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Poznañ

Czasopiœmiennictwo regionalistyczne w Polsce
– pojêcie, ideowe podstawy, cechy, zadania, typy

Streszczenie: Artyku³ jest prób¹ usytuowania poznawczego terminu „czasopismo regionalistyczne”.
Autor przedstawia to zagadnienie w czterech punktach. Najpierw wyjaœnia zakres znaczeniowy pojêcia
„czasopismo regionalistyczne”. Nastêpnie omawia podstawy ideowe czasopiœmiennictwa regionalis-
tycznego, zaliczaj¹c do nich regionalizm i region, a tak¿e cechy, zadania i funkcje periodyków regiona-
listycznych. Na zakoñczenie przedstawia typy czasopism regionalistycznych.
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Czasopismo regionalistyczne – pojêcie

Czasopisma regionalistyczne1 zwykle okreœla siê w kategoriach charakterystycznego
zakresu zainteresowania tematycznego2, jak i swoistego zasiêgu rozpowszechniania3,
umo¿liwiaj¹cego wyodrêbnienie periodyków lokalnych, mikroregionalnych (subregio-
nalnych) czy regionalnych o wyraŸnych cechach regionalistycznych.

W zwi¹zku z tym, ¿e trudno jest mówiæ o jakimœ modelu czasopisma regionalistycz-
nego4, stanowi¹cego swoisty wzór, proponujê podczas opisu tej w³aœnie kategorii praso-
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1 W Encyklopedii wiedzy o prasie, pod red. J. Maœlanki, Wroc³aw 1976, nie wystêpuje kategoria
czasopisma regionalistycznego, lecz wymieniono taki typ prasy, jak czasopismo regionalne, zaliczane
do rodzaju prasy spo³eczno-kulturalnej (ibidem, s. 51–52, 174). Podobnie w S³owniku terminologii
medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006. Natomiast Edward Chudziñski w S³owniku wiedzy o me-
diach, pod red. E. Chudziñskiego, Warszawa–Bielsko-Bia³a 2007, mówi ju¿ nie tylko o prasie regional-
nej, ale równie¿ o prasie regionalistycznej (ibidem, s. 130–131).

2 Biblioteka Narodowa wyodrêbnia na podstawie kryterium tematycznego miêdzy innymi nastê-
puj¹ce typy czasopism: naukowe, zawodowe, informacyjne, ogólne, m³odzie¿owe i dzieciêce, urzêdowe,
oficjalne, dla odbiorcy zagranicznego, spo³eczno-kulturalne, popularnonaukowe, mniejszoœci narodo-
wych, dla mê¿czyzn, kobiece, studenckie, regionalne i lokalne.

3 Jak stwierdza Krzysztof Kwaœniewski: „Regionalizm mo¿e jednak funkcjonowaæ spo³ecznie tylko
o tyle, o ile istniej¹ konkretne regiony. Œwiadomoœæ i ideologia regionalna nie mog¹ powstaæ same z sie-
bie, nie nawi¹zuj¹c do obiektywnych cech jakiegoœ okreœlonego terytorium” (Regionalizm, Poznañ
1986, s. 2).

4 Prasoznawcy u¿ywaj¹ raczej terminu „czasopismo regionalne”. Pos³uguj¹ siê t¹ terminologi¹ na
przyk³ad Sylwester Dziki i W³odzimierz Chor¹zki, Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo
i œwiat mediów, pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 121–140. W obrêb tej kategorii
w³¹czaj¹ tak¿e periodyki naukowe, które zajmuj¹ siê popularyzacj¹ i pielêgnacj¹ historii oraz kultury
poszczególnych regionów. Terminem „prasa regionalna” pos³ugiwa³o siê wielu badaczy, na przyk³ad
Joachim Glensk pisa³ o roli prasy regionalnej w procesie kszta³towania œwiadomoœci spo³ecznej (Prasa
regionalna a œwiadomoœæ spo³eczna, „Opole” 1981, nr 6, s. 18–19), Jerzy Miku³owski Pomorski, gdy



wo-wydawniczej, korzystaj¹c z kryterium zawartoœci i sposobu narracji, u¿ywaæ terminu
„cecha regionalistyczna” – jako czynnik wyró¿niaj¹cy ten typ czasopiœmiennictwa5. Po-
jêcie to kieruje nasz¹ uwagê w szczególnoœci na treœæ tych periodyków, które z ró¿nym
nasileniem skupiaj¹ siê na tradycji, folklorze, historii i dorobku kulturowym regionu (Re-
gionalizm jako folkloryzm, 1993; Region, regionalizm, 1993). Poruszaj¹ problematykê
obyczajów i zwyczajów miejscowych. Podejmuj¹ tematykê ¿ycia spo³eczno-kulturalne-
go mieszkañców, dzia³alnoœci miejscowych organizacji i instytucji kulturalnych, nauko-
wych, turystyczno-krajoznawczych, przedsiêbiorstw, administracji. Podkreœlaj¹ walory
turystyczne, krajoznawcze, rekreacyjne, kulturowe, gospodarcze regionu.

