprawom miasta. Zob. H. Bukowska, 
Wizytówka Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa,[w:] Spis zawartości „Głosu Nałęczowa” 1978-2009, s.1. 
425 „Głos Nałęczowa”. Jako jednodniówka pismo ukazało się w latach: 1978, 1986, 1988, 1990, od 1992 – jako 
rocznik /red. od 1986 r. H. Bukowska/. 
426 „Kwartalnik Tarnogrodzki”: /red. nacz. Władysław Dubaj/ Tarnogród 1999-. 
427 „Głos Garbowa”: Towarzystw Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, 1991-. 
428 H. Stępniak, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, „W Kręgu Kultury”, nr 1(9) 2009, s.48. 
429 „Zeszyty Stoczkowskie” – tematykę historyczną znajdujemy w numerach zeszytów:  Dzieje Stoczka 1241-
1984, oprac.: K. Piatczyc, J. Filipczuk, W. Wojtaszek, nr 1,1984; kolejne zeszyty ukazały się w oprac. 
J. Filipczuka: W Polsce odrodzonej 1918-1939, z. 3, 1989; Dzieje Stoczka 1939-1945, z. 4, 1991; Stoczek 
w latach 1944-1960, z. 7, 1993;  Uroczystości patriotyczno-religijne i rocznicowe w Stoczku Łukowskim w XX 
wieku, z. 9, 1998.  
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6. Znaczenie badań powstałych w kręgu towarzystw regionalnych dla syntezy 

dziejów regionu i kraju 

Wkład badań w zakresie historii regionalnej dla rozwoju historiografii polskiej jest 

zdaniem historyków, współcześnie oceniających całokształt dorobku historii regionalnej 

wielki i znaczący. Badania dotyczące przeszłości regionów oraz poszczególnych miast 

i miejscowości wiejskich przyniosły wymierne efekty w postaci wydawnictw prezentujących 

ich dzieje. Problem znaczenia badań regionalnych dla rozwoju wiedzy o dziejach regionu 

i kraju oraz historiografii nie podlega już dziś dyskusji.430 Oceniający te badania w 1987 r. 

H. Samsonowicz przypisuje im nie tylko ważną rolę, ale podkreśla ich niezbędność – 

w okresie szukania portretu własnego, by móc uzyskać wizję całościową Polaków, starano się 

odtworzyć przeszłość lokalną, najbliższą, dobrze umiejscowioną w znanym otoczeniu431. 

Stwierdził on dalej, że nie sposób dokonać pełnego zestawienia monografii, rozpraw, 

przyczynków traktujących o historii regionalnej. Liczba publikacji w okresie powojennym 

w skali kraju dochodzi rzędu kilku tysięcy. Jest to prawdziwa eksplozja twórczości.432 Autor 

tłumaczy to z jednej strony zapotrzebowaniem na tego typu publikacje ze strony środowisk 

lokalnych a także ogólnymi tendencjami rozwoju historiografii, wspominając także, że 

niejednokrotnie inicjatywy towarzystw były podejmowane z inspiracji władz lokalnych, które 

chciały zaspokoić swoje ambicje w tym względzie, bowiem nowe jednostki administracyjne – 

powiaty, miasta, województwa – dorabiały sobie genealogię historyczną , niekiedy zresztą 

z zastosowaniem wszelkich rygorów naukowych. Pojawił się pewien typ snobizmu 

intelektualnego reprezentanta władz lokalnych. Chcieli ono mieć swoje dzieje, podkreślić ich 

znaczenie i ukazać przy tym własne osiągnięcia.433 Dalej podkreślał ważność tego typu prac 

dla rozwoju historiografii polskiej, gdyż jednocześnie miłośnicy przeszłości niezależnie od 

uroczystych obchodów i wydawnictw mających na celu upamiętnienie ważnej rocznicy, 

podejmowali prace badawcze i popularyzacyjne. Przyczyn rozwoju badań regionalnych 

upatrywał także w powszechnej dostępności źródeł i opracowań, poparta obszerną wiedzą 

wywodzącą się ze wspomnień i tradycji rodzinnych. Każdy po trosze jest historykiem, niekiedy 

swojej własnej historii: swoich osiągnięć, dziejów swojej rodziny, swojej wsi.(…) W skali 

całego kraju miał miejsce wzrost poziomu kultury, który wiązał się z rozwojem 

wszechstronności zainteresowań, między innymi historią. Obchody millenium, takiej czy innej 

 
430 H. Samsonowicz, Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny”, 
1987, R.XCIV, s.279-292; Zob. także: R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne ...op. cit., s.17. 
431 Ibidem, s.289. 
432 Ibidem, s.282. 
433 Ibidem, s.283. 
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lokalnej rocznicy, wydarzenia ostatniej wojny, w których brała czynny udział większość 

społeczeństwa, prowadziły do zainteresowań nad dziejami lokalnymi, w których odbijały się 

wielkie wydarzenia przeszłości.434 

Podobnie, chociaż mniej optymistycznie, ocenił dorobek  historiografii lokalnej 

i regionalnej, zwłaszcza po 1989 r. Feliks Kiryk pisząc, że ogarnięcie tego dorobku i jego 

ocena są z wielu powodów trudne, a nawet niemożliwe, skoro liczba pozycji odnosząca się do 

dziejów zwłaszcza wsi i miast powiększa się z każdym rokiem lawinowo. Apelował przy tym 

do autorów tych prac o właściwy ich poziom naukowy.435 Podobny apel w 2001 r. skierował 

do autorów publikacji regionalnych R. Szczygieł.436 Stwierdził przy tym, że doświadczenia 

z ostatniego dziesięciolecia nie nastrajają w tym względzie optymistycznie. Decentralizacja 

ruchu wydawniczego, która dobrze służy realizacji lokalnych ambicji, umożliwia zarazem 

publikowanie wydawnictw nie spełniających podstawowego wymogu stawianego pracom 

historycznym, dotyczącego zgodności publikowanych wyników badań z aktualnym stanem 

wiedzy historycznej. Stąd też w licznych pracach przygotowanych przez miłośników regionu 

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 rozważań, nie zawsze całościowe spojrzenie na proces dziejowy, czy też 

uleganie subiektywizmowi w ocenie opisywanych wydarzeń, czyni te prace nieprzydatnymi dla 

badań ogólniejszych. A przecież dobrze prowadzone badania regionalne powinny być 

elementem całościowych badań dziejów narodu.437 

Zestawienie dorobku historiografii regionalnej Lubelszczyzny w zakresie monografii 

lokalnych i regionalnych opublikował R. Szczygieł, który w 1996 r. podkreślił, że środowiska 

lokalne Lubelszczyzny wykazują coraz większe zainteresowanie poznaniem przeszłości. 

Obserwujemy więc szybki wzrost liczby regionalnych publikacji z zakresu historii.438 

Najbardziej wartościową częścią tego dorobku są niewątpliwie monografie lokalne, 

poświęcone dziejom byłych i obecnych miast. Należy do nich zaliczyć monografie: Biłgoraja, 

Bychawy, Chełma, Hrubieszowa, Józefowa, Kocka, Końskowoli, Łukowa, Międzyrzeca 

Podlaskiego, Nałęczowa, Ostrowa Lubelskiego, Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Stężycy, 

 
434 Ibidem. 
435 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki…, s.223.  
436 Głos w dyskusji [w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. 
W. Fałkowski, Warszawa 2001, s.294-296. 
437 R. Szczygieł, Ruch regionalistyczny w Polsce. Jego cele i związki z historią regionu [w:] Czym jest 
regionalizm. VI Kongres RTK, Radom 23-26.IX.1998, Wrocław-Ciechanów 1998, s.97-98. 
438 R. Szczygieł, Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny, [w:] Region i ludzie a historiografia 
i tożsamość. Materiały II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku-Starbieninie 22-24.XI.1996 r., Gdańsk-
Ciechanów 1999, s. 45-52. 
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Stoczka Łukowskiego, Tarnogrodu, Tomaszowa, Wąwolnicy, Włodawy, Zwierzyńca, 

przygotowane w większości przez zawodowych historyków, chociaż z udziałem często 

miłośników historii.439 Mniejszą wartość poznawczą mają zbiorowe opracowania poświęcone 

dziejom powiatów: chełmskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, puławskiego i zamojskiego440 

 oraz zbiory studiów i rozpraw opisujących dzieje: Białej Podlaskiej, Janowa Lubelskiego, 

Kocka, Łukowa, Łęcznej, Urzędowa,441 a także opracowania dziejów Kurowa, od XVIII do 

XX w. oraz Radzynia Podlaskiego i jego okolic.442 Nowe treści i informacje przynoszą 

opracowania opisujące dzieje Kazimierza Dolnego, poświęcone zagadnieniom urbanistyczno-

architektonicznym443 oraz cztery wydawnictwa poświęcone dziejom Zamościa i jego 

okolic444. Warto też docenić opracowania poświęcone dziejom wsi: Gródki, Strzyżewic, 

Osmolic, Drelowa, Soch, Radzięcina.445 

Bezcenną wartość dla badaczy dziejów i zainteresowanych historią regionu mają 

publikacje materiałów źródłowych, zapoczątkowane jeszcze w okresie międzywojennym serią 

publikacji ważnych do opracowania monografii Lublina.446 Po drugiej wojnie zapoczątkował 

 
439 Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 1985; Dzieje Bychawy, pod red. 
R. Szczygła, Bychawa – Lublin 1994; Chełm i Chełmskie w dziejach, red. R. Szczygieł, Chełm 1996; 
Hrubieszów przez dzieje, pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 1990; W. Ćwik, Dzieje Józefowa, Rzeszów 1992; 
H. Mierzwiński, Dzieje Kocka do roku 1939, Warszawa 1990; Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 
1988; Dzieje Łukowa w XIX i XX wieku, red. J. Trześniak, Warszawa 1989; J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. 
Dzieje miasta i regionu 1390-1995, Biała Podlaska 1995;  M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989; Dzieje 
Ostrowa Lubelskiego, pod red. R. Szczygła, Lublin 1998; A. Nosalski, Z dziejów Parczewa, Biała Podlaska 
1998; S. Jarmuł, Radzyń Podlaski  – 530 lat, Lublin 1999; K. Kurzyp, Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989; Stoczek 
Łukowski z dziejów miasta, red. A. Budzyński, J. Filipczuk, Stoczek Łukowski 1996; Ks. W. Depczyński, 
Tarnogród 1567-1967. Monografia historyczno-gospodarcza. Tarnogród 1967; B. Cisło, O dawnym 
Tomaszowie, Tomaszów L. 1991; Dzieje Wąwolnicy, red. S. Partycki, Wąwolnica 1992; E. Olszewski, 
R. Szczygieł, Dzieje Włodawy, Lublin-Włodawa 1991; H. Matławska, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991. 
440 Ziemia Chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r., red. 
J. Willaume, Lublin 1961; Z dziejów powiatu kraśnickiego, red. K. Myśliński, J.R. Szaflik, Lublin 1963; 
Lubartów. Z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka, Lublin 1977; Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, pod 
red. J.R. Szaflika, Lublin 1959; Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej, pod red. Z. Hirsza, Lublin 1964; 
K. Myśliński , (red.), Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969. 
441 Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 1990; A. Wediuk , 
J. Łukasiewicz, Z przeszłości Janowa Lubelskiego, Stalowa Wola 1990; M. Jesionowski, M. Futera, Kock. 580 
lat miasta. Wybrane karty z historii, Kock 1997; R. Turkowski (red.), Łuków i okolice w  XIX i XX w., Warszawa 
1989; Łęczna. Studia z dziejów miasta, pod red E. Horocha, Łęczna 1989; J. Goliński, J. Kliszewska, Starostowie 
urzędowscy od XV do XVIII wieku, Urzędów 1994. 
442 K.A. Boreczek, Kurów od początku XVIII do poł. XX w. cz. I 1700-1918, Kurów 1996; S. Jarmuł, Szkice 
z dziejów Radzynia Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995.  
443 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz 1981. 
444 Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, pod red. K. Myślińskiego, Zamość 1969; Zamość 
miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektonicznego, pod red. J. Kowalczyka, Lublin 
1980; Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, pod red. A. Koprukowniaka, A.A. Witusika, Lublin 1980; 400 lat 
Zamościa, pod red. J. Kowalczyka, Wrocław 1983. 
445 R. Tokarczyk, Gródki - dzieje roztoczańskiej wsi, Lublin 1992, 2000; F. Rymarz, Dzieje Strzyżewic do 1918 
roku, Lublin 1994;  L. Karłowicz, Z przeszłości Osmolic, Strzyżewice 1997; F. Olesiejuk, Monografia wsi 
Drelów, Lublin 1996; W. Sitkowski, Sochy dawniej i dziś, Zwierzyniec 1999; K. Stopa, Wieś Radzięcin, jej 
dzieje i ludzie, Lublin 1997. 
446 Były to opracowania L. Białkowskiego i J. Riabinina, zob. wyżej, rozdział IV, przypis 289.  
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cenne wydawnictwa tego gatunku Janusz Peter publikując źródła do dziejów Tomaszowa 

w swoim zbiorze studiów.447 W kolejnych latach regionaliści przyczynili się do 

opublikowania wielu źródeł z przeszłości: Zamościa, Łukowa, Łęcznej, Grabowca, Kurowa, 

Stężycy, Wąwolnicy, Janowca.448   

Znaczenie ważne bardziej dla upowszechniania wiedzy, niż wzbogacenia stanu badań 

mają studia czy zarysy dziejów: Białej Podlaskiej, Janowa Lubelskiego, Kazimierza nad 

Wisłą, Krasnegostawu, Piask, Ryk, Wilkowa, Żyrzyna.449 

Warto też wspomnieć o opracowaniach miłośniczych dotyczących dziejów: Biszczy, 

Bochotnicy, parafii Fajsławice, Sosnowicy,450  oraz gmin: Kurów, Strzyżewice, Rybczewice, 

Werbkowice i Uchanie.451  

Ważną rolę w propagowaniu wiedzy historycznej o dziejach regionu są periodyki 

stowarzyszeń regionalnych. Rozwój czasopiśmiennictwa regionalnego na Lubelszczyźnie jest 

cennym zjawiskiem propagującym wiedzę historyczną o przeszłości regionów, tym bardziej, 

że redaktorzy większości z periodyków ukazujących się pod egidą towarzystw regionalnych 

na Lubelszczyźnie, potrafili wykorzystać bliskość lubelskich ośrodków naukowych 

i gotowość środowiska naukowego do współpracy przy badaniu i popularyzacji dziejów. 

Przywołać należy ukazujące się systematycznie periodyki: „Biuletyn TRH”, „Lubartów 

i Ziemia Lubartowska”, „Głos Nałęczowa”, „Rocznik Międzyrzecki” i szereg innych.452 

Zdaniem Ryszarda Szczygła oceniającego periodyki regionalne u progu XXI wieku 

czasopisma regionalne mają bardzo szeroką formułę. Są dokumentacją rozwoju w danym 

środowisku kultu wiedzy, szacunku dla nauki, sztuki i kultury oraz wymiernym świadectwem 

 
447 J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947. 
448 Były to opracowania: R. Szczygła, zob. wyżej, rozdział IV, przypis: 292, 301, 307; K. Boreczka – przypis 
300; J. Kusa – przypis: 297, 301, 302, 304; E. Leśniewskiej – przypis: 303, 306; oraz opracowane dokumenty 
z dziejów Janowca - przypisy: 308-316.  
449 A. Kasprzyk, A. Mironiuk, Biała Podlaska i okolice, Warszawa 1982; Janów Lubelski 1640-2000, Janów 
Lubelski 2000; J. Teodorowicz-Czerepińska, Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987; Zapiski 
Krasnostawskie. Z przeszłości Krasnegostawu i okolic, t. I, red. P. Kardela, Lublin 1994; t. II, red. 
M. Nowosadzki, W. Fedorowicz, P. Kardela, Lublin 1994; t. III, red. M. Nowosadzki, W. Fedorowicz, 
P. Kardela, Lublin 1996; L. Świetlicki: Miasto Piaski. Kronikarski zapis dziejów, Piaski 1994; Z. Lipski, Ryki – 
początek eposu, Ryki 1997; W. Włodarczyk, Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998; M. Rybak, Żyrzyn i okolice. 
Zarys dziejów, Lublin 1997. 
450 Z. Gałka-Kańska, Szkice z dziejów Biszczy, Biszcza 1995; Bochotnica, historia i zabytki, red. P. Lis, 
Kazimierz Dolny 1996; A. Polski, Zarys historii parafii Fajsławice, red. A. Polski, Fajsławice 1995; K. Prożogo, 
Sosnowica i okolice, Lublin-Chełm 1985.  
451 K. Boreczek, Gmina Kurów. Powstanie, organizacja, funkcjonowanie, Kurów 2000; L. Świetlicki (red.), 
Dzieje gminy Rybczewice, Rybczewice 1996; F. Rymarz (red.), Gmina Strzyżewice (Piotrowice) 1918-1997, 
Lublin 1998; Zarys dziejów miejscowości gminy Werbkowice, Zamość 1997; W. Złotko, Gmina Uchanie 
w latach 1918-1939, Hrubieszów 1991.  
452 Omówione wyżej, zob.przypisy:394, 402, 405, 425. 
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ciągłości tradycji lokalnej (…) prezentując ponadto wysoki poziom merytoryczny 

zamieszczonych w nim rozpraw, studiów i materiałów źródłowych453. 

Warto przy tym zauważyć, że „Dzieje Lubelszczyzny”, które ukazały się w 1974 r., 

a autorzy monografii korzystali z opublikowanych w poprzednim okresie prac, także 

inspirowanych przez stowarzyszenia regionalne. Docenił ten dorobek ruchu regionalnego 

Tadeusz Mencel w charakterystyce dorobku historiografii regionu w poprzednim okresie.454 

Wśród włączonych do zamieszczonego tam zestawienia wydawnictw źródłowych oraz 

opracowań znajduje się 49 prac powstałych z inspiracji towarzystw regionalnych, głównie 

zbiorów studiów, dotyczących powiatów oraz dziejów miast z omówionego wyżej 

dorobku.455   

Należy także odnotować znaczną część publikacji, głównie ukazujących się w latach 

90. XX w., które nie wnoszą żadnych informacji do stanu badań, powtarzając, często 

z błędami poprzednie ustalenia.456 Krytyczne uwagi zgłaszane przez historyków, dotyczące 

wartości merytorycznej publikacji, miały na celu, co niejednokrotnie podkreślano, nie 

zdyskwalifikowanie dorobku historyków amatorów lecz do zobowiązania autorów 

i wydawców do większej rzetelności i dbałości o warsztat naukowy.457 Wielokrotnie 

akcentował to J. Topolski, stwierdzając, że czas amatorów skończył się już bezpowrotnie, co 

nie oznacza, że nikt nie mający studiów uniwersyteckich w zakresie historii nie ma szans 

opanowania wspomnianych dyrektyw. Nie chodzi tu przecież o formalne stwierdzenie 

profesjonalności, lecz o rzeczywiste opanowanie metody historycznej, tak jak ona prezentuje 

się obecnie. Ten, kto metodę tę opanuje, przestaje być amatorem, a jego stwierdzenia zyskują 

walor prawomocności naukowej.458 Na chwilę obecną i dalsze lata ważne jest, aby działacze 

stowarzyszeń regionalnych, zarówno naukowych, jak i miłośniczych zwracali uwagę  na 

poznawczą wartość publikacji regionalnych, co czynić powinni w imię odpowiedzialności za 

właściwy stan wiedzy o przeszłości lokalnej i regionalnej i wiarygodne jej upowszechnianie 

w społecznościach tych miejscowości oraz regionów. Tylko takie badania będą przydatne dla 

 
453 R. Szczygieł, W pięciolecie „Notatnika Janowieckiego”, „Notatnik Janowiecki” 2000, nr 9-10, s.23. 
454  Źródła i opracowania do dziejów Lubelszczyzny, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 
1974, s.885-927. 
455 Ibidem, s.892-898. 
456 S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993; Jadczak S., Hrubieszów i powiat 
hrubieszowski 1400-2000, Lublin 2000; T. Brytan, Gmina Biłgoraj, Krosno 2000; Idem, Gmina Obsza, Krosno 
1999; M. Pizun, W gminie Susiec, Susiec 2000; Idem, Miasto i gmina Józefów, Krosno  2000. 
457 S. Wiśniewski, rec. Lubartów i Ziemia Lubartowska, „Rocznik Lubelski” 1964, t. VII, s.250. 
458 J. Topolski, Refleksje metodologiczne o badaniach regionalnych, „Region Lubelski” 1988, R. 3(5), s.14. 



 

330 
 

syntezy dziejów narodowych.459  To także, jak się wydaje, ważne zadanie naukowego 

środowiska historycznego, aby wyławiało i oceniało krytycznie tego typu publikacje. 

 
459 R. Szczygieł, Polskie Towarzystwo Historyczne a towarzystwa regionalne … op. cit., s.18.  
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Zakończenie 

 

W niniejszej pracy przedstawiono rozwój ruchu regionalistycznego na Lubelszczyźnie 

w ciągu XX wieku . Omówiono powstanie pierwszego towarzystwa w Nałęczowie, jeszcze 

przed I wojną światową, następnie po 1918 r. w dwu etapach tworzenie kolejnych 

stowarzyszeń i ich działalność w ciągu dwudziestolecia międzywojennego. Okres 55 lat (po 

1944 r.) dzieli się także wyraźnie na kilka etapów, dla których cezurami były lata: 1949, 

1956, 1970, 1980, 1989. Ruch regionalistyczny w ciągu tych okresów rozwijał się z różną 

intensywnością. Zmieniała się też polityka władz wobec jego działalności. Drugim głównym 

zagadnieniem pracy było zgromadzenie informacji o dorobku wydawniczym towarzystw 

regionalnych w zakresie badań nad przeszłością regionu. Podjęto także próbę oceny znaczenia 

tego dorobku dla całokształtu historiografii regionalnej oraz historiografii polskiej. 

W okresie zaborów środowiska lokalne i intelektualiści odczuwali potrzebę 

organizowania poczynań dla poznania przeszłości oraz wykorzystania tej wiedzy w życiu 

codziennym, szczególnie w obronie zagrożonego przez zaborców bytu narodowego. Jednakże 

na Lubelszczyźnie inicjatywy lokalne pojawiły się dopiero po liberalizacji w 1906 r. polityki 

społecznej i kulturalnej w Królestwie Polskim. Ożywiły się wówczas środowiska 

w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Doszło dzięki inicjatywie Stefana Żeromskiego do 

założenia w 1909 r. Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, które jest pierwszym 

stowarzyszeniem w naszym regionie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. pozytywnym 

echem odbiło się przesłanie I Kongresu Nauki Polskiej, poświęconego rozwojowi nauki na 

prowincji, który obradował w Warszawie w 1920 r. Wskazano tam zadania stojące przed 

środowiskami intelektualnymi i kulturalnymi w kraju po odzyskaniu niepodległości. 

Zachęcano do publikacji źródeł z bliższej i dalszej przeszłości a także podejmowania badań 

regionalnych, zwłaszcza z zakresu dziejów miejscowości i regionów. W pracy szerzej 

omówiono, jako przykład takich poczynań, inicjatywy regionalistyczne braci Pomarańskich 

w Zamościu oraz stowarzyszeń regionalnych w wielu miejscowościach Lubelszczyzny np. 

w: Nałęczowie, Lubartowie, Łukowie, Tomaszowie Lubelskim i Kazimierzu Dolnym oraz 

Lublinie.  

W latach 1924-1925, przy poparciu środowisk naukowych, Aleksander Patkowski 

opracował program regionalizmu polskiego. Po przewrocie majowym 1926 r. został on 

wykorzystany przez władze państwowe, próbujące od 1927 r.  uczynić z regionalizmu 

element budujący wspólnotę obywateli, co miało przyczynić się jednocześnie do odbudowy 

tożsamości regionów i rozbudzenia patriotyzmu lokalnego. Do wdrożenia programu 
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powoływano wojewódzkie komitety regionalne, mające koordynować działalność w tym 

względzie władz powiatowych. W Lubelskiem wojewoda Antoni Remiszewski zachęcał 

władze powiatów do współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Lublinie 

i Towarzystwem Krajoznawczym, które miało pomagać przy publikacji wydawnictw 

regionalnych. W Lublinie przedsięwzięcia badawcze w zakresie historii regionalnej podjęła 

Komisja Regionalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk, powołana w listopadzie 1927 r.  

Badania prowadziły też poszczególne stowarzyszenia regionalne. Dorobek naukowy 

zwłaszcza tych ostatnich w tym okresie miał wprawdzie w większości niewielką wartość 

naukową, szczególnie publikowane wówczas monografie miejscowości (np. powiatu 

biłgorajskiego, lubelskiego, lubartowskiego oraz wsi: Udrycze, Mircze, Rachodoszcze), 

jednak niektóre prace badawcze a szczególnie publikowane źródła do dziejów Lublina, 

stanowiły poważny dorobek naukowy, mający znaczenie do dzisiaj. 

Po II wojnie światowej stowarzyszenia istniejące poprzednio szybko wznowiły swoją 

działalność, starając się odbudować struktury i usiłując organizować badania naukowe oraz 

popularyzować wiedzę o przeszłości regionów. Spotkały się jednak z niechęcią władz 

państwowych, które mnożyły trudności, zwłaszcza przy publikacji prac naukowych. Po 

czterech latach takiej działalności w 1949 r., gdy doszło do sformułowania nowej polityki 

kulturalnej państwa, propagującej kulturę socjalistyczną, szybko okazało się, że nie było tam 

miejsca dla stowarzyszeń regionalnych. Uznano je za niezdolne do włączenia się do „nowej 

ofensywy kulturalnej”. Ich rolę w upowszechnianiu wiedzy przejęło powołane do życia 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. W latach 1949-1956 nastąpiło zawieszenie działalności 

odrodzonych po wojnie towarzystw regionalnych w Lublinie, Nałęczowie i Kazimierzu 

Dolnym. Inne zaś nie podjęły w tym okresie działalności. Ruch regionalistyczny na 

Lubelszczyźnie zamarł. 

Pierwsze próby wznowienia działalności regionalistycznej nastąpiło w ramach Polskiego 

Towarzystwa Historycznego, które podjęło rolę inspiratora i inicjatora badań regionalnych, 

powołując od 1954 r. koła miłośników historii, przekształcone często później w towarzystwa 

regionalne. Ważną rolę w przeobrażeniach, jakie objęły towarzystwa regionalne, odegrał 

przełom październikowy 1956 r. Podjęcie badań nad przeszłością regionów po 1956 r. było 

możliwe poprzez włączenie się w ogłoszony przez władze państwowe oficjalny  program 

obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na fali obchodów organizowano sesje naukowe 

poświęcone poszczególnym powiatom, konferencje nauczycieli-historyków, oraz wykłady 

publiczne, w których prezentowano najnowsze efekty prac badawczych. Sesje powiatowe 

odbyły się w: Łukowie (1958 r.), Chełmie (1959), Kraśniku (1961), Puławach (1962), 
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Krasnymstawie (1963), Zamościu (1964), Lubartowie (1965), Bełżycach (1967) a także 

w Grabowcu, Radzyniu Podlaskim i Opolu Lubelskim (1968). Materiały z sześciu sesji 

zostały opublikowane w latach następnych w wydawnictwach zbiorowych, zaś konferencji 

grabowieckiej zamieszczono w Biuletynie TRH. Były to dla wielu regionów pierwsze 

publikacje w oparciu o źródła historyczne. Wspólne działania regionalistów i PTH trwały do 

1967 r., później Oddział Lubelski odszedł od organizowania konferencji regionalnych 

i angażowania się w akcję odczytową, poświęcając uwagę organizowaniu X Powszechnego 

Zjazdu Historyków Polskich. Towarzystwa regionalne podejmowały zaś w latach następnych 

samodzielnie organizację konferencji z okazji ważnych rocznic i jubileuszy, np. 

w Hrubieszowie (1973) i Łęcznej (1974). Władze państwowe po 1956 r. godziły się 

wprawdzie na powstawanie towarzystw regionalnych w miastach powiatowych, poddawały je 

jednak stałemu nadzorowi i kontrolom. Bezskutecznie usiłowały też skłonić stowarzyszenia 

do stworzenia Federacji, szczególnie po 1963 r. 

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, tzw. „epoka Gierkowska”, wobec niechętnej 

polityki władz w stosunku do towarzystw regionalnych zapisały się osłabienie działalności 

towarzystw. Nie bez znaczenia dla losów stowarzyszeń regionalnych było wprowadzenie 

w 1975 r. reformy administracyjnej państwa, likwidującej powiaty i zwiększającej liczbę 

województw do 49. Spowodowało to w efekcie rozbicie dotychczasowych więzi 

powiatowych i wojewódzkich w działalności towarzystw regionalnych. Stowarzyszenia 

w większości zmuszone zostały też do zmian statutów oraz nazw a także ograniczenia terenu 

swojego działania. Na terenie województwa lubelskiego po 1975 r. w działalności towarzystw 

obserwuje się stagnację, co było związane z niechętną polityką władz wojewódzkich, chociaż 

należy wspomnieć, że w tym czasie powstały nowe stowarzyszenia w: Łęcznej, Krzczonowie, 

Dęblinie, Rybczewicach, Rykach, Stężycy a także pierwsze na Lubelszczyźnie towarzystwo 

miłośnicze wsi w Woli Osowińskiej. Większe ożywienie obserwujemy w tym okresie na 

terenie nowych województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego, gdzie powstały 

nowe stowarzyszenia regionalne. Organizowano też konferencje tzw. integracyjne dla 

terenów województwa. Do dorobku historiografii regionalnej przybyły publikacje z dziejów 

Chełma i Kazimierza Dolnego oraz niektóre z wydawnictw związanych z obchodami 

jubileuszu 400-lecia powstania Zamościa, przypadającego w 1980 r.  

Przemiany społeczno-polityczne lat 1980-1981 miały wpływ na aktywizację 

środowisk regionalnych, które wykazują znaczne ożywienie. Widoczne było to zarówno 

w skali wydarzeń krajowych, jak i regionalnych. Wyrazem zmian zachodzących 

w społecznym ruchu regionalnym był II Krajowy Kongres Regionalnych Stowarzyszeń 
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Kultury, który odbył się w Nowym Sączu w końcu maja 1981 r. Przedstawiciele 

stowarzyszeń powołali wówczas Krajową Radę Regionalnych Towarzystw Kultury, którą 

uznawali za jedyny organ reprezentujący ich wobec władz. Nie została ona jednak uznana 

przez władze polityczne. Wprowadzenie stanu wojennego zahamowało aktywność wielu 

stowarzyszeń.  

Na Lubelszczyźnie ruch regionalny jednoczył się wówczas w Wojewódzkiej Radzie 

Towarzystw Regionalnych, która skupiała początkowo przedstawicieli 13 towarzystw. 

Umożliwiała ona bezpośrednie kontakty i wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami 

a także zachęcała do podejmowania badań nad przeszłością społeczności lokalnych. Ważną 

rolę w konsolidacji ruchu odegrał II Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który 

odbył się w Kazimierzu Dolnym w październiku 1982 r. W następnych latach widoczny jest 

wyraźny rozwój liczbowy towarzystw, co można było zaobserwować na kolejnych zjazdach, 

organizowanych co trzy lata. Zjazdy te odbyły się w: Kocku - 1985 r. - przy udziale 28 

towarzystw, Sobieszynie - 1988 - 33 towarzystw, Wąwolnicy - 1991 - 47 towarzystw,  

Sobieszynie - 1994 - 59 towarzystw, Michowie - 1997 - 63 towarzystw oraz w Hrubieszowie - 

2000 - 68 towarzystw regionalnych. Lubelscy regionaliści byli także gospodarzami 

IV Krajowego Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, który obradował w Lublinie we 

wrześniu 1990 r. z udziałem 164 delegatów z 44 województw. Na ożywienie działalności 

stowarzyszeń wpływ wywarły zmiany demokratyczne w kraju, jakie nastąpiły po wyborach 

z czerwca 1989 r.  

Aktywność stowarzyszeń w ostatnim dwudziestoleciu XX w. widoczna jest też 

w inspirowaniu licznych prac badawczych, obejmujących dzieje miejscowości oraz  

publikowaniu rezultatów przeprowadzonych badań. Zniesienie cenzury w 1990 r., otwarcie 

się rynku wydawniczego oraz fakt włączenia samorządów (rad gmin i miast) obok 

stowarzyszeń regionalnych w wydawanie prac o regionie a zwłaszcza dziejach lokalnych, 

spowodowały wzrost liczby publikacji. Wykorzystały to firmy wydawnicze, oferując własne 

opracowania i publikowanie materiałów, zazwyczaj o małej wartości naukowej. Budziły one 

niepokój historyków, którzy apelowali wielokrotnie do osób podejmujących badania 

regionalne oraz  inicjujących przedsięwzięcia wydawnicze o odpowiedzialność za efekty tej 

pracy, gdyż według F. Kiryka  jeszcze trudniej pogodzić się z zalewem chałtury na gruncie 

ukazujących się opisów wsi i miasteczek, owych „pseudomonografii”. Obok ujęć, które można 

uznać za poprawne (bo takich nigdy nie brakowało i nadal nie brakuje), ukazują się 

opracowania, które burzą wszelkie wyobrażenia o pracy naukowo-badawczej. Piszą je 

w większości amatorzy bez jakiegokolwiek pojęcia o metodzie naukowej i znajomości procesu 
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dziejowego, wypełnionego przecież różniącymi się od siebie epokami, specyficznego nie tylko 

w ramach poszczególnych dzielnic.1  

W pracy podjęto też próbę zbilansowania dorobku wydawniczego towarzystw 

regionalnych w zakresie badań historycznych a także oceny wkładu stowarzyszeń do 

dorobku historiografii regionu. Najbardziej wartościową częścią tego dorobku jest 

niewątpliwie, obok wzmiankowanych wcześniej publikacji materiałów konferencji 

powiatowych, 26 monografii miejscowości, które ukazały się w ostatnim dwudziestoleciu 

ubiegłego wieku a poświęconych dziejom byłych i obecnych miast. Publikacje te 

przygotowane były w większości przy udziale pracowników naukowych, jednakże zawsze 

przy uczestnictwie miłośników historii. Dużą wartość poznawczą mają liczne zbiory studiów 

i rozpraw opisujących dzieje miejscowości Lubelszczyzny. Bezcenną wartość dla przyszłych 

badaczy dziejów regionalnych mają publikacje materiałów źródłowych, dotyczące dziejów 

ośmiu miejscowości. Opublikowano także kilkadziesiąt studiów, rozpraw i przyczynków, 

dotyczących różnych wydarzeń historycznych w regionie lub działających tam osób, które 

mają także duże znaczenie poznawcze, a dotyczą różnych okresów dziejów. Wiele z nich 

opublikowano w periodykach i czasopismach wydawanych przez towarzystwa regionalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 F. Kiryk, Osiągnięcia i niedomogi regionalistyki…, s.232. 
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Wykaz skrótów 

 

 

APL – Archiwum Państwowe w Lublinie 

Dz. U. – Dziennik Ustaw 

LTR – Lubartowskie Towarzystwo Regionalne 

Nr - numer 

PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne 

RTK – Regionalne Towarzystwa Kultury 

rec. – recenzja 

red. - redakcja 

TM – Towarzystwo Miłośników 

TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

TP – Towarzystwo Przyjaciół 

TR – Towarzystwo Regionalne 

UW WSW – Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Wewnętrznych 

UW WS SA- Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych 

WRTR – Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 

WOK – Wojewódzki Ośrodek Kultury 

WDK – Wojewódzki Dom Kultury 
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Źródła i opracowania 

 

I. Źródła archiwalne: 

Archiwum Państwowe w Lublinie, zbiory akt: 

- Akta Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Wewnętrznych, Rejestr Związków 

i Stowarzyszeń 1954-1984,spis: 4/48, IV/49. 

- Akta Urzędu Wojewódzkiego WSW, Skorowidz stowarzyszeń i związków, spis: 4/50. 

- Akta Urzędu Wojewódzkiego WSW, Legalizacja, ograniczenie działalności, likwidacja 

stowarzyszeń, SW IV-900/74 spis IV; SW IV-900/75.  

- Akta Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych III, Nadzór 

nad stowarzyszeniami, zespoły akt: 6015/77 t. 4/4, 6015/78, 6015/79 t. 4/6, 6015/80 t. 5/1, 

6015/81 t.5/2, 6015/82 t. 5/3, 6015/83 t. 5/4, 6015/84 t. 5/5, 6015/85 t. 5/6, 6015/86 t. 5/7, 

6015/87 t. 5/9, 6015/88 t. 5/10, 6015/89 t. 5/11, 6015/90/91 t.5/12. 

- Akta Urzędu Wojewódzkiego WS SA, Ewidencja stowarzyszeń i związków, 6010/80 t.5/40, 

6010/83 t. 5/43, 6010/84 t. 5/44, 6010/85 t. 5/45, 6010/88 t.5/48. 

- Akta UW WSW, Towarzystwo Miłośników Miasta Krasnegostawu i Powiatu, 1964/65, 

T. 4/80. 

- Akta UW WSW, Protokoły  posiedzeń Zarządu Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu, 

T. 4/79, T. 4/80. 

- Protokoły zebrań Towarzystwa Miłośników Krasnegostawu 1964-65, T. 4/78. 

- Akta Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1912-1938, 1934-1957, nr zespołu 610/1. 

- Akta Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Stowarzyszeń 1909-1915, Towarzystwo 

Przyjaciół Nałęczowa. 

- Akta Towarzystwo Przyjaciół  Nałęczowa, Księga protokołów z lat 1909-32. 

- Księga Protokołów Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa za lata 1944-1960. 

- Akta Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 1912-1938.  

- Akta Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Lublin. 

 

Archiwum Państwowe w Zamościu: 

- Akta dr Janusza Petera: Ziemia Tomaszowska i jej muzeum, (maszynopis pracy); Dzieje 

utworzenia Muzeum Ziemi Tomaszowskiej 1962-1963,(maszynopis pracy). 

- Akta Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: sprawozdania i protokoły z posiedzeń 

Zarządu oraz Walnych Zjazdów, 
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- Materiały Kazimierza Kowalczyka, w tym: 50-lecie drukarni w Zamościu, (maszynopis); 

Michał Pieszko – (życiorys, fotografie); materiały na temat Rodziny Pomarańskich  

(fotografie, noty biograficzne regionalistów, aneksy aktów notarialnych). 

 

Muzeum Zamojskie: 

- Zbiór rękopisów Michała Pieszki.  

- Akta Koła Miłośników Zamościa i Ziemi Zamojskiej.  

- Kronika Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

- Bojarczuk M., Kronika I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. 

 

Muzeum Regionalne w Lubartowie: 

- Kronika Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego – Maria Kozioł. 

 

Relacje działaczy towarzystw regionalnych: 

- napisane przez: Krzysztofa Boreczka (Kurowskie Towarzystwo Regionalne), Halinę 

Bukowską (Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa), Stanisława Jarmuła (Radzyńskie 

Towarzystwa Regionalne), Romana Kornackiego (Lubartowskie Towarzystwo Regionalne), 

Mariannę Kozioł (Lubartowskie Towarzystwo Regionalne), Halinę Matławską (Towarzystwo 

Miłośników Zwierzyńca), Eugeniusza Misiewicza (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej), Tadeusza Pietrasa (Radzyńskie Towarzystwo Regionalne).  

 

II. Wydawnictwa źródłowe dotyczące regionalizmu: 

Karta Regionalizmu Polskiego uchwalona na V Kongresie RTK, [w:] V Kongres 

Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25 września 1994 r. Dokumentacja. 

Ciechanów 1995. 

Kluska A., Wystąpienie na 23 posiedzeniu plenarnym Sejmu PRL (24-25.09.1987r.), [w:] 

Broszura Zespołu RTK przy NRK, nr 2(4), Ciechanów 1988. 

II Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (materiały i dokumenty), Warszawa 1983. 

III Kongres Regionalnych towarzystw Kultury, Poznań 1986. 

IV Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury Lublin 14-16 września 1990 r. Dokumenty 

i materiały. Wrocław-Ciechanów 1991. 

V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25 września 1994 r. 

Dokumentacja, Ciechanów 1995. 
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VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26.09.1998,Wrocław-Ciechanów 

1998. 

List Stefana Żeromskiego o regionalizmie, „Głos Nauczycielski”, 1928, nr 13/14. 

Persowski F., Millenium Poloniae w rozwoju zainteresowań regionalnych, „Kwartalnik 

Historyczny”, R. LXXIII, 1966. 

Regionalizm Lubelski ze szczególnym uwzględnieniem zadań administracji państwowej 

i samorządowej, Lublin 1928. 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Regionalnych Towarzystw Kultury za okres między III 

a IV Kongresem RTK (październik 1986-sierpień 1990),Warszawa-Ciechanów 1990.  

Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej RTK(wrzesień 1990-czerwiec 1992), [w:] 

Komunikaty RK RTK nr 1/93, Ciechanów 1993. 

Sprawozdanie z obrad IV zjazdu towarzystw regionalnych, Biegalska J. (oprac.), „Informacja 

Kulturalna. Kwartalnik WDK w Lublinie”, 1988, nr 3-4. 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, Kazimierz Dolny 1925. 

Statut Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. S.  Staszica, Hrubieszów 1981. 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie, „Pamiętnik Lubelski”, t.3, Lublin 1938. 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 1970. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 10.IV.1989 r. Nr 20, 

poz.104. 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz.U. 1998.96.603, z dnia 28 lipca 1998 r.). 

Wnioski i postulaty III Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Kocku, 18-

20.X.1985r., „Region Lubelski”, R.3(5), 1988. 

Wnioski przyjęte przez uczestników II Sejmiku Ekologicznego towarzystw regionalnych 

Lubelszczyzny, [w:] II Sejmik Ekologiczny Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, 

Lublin-Fajsławice 2001. 

 

III. Opracowania dotyczące regionalizmu polskiego 

Bednarek S., W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne, Wrocław 1996. 

Bukowski A., Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki, kulturalny. Poznań 1950. 

Ciechońska M., Regionalizm na obszarach przygranicznych [w:] Regionalizm polski u progu 

XXI w., Bednarek S. (red.), Wrocław 1994.  

Czernik S., Co to jest regionalizm, „Kurier Poznański”, 1926, nr 500. 

Czym jest regionalizm. VI Kongres RTK, Radom 23-26.IX.1998,  Wrocław-Ciechanów 1998. 
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Damrosz J. Region i regionalizm, Warszawa 1987. 

Działalność Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 1994-1998,Wrocław-

Ciechanów 1998. 

Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Materiały dla 

nauczycieli, Bednarek S. (red.), Wrocław 1999. 

Gilas J. (red.), Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1978. 

Gładysz A., Społeczny ruch kulturalny z perspektywy 40-lecia PRL, Katowice 1988. 

Gładysz A., Młodzież a regionalizm,[w:] Szkoła a regionalizm, Kociszewski 

A., Omelaniuk A., Pilarczyk W., (red.), Ciechanów 1996. 

Gołębiowski B., Regionalizm współczesny, „Region Lubelski”, R. 1(3), 1986. 

Herbst S., Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej, „Kwartalnik 

Historyczny”, 1956, nr 4/5. 
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Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej, Myśliński K., Szaflik J.R., (red.), 

Lublin 1963. 

Z przeszłości Ziemi Łukowskiej. Materiały Sesji Naukowej poświęconej przeszłości miasta 

Łukowa i Ziemi Łukowskiej odbytej w dniu 28.IX.1958 r., Orłowski R., Szaflik J., (red.), 

Lublin 1959. 

Ziemia Chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21.VI.1959 r., 

Willaume J. (red.), Lublin 1961. 

Złotko W., Gmina Uchanie w latach 1918-1939, Hrubieszów 1991. 

 

3. Czasopisma, wydawnictwa ciągłe 

„Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”: organ Zarządu TRH im. 

Stanisława Staszica /red. nacz. Jerzy Krzyżewski/ Hrubieszów , od 1961- /do 2000 r. ukazało 

się 157numerów/. 

„Chrząszcz”, Szczebrzeszyn: organ Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna, od 1996- /50 

numerów/ miesięcznik. 

„Gazeta Janowiecka”: organ Towarzystwa Przyjaciół Janowca, /red. Krzysztof Szulowski/, 

od 1996- /do 2000 r. ukazało się 18 numerów/ kwartalnik. 

„Głos Nałęczowa”: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczów, w latach: 1978, 

1983, 1986,1988, 1990, od 1992- rocznik / do 2000 r. ukazało się 14 numerów pisma/. 

„Głos Pokoleń”: Pismo Regionalne Towarzystwa Regionalnego „Pokolenia” 

w Wierzchowiskach, Wierzchowiska, od 1992- . 

„Głos Michowa”: Towarzystwo Przyjaciół Michowa, Michów, od 1998 -. 

„Głos Garbowa”: Towarzystw Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Garbów, od 1991-. 

„Głos Ziemi Urzędowskiej”: czasopismo Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, Urzędów, od 

1987 r. ukazuje się w cyklu dwuletnim, od 1993 – rocznik /do 2000 r. – 11 numerów/. 

 „Kronika Powiatu Zamojskiego”: Z. Pomarański i sp. w Zamościu, 1918, dwutygodnik 
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/ukazało się 18 numerów/.; przekształcona w: „Teka Zamojska”: miesięcznik wydawany 

w latach 1918-1921; Kwartalnik poświęcony zagadnieniom regionalnym, Zamość 1938, R. I., 

z. 1-4; 1939, R. II, z. 1,2 (ukazało się 6 zeszytów). 

„Kurowiak. VIII wieków Kurowa”:  jednodniówka Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego, 

18-20 lipca 1986 r. 

 „Kwartalnik Tarnogrodzki”: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne /red. nacz. Władysław 

Dubaj/ Tarnogród, od 1999- kwartalnik. 

„Lubartów i Ziemia Lubartowska”:  Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Lubartów, od 

1956- / do 2000 r ukazało się 14 tomów periodyku/. 

„Merkuriusz Kresowy”: gazeta społeczno-kulturalna: Towarzystwo Przyjaciół Łaszczowa: 

Łaszczów, od 1999- miesięcznik. 

„Merkuriusz Łęczyński”: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Łęczna, od 1985- 

rocznik /do 2000 r. ukazało się 13 wydań jednodniówki/. 

„Nad Chodelką”: Biuletyn Informacyjny Chodelskiego Towarzystwa Regionalnego, Chodel, 

od 1998-. 

„Notatnik Janowiecki”:  Towarzystwo Przyjaciół Janowca / red. Andrzej Szymanek/ 

Janowiec nad Wisłą, od 1996-, /do 2000 r. ukazało się 10 numerów/. 

„Nowa Gazeta Łukowska”: Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego w Łukowie /red. 

M. Okoń/ Łuków, od 1995-. 

„Ostoja”:  pismo Towarzystwa Przyjaciół Skierbieszowa im. I. Mościckiego, Skierbieszów, od 

1990- nieregularnie. 

„Pamiętnik Lubelski”: t. I  za lata 1927-1930, Lublin 1930; t. II za lata 1931-1934, Lublin 

1935; t. III za lata 1935-37: / red. Z. Kukulski/, Lublin 1938. 

„Panorama Trawnik”: Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Trawnik, Trawniki, od 1995- 

„Podlaskie Spotkania Regionalne” –Białowieża, Biała Podlaska, Sokołów Podlaski: 28-

29.I.1994, 22-24.X.1999. Jednodniówka. 

 „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”: Towarzystwo Miłośników Podlasia: Miejski Ośrodek 

Kultury, Biała Podlaska, od 2000- kwartalnik. 

„Przegląd Regionalny”: Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej /red. S. Eciak/ Poniatowa, od 

1998- miesięcznik. 

„Region Lubelski”: R.I, 1928; R.II 1929: organ Komisji Regionalistycznej Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Lublinie; Wydawnictwo  Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w 

Lublinie: R. 1(3) 1986, Lublin 1990; R. 2(4) 1987, Lublin 1990; R.3(5) 1988, Lublin 1991; 
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R.4(6) za lata 1989-1990, Lublin1993; R.5(7) za lata 1991-1993, Lublin 1996; R.6(8) za lata 

1994-1996, Lublin 1998 /red.: J. Smolarz (R.1-3), R. Szczygieł (R. 4-6)/. 

„Regionalista”: Czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego / red. J. Bartosiewicz/ 

Kraśnik, od 1994-. 

„Regionalista”- 1995 r. , od 1996 r. „Regionalista Opolski”:  Towarzystwo Przyjaciół Opola 

Lubelskiego /red. H. Złotucha/ - rocznik /do 2000 r. – 6 numerów rocznika/. 

 „Rocznik Chełmski”, Chełmski Oddział PTH, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, od 1995-  

/do 2000 r. ukazało się 6 tomów/. 

 „Rocznik Lubelski”:  Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Lubelski, Lublin, od 1958-. 

„Rocznik Międzyrzecki”: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, 

Międzyrzec Podlaski -1969- rocznik /do 2000 r. – 30 tomów/. 

„Rocznik Tomaszowski”: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, /red. nacz. Zdzisław 

Spaczyński/ Tomaszów Lubelski, t.1, 1981- [1983]. 

„Rocznik Zamojski”: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk /red. nacz. W. Śladkowski/, 

Zamość, od 1984-. /do 2000r. ukazało się 3 tomy: w 1988 i 1992 r./. 

„Studia Puławskie”: Towarzystwo Przyjaciół Puław /w latach 1974-1988  red. Waldemar 

W. Bednarski/ nieregularnie ( do 2000 r. ukazało się 6 tomów). 

„Teka Puławska”: Towarzystwo Przyjaciół Puław / red.: S.J. Buksiński i B. Zadura/, Puławy, 

od 1972- nieregularnie (do 2000 r. ukazało się 7 tomów) 

 „Tomaszowska Teka Regionalna”: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Tomaszów 

Lubelski, od 1997, [nr1-1997, nr2-1998] później nieregularnie. 

„Wiadomości Gminne”: pismo redagowane przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół 

Trawnik, od 1994 r. ( 3 numery). 

„Ziemia Chełmska”: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej, Chełm, od 1960, / do 

1979 r. ukazało się 12 tomów/. 

 „Ziemia Tomaszowska”: tygodnik publicystyczno-reklamowy Tomaszowskiego Towarzystwa 

Regionalnego /red. nacz. Marian Adam Stawecki/ Tomaszów Lubelski, od 1990- tygodnik. 

„Zeszyty Kurowskie”: Kurowskie Towarzystwo Regionalne, Kurów, od 1984-  

„Zeszyty Łukowskie”: Towarzystw Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków, od 1983-. 

„Zeszyty Milejowskie”: Towarzystwo Przyjaciół Milejowa, Milejów, od 1990- /pierwszy 

numer ukazał się w 1989 r. pn. Ocalić od zapomnienia, red. T. Gański/. 

„Zeszyty Niedrzwickie”: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej, Niedrzwica Duża, od 

1998-.  
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„Zeszyty Stoczkowskie”: Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego, Stoczek Łukowski, 

od 1984-. 

„Zwierzyńczyk”: Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca /red. Alfred Hałasa i in./ Zwierzyniec,  

w latach 1991-1992. 

 

VI. Inne prace o regionie oraz recenzje publikacji towarzystw regionalnych 
 

Bartoszewicz J., Zamek bialski, Lwów 1881. 

Bondyra W., Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin-Zamość 

1993. 

Buraczyński J., Roztocze, Lublin 1997. 

Ćwik W., Z dziejów Krasnegostawu w XIX wieku, „Rocznik Chełmski”, t.3, 1997. 

Ćwik W., Z dziejów Chełma w XIX wieku, „Rocznik Chełmski”, t.5, 2000. 

Dębicki L., Puławy, Lwów 1888. 

Gmiterek H., rec.: Konfederacja Tarnogrodzka i jej tradycje, pod red. R. Szczygła, Tarnogród 

1995, „Rocznik Chełmski”, t.2, 1996. 

Groniowski K., rec.: Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, Lublin 1959, „Kwartalnik Historyczny”, 

1959, nr 4. 

Jadczak S., Hrubieszów i powiat hrubieszowski 1400-2000, Lublin 2000. 

Jadczak S., Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993. 

Janeczek A., rec.: Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 

1985, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.35, 1987, nr 1. 

Jawor G., Sprawozdanie z sesji nt. „Dzieje Urzędowa i Ziemi Urzędowskiej”, „Rocznik 

Lubelski”, t. XXVII/XXVIII, 1985/1986. 

Kobierzycki A., Monografia Lublina, Lublin 1911. 

Koprukowniak A., rec.: Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej, pod red. 

K. Myślińskiego, J. R. Szaflika, Lublin 1964, „Rocznik Lubelski”, t. VII, 1964. 

Kraszewski J.I., Na bialskim zamku, t. I-II, Warszawa 1883. 

Krukowski J., rec.: Dzieje Biłgoraja (red.) J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, 

Lublin 1985, „Rocznik Lubelski”, t. XXVII/XXVIII, 1985-1986. 

Lubelszczyzna w Tysiącleciu Polski, Dobrzański J., Myśliński K. (red.), Lublin 1966. 

Makarski M., Przeszłość Kazimierza Dolnego w badaniach urbanistyczno-architektonicznych, 

Lublin 1983. 

Olesiejuk F., Monografia wsi Drelów, Lublin 1996.  
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Olesiejuk F., Zwyczaje i obrzędy ludu międzyrzeckiego, Lublin 2000. 

Pawłowski K., Krasnystaw. Studium historyczno-urbanistyczne, Warszawa 1968. 

Peter J., Dzieje szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów L. 1945. 

Peter J., Dawne szpitale w Tomaszowie Lubelskim i w jego powiecie w granicach obecnych, 

Tomaszów L. 1946. 

Peter J., Z dziejów służby zdrowia w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1946. 

Pieszko M., Zamość. Gród kanclerski-hetmański. Szkic historyczny, Zamość 1928. 

Prożogo K., Sosnowica i okolice, Lublin-Chełm 1985. 

Prożogo K., Patroni ulic Chełma, Chełm 1997. 

Pruszkowski J., Janów Biskupi, czyli Podlaski, Kraków 1897. 

Pruszkowski J., Kodeń Sapiehów, Kraków 1898. 

Przyboś K., rec.: Dzieje Lublina. Próba syntezy, Lublin 1965, t. I, „Studia Historyczne”, R.12, 

1969, z.2. 

Przysada A., Zygmunt Klukowski. Lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959, Szczebrzeszyn 2000. 

Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej, Hirsz Z. (red.), Lublin 1964. 

Rajman J., rec.:  Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 1985, 

„Studia Historyczne”, R.31, 1988, z.3. 

Rajman J., rec.: Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 1988, „Studia Historyczne”, 

R.34, 1991, z.1. 

Riabinin J., Lublin i lubelskie w przededniu powstania styczniowego, Lublin 1925.  

Rada Miejska Lubelska XVII w. oprac. J. Riabinin, Lublin 1931.  

Rada Miejska Lubelska w XVIII wieku, oprac. J. Riabinin, Lublin 1933.   

Ryczek F., Kraśnik i okolice, Kraków 1972. 

Ryczek F., Droga przez wieś. Ludmiłówka, Kraków 1972. 

Sobieszczański Z., Szkic monograficzny powiatu lubelskiego, Lublin 1925. 

Soszyński A., Miasto bohater, rec.: Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, red. 

A. Koprukowniak, A.A. Witusik, Lublin 1980, „Nowe Książki”, nr 18, 1980. 

Spaczyński Z., Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980.  

Stamirski H., Powiat horodelski w roku 1472, Hrubieszów 1958. 

Stawecki M., Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992. 

Szaflik J.R., Starostwo Parczewskie w XVI-XVIII w., Lublin 1961. 

Szczygieł R., Z problematyki dziejów miasta Kazimierza Dolnego, „Rocznik Lubelski” 

t. XXV/XXVI, 1983-1984. 
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Szczygieł R., Tyszowce w latach 1648-1661,„Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1986, nr 

1(7). 

Szczygieł R., rec.: Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski, T. Krawczak, 

Biała Podlaska 1990, „Kamena. Kwartalnik Kresowy”, 1991, nr 1/930. 

Szczygieł R., Monografie lokalne i regionalne z terenu Lubelszczyzny [w:] Region i ludzie 

a historiografia i tożsamość. Materiały II Zjazdu Historyków Regionalistów w Gdańsku-

Starbieninie 22-24.XI.1996 r., Gdańsk-Ciechanów 1999. 

Szczygieł R., Śladkowski W., Lublin –zarys dziejów miasta, Lublin 1993. 

Szyszka B., Z przeszłości miasta, rec.: Dzieje Biłgoraja, J. Markiewicz, R. Szczygieł, 

W. Śladkowski, Lublin 1985, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1986, nr1.        

Śliwina W., Legendy i opowiadania lubelskie, Lublin, 1948. 

Śliwina W., Lubartów. Szkic monograficzny, Lublin 1926. 

Śliwina W., F. Tracz, Ziemia Lubartowska. Szkic monograficzny, Lubartów 1928. 

Tabaka  Z., rec.: Z przeszłości Ziemi Łukowskiej, Lublin 1959, „Wiadomości Historyczne”, 

nr 1(7), Warszawa 1959. 

Teodorowicz-Czerepińska J., Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987. 

Tokarczyk R., Gródki - dzieje roztoczańskiej wsi, Lublin 1992, 2000. 

Wasilewski T., Krawczak T., Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska 1990. 

Wiatrowski A., Greko-unici hrubieszowscy, Hrubieszów 1925. 

Wierciński H., Ziemia Chełmska i Podlasie. Rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego, 

Warszawa 1919. 

Wierzchowiak Z., Bohaterka Zamojszczyzny, Zamość 1996. 

Wierzchowiak Z., Pamięć ludzi i kamieni, Zamość 1999.  

Wiśniewski S., rec.: Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lublin 1961, „Rocznik Lubelski”, 

t. VII, 1964. 

Wiśniewski S., rec.: Lubartów – z dziejów miasta i regionu, pod red. S. Tworka, Lublin 1977, 

„Rocznik Lubelski”, t. XXI, 1979.  

W. U., rec.: Dzieje Końskowoli, pod red. R. Szczygła, Lublin 1988, „Przegląd Historyczny”, 

T.80, 1989, z.3. 

Zakrzewska-Dubasowa M., Parczew w XV-XVIII w., Lublin 1962. 

Zieliński W.K., Monografia Lublina, t. I, Lublin 1878. 

Zimmer B., Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa- Kraków 1974. 

Żurawski J., Spichlerze zbożowe Kazimierza Dolnego. Historia i teraźniejszość, Kazimierz 

Dolny 1998. 



Lp. Nazwa towarzystwa 

regionalnego 

Miejscowość Rok 

rejest 

Prezes 

1 Tow. P Ziemi Łukowskiej  Łuków 1958 Agniesz Szaniawska 
Jerzy Kuśmierczyk 

2 Krasnostawskie Tow. Reg. 
 

Krasnystaw 1959 Danuta Żukowska 

3 
 

Stow. Miłośników Ziemi Lub., 
Lubartowskie Tow. Reg. 

Lubartów 1959 Roman Kornacki 
Maria Kozioł 

4. 
 

„Koło Bialczan” (1922) 
Tow. P. Ziemi Bialskiej 

Biała 
Podlaska 

1960 Marian Sobieszczuk 
Marek Światłowski 

  
5 

Stow. Mił. Z. Chełmskiej 
Tow. P Chełma, ChTR 

Chełm 1960 
1999 

Lech Radwański 
Roman Wałek 

6 Tow. Reg. Hrubieszowskie 
Hrubieszowskie Tow. Reg. 

Hrubieszów 1961 Wincenty Piętak 
Jerzy Krzyżewski 

7 Tom.T. Upiększania Miasta 
(1937), Tomaszowskie T. Reg. 

Tomaszów 
Lubelski 

1962 Stefan Cybulski 
Janusz Peter 

8 Reg T. Ziemi Radzyńskiej, 
Radzyńskie Tow. Reg (1978) 

Radzyń 
Podlaski 

1963 
 

ob. T. Pietras 
Sław. Andrzejewski 

9 Zamojskie TPN(1963) Zamość 1968 E. Zgnilec,  
Bogdan Szyszka 

10 Stow. Mił. Z. Kraśnickiej 
Kraśnickie Tow. Reg. 

Kraśnik 1964 
1977 

Feliks Kopeć 
Waldemar Gryta 

11 Tow. Przyjaciół Puław(1959) Puławy 1965 Aleksy Burnus 
Leszek Gorgol 

12 Tow. Przyjaciół Bełżyc Bełżyce 1967 Maria Gruner 
13 
 

Tow. Przyjaciół Nauk w 
Międzyrzecu Podlaskim 

Międzyrzec 
Podlaski 

1968 Marian Kowalski 

14 Tow. Reg. w Biłgoraju 
Biłgorajskie Tow. Reg. 

Biłgoraj 1968 Witold Dębowski 
Jerzy Markiewicz 

15 Tow. Miłośników Lublina Lublin 1968 Zdzisław Jastrzębski 
Włodz. Wójcikowski 

16 Tow. Przyjaciół Nałęczowa 
(1909) 

Nałęczów 1970 Jan Głowacki 
Halina Bukowska 

17 Tow. Przyjaciół Miasta 
Kazimierza Dln (1925) 

Kazimierz 
Dolny 

1971 Ks. Stan. Szepietowski 
Bron. Opoka, R. Lubicki, 

18 Tow. P. Ziemi Łęczyńskiej 
(1925) 

Łęczna 1975  
Ewa Leśniewska 

19 Tow. Przyjaciół Regionu 
Krzczonowskiego 

Krzczonów 1975- 
1980 

Stefania Pawlak 
Bożena Kamińska 

20 Podlaskie Tow. Społ. Kulturalne 
 

Biała Podl. 1976 Julian Krzyżanowski 

21 Tow. Reg. w Woli Osowińskiej Wola 
Osowińska 

1977 Wacław Tuwalski 
Andrzej Kosek 

22 Tow. Miłośników Zwierzyńca 
 

Zwierzyniec 1977 Elżbieta Hałasa 

23 
 

Towarzystwo Miłośników 
Podlasia 

Biała 
Podlaska 

1978  
Grzegor Michałowski 

24 Tow. Przyjaciół Ryk 
 

Ryki 1978 J Głowienka,H Witek 



25 Tow. Przyjaciół Dęblina Dęblin 1978 Józef Kowalski 
26 Tow. P. Stężycy Stężyca 1978 Henryk Frąckiewicz 
27 Tow. P. Rybczewic Rybczewice 1979 Józef Sypekowski 
28 Tow. P. Poniatowej Poniatowa 1982 Wiesław Ptak 
29 Tow. Przyjaciół Miasta Kocka Kock 1983 Józef Mitura 
30 Końskowolskie Tow. Reg. Końskowola 1983 J. Urbanek,T. Gryglicki 
31 Stow. Reg. P. Piask Lub. Piaski 1983 Lucjan Świetlicki 
32 Tow. Miłośników Włodawy 

Tow. P. Ziemi Włodawskiej 
Włodawa 1983 Leonard Sowiecki 

Maciej Redde 
33 Tow. Ziemi Urzędowskiej,  

Sekcja Lubelska 
Urzędów 1984 Ignacy Wośko, T. Wyka 

D. Wośko 
34 Kurowskie Tow. Reg. Kurów 1984 Krzysztof Boreczek 
35 Zam. Stow. Społ. Kult. Zamość 1984 Eryk Janicki 
36 Tow. P. Miasta Opola Lub. Opole Lub. 1985 Halina Złotucha 
37 Sobieszyńskie Tow. Reg. Sobieszyn 1985 Marian Pawłowski 
38 Tow. P. Tyszowiec Tyszowce 1985 Mieczysław Kowalski 
39 Bychawskie Tow. Reg. Bychawa 1986 Maria Dębowczyk 
40 Reg. Tow. P. Wąwolnicy Wąwolnica 1987 S. Partycki 
41 Chodelskie Tow. Reg. Chodel 1988 Elżbieta Żyszkiewicz 
42 Tow. Przyjaciół Gołębia Gołąb 1988 Teresa Woszczek 
43 Tow. Przyjaciół Frampola Frampol 1989 Ryszard Jasiński 
44 Tow. Przyjaciół Ziemi 

Janowskiej 
Janów Lub. 1989 Urszula Łukasik 

45 Tow. Przyjaciół Ostrowa Lub. Ostrów Lub. 1989 Marian Markiewicz 
46 Tow. Przyjaciół Fajsławic Fajsławice 1990 Adam Polski 
47 Strzyżewickie Tow. Reg. Strzyżewice 1990 Adam Pidek 
48 Tow. P. Wojcieszkowa Wojcieszków 1990 Jadwiga Jóźwik 
49 Krasnobrodzkie Tow. Reg. 

Tow. Reg. Miasta i Gminy K. 
Krasnobród 1990 Mieczysław Kościński 

50 Tow. Przyjaciół Ziemi 
Garbowskiej 

Garbów 1991 R. Kopyciński 
Halina Stępniak 

51 Tow. P. Sierskowoli Sierskowola 1991  
52 Tow. P. Skierbieszowa Skierbieszów 1991  
53 Tow. P. Milejowa Milejów 1993 Mieczys. Gajowiak 
54 Tow. Ziemi Zakrzowieckiej Zakrzówek 1994 Ewa Lewek 
55 Tow. Reg. Tarnogrodzkie Tarnogród 1995 Tomasz Rogala 
56 Tow. Reg. w Jeziorzanach Jeziorzany 1995 Jadwiga Jazurek 
57 Tow. Przyjaciół Michowa Michów 1995 Marian Wicha 
58 Tow. P. Puchaczowa i okolic Puchaczów 1995 Beata Sagan 
59 Łukowskie Tow. Reg. Łuków 1995 Zbigniew Pasik 
60 Tow. Przyjaciół Janowca Janowiec 1995 Leszek Kwasek 
61 Tow. P. Poturzyna Poturzyn 1995 Elżbieta Ziarko 
62 Tow. Przyjaciół Żyrzyna Żyrzyn 1996 Jan Rybak 
63 Tow. P. Łaszczowa Łaszczów 1996 Stanisław Baj 
64 Tow. P. Klemensowa Michalów 1996  
65 
 

Tow. Przyjaciół Wojsławic 
Stow. Miłośników Wojsławic 

Wojsławice 1998 Marian Lackowski 

66 Tow. P. Niedrzwicy Kościelnej Niedrzwica K. 1998 Janina Głąbowa 
67 Tow. P. Ziemi Niedrzwickiej Niedrzwica D. 1998 Celina Małek 



68 Tow. P. Stoczka Łuk. Stoczek Ł. 1998 Hanna Stosio 
69 Tow. Reg. „Powiślan” Wilków 1998 Wojciech Włodarczyk 
70 Markuszowskie Tow. Reg. Markuszów 1998 Sławomir Łowczak 
71 Tow. P. Bobrownik Bobrowniki 1998 Ewa Wąsik 
72 Towarzystwo Przyjaciół Kodnia Kodeń 1999 Jacek Malarski 
73 
 

Stow. Miłośników Ziemi 
Leśniowskiej i Okolic 

Leśniowice 1999 Stanisława Pikol 

74 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Drelowa 

Drelów 2000 Franciszek Jerzy 
Stefaniuk 

75 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Janowa Podlaskiego 

Janów 
Podlaski 

2000  
Bogumiła Jopek 

76 Tow. Przyjaciół Józefowa 
TP Ziemi Józefowskiej 

Józefów 
k/Biłgoraja 

2000 Tomasz Brytan 
Kazimierz Wancisiewicz 

77 Tow. Reg. w Rejowcu Rejowiec 2000 Zdzisław Kalinowski 
78 Tow. Regionalne ”Pokolenia” Wierzchowi-

ska 
2000 Jan Dziadosz 

79 Stow. Gmin Pow. Janowskiego 
„Janowszczyzna” 

Modliborzyce  2000 Włodzimierz Gomółka 

80 Stow. Przyjaciół Gościeradowa Gościeradów 2000 Mariusz Szczepanik 
81 Tow. P. Doliny Ciemięgi Ciecierzyn 2000 Tadeusz Mitrut 
82 Tow. Reg. w Józefowie Józefów 

n/Wisłą 
2000 Andrzej Bownik 

83 Tow. P. Ziemi Dołhobrodzkiej Dołhobrody 2000  
84 Tow. P. Grabowca Grabowiec 2000 Teresa Goździejewska 
85 Reg. Tow. Gminy Sawin Sawin 2000- Hubert Wiciński 
     
 