Cech¹ charakterystyczn¹ periodyków regionalistycznych jest te¿ swoisty sposób nar-
racji. Zawiera on pierwiastki sentymentalne, nostalgiczne, melancholijne i emocjonalne.
W sposób symboliczny wyra¿a charakter prze¿yæ i uczuæ wobec „ma³ej ojczyzny”. Jest
objawem patriotyzmu lokalnego6, œwiadcz¹c o silnej wiêzi autorów przekazów z danym
miejscem. Dziennikarze periodyków regionalistycznych zbieraj¹, utrwalaj¹ i przekazuj¹
nastêpnym pokoleniom dorobek generacji poprzednich w dziedzinie szeroko rozumianej
kultury regionalnej, której obrazy s¹ przepojone uczuciem szczególnego zwi¹zku z da-
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klasyfikowa³ prasê na ogólnopolsk¹, regionaln¹ oraz lokaln¹ (Prasa lokalna jako czynnik kszta³towania
siê wiêzi lokalnych, Rzeszów 1990, s. 9), Zbigniew Bajka, mówi¹c o czytelnictwie prasy (Czytelnictwo
prasy w Polsce Ludowej, Kraków 1976, s. 8), Tomasz Mielczarek, pisz¹c o czasopismach spo³eczno-kul-
turalnych o zasiêgu regionalnym (Czasopisma spo³eczno-kulturalne lat osiemdziesi¹tych XX wieku,
„Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, tom XI, zeszyt 1–2, s. 193–232), czy inni autorzy (Prasa re-
gionalna w 40-leciu Polski Ludowej, pod red. M. Adamczyka, Kielce 1987; Regionalna prasa pol-
ska na Górnym Œl¹sku w latach 1845–1996, pod red. J. Go³êbiowskiej, M. Kaganiec, Katowice
1999).

5 Sylwester Dziki i W³odzimierz Chor¹zki u¿ywaj¹c pojêcia „czasopismo regionalistyczne”, trak-
tuj¹ ten typ jako kategoriê wyspecjalizowan¹, której rodowód siêga pocz¹tków XX wieku. Akcentuj¹ tak-
¿e ich zasadnicz¹ cechê, jak¹ jest skupienie siê na problematyce historycznej i kulturalnej danego
regionu. Zob. S. Dziki i W. Chor¹zki, Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo i œwiat mediów,
pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 125. Jednak w toku dalszych wywodów u¿ywaj¹
pojêcia „prasa regionalna”, a nie „prasa regionalistyczna”. Wydaje siê, ¿e w ten sposób zakres pojêcia
„prasa regionalna” oraz „prasa regionalistyczna” zosta³ tutaj, byæ mo¿e niechc¹cy, zrównany. Zwróciæ
jednak nale¿y uwagê na stosunkowo wyraŸn¹ odrêbnoœæ tych pojêæ. Nie ka¿dy bowiem przejaw prasy
regionalnej z powodu zakresu jej zainteresowania i sposobu narracji mo¿na zaliczyæ do czasopiœmien-
nictwa regionalistycznego. Do prasy regionalnej nie mo¿na tak¿e w³¹czyæ czasopiœmiennictwa o ce-
chach regionalistycznych, lecz o zasiêgu lokalnym, mikroregionalnym czy subregionalnym. Por.
W. Mas³owski, Typologia i poczytnoœæ wojewódzkich czasopism regionalnych, „Zeszyty Prasoznaw-
cze” 1972, nr 4, s. 17–32. Autorzy Katalogu Mediów Polskich 1999/2000, Kraków 2000, pos³ugiwali siê
pojêciem „czasopisma regionalistyczne”, czemu sprzeciwia³ siê Marian Gierula, traktuj¹c te wytwory
prasowe jako popularnonaukowe czasopisma lokalne (Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia
i spo³eczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 102).

6 W³adys³aw Rusiñski, przyjmuj¹c postawê aktywizmu podmiotowego za kryterium wyjaœniaj¹ce
pojêcie regionalizmu, zawê¿a je wrêcz do patriotyzmu lokalnego, pisz¹c, ¿e regionalizmem jest to,
„co siê potocznie okreœla (nieraz – nies³usznie – z odcieniem lekcewa¿enia) jako patriotyzm lokalny,
a wiêc dzia³anie na rzecz rozwoju i dobrego imienia regionu, postawê preferuj¹c¹ jego interesy” (Re-
gionalizm – historia – gospodarka, „Kronika Wielkopolski” 1978, nr 1, s. 50). Tak¹ sam¹ myœl wyra-
zi³ Krzysztof Kwaœniewski, stwierdzaj¹c: „Regionalizm jest patriotyzmem lokalnym” (Regionalizm,
Poznañ 1986, s. 3).



nym regionem7. W ten sposób staj¹ siê tak¿e wspó³twórcami regionalnego dziedzictwa
kulturowego (Skorowski, 2010, s. 27–28).

Swoistym duchem regionalizmu, cechuj¹cym siê okreœlonym poziomem znawstwa
danego obszaru i emocjonalnym stosunkiem do niego oraz intencj¹ o¿ywienia jego ¿ycia
kulturalnego, naukowego czy turystyczno-krajoznawczego, przepojona jest zawartoœæ
ró¿norodnych kategorii czasopiœmienniczych, w tym czasopism spo³eczno-kulturalnych,
kulturalnych, literackich, historycznych, turystyczno-krajoznawczych o popularnym,
popularnonaukowym czy naukowym charakterze oraz zasiêgu lokalnym, mikroregional-
nym, subregionalnym, regionalnym. Twórczoœæ prasowo-wydawnicza o w³aœciwoœciach
regionalistycznych zdaje siê wyrastaæ z wewnêtrznych potrzeb grup i wspólnot, a nie
z nakazu zewnêtrznego – co œwiadczy równie¿ o jej istotnym znaczeniu dla ¿ycia kultu-
ralnego okreœlonej spo³ecznoœci oraz roli, jak¹ ona pe³ni w œrodowisku kulturowym8.
Regionalizmowi bowiem przypisuje siê szereg funkcji, do zasadniczych zaliczaj¹c upo-
wszechnianie w regionie wartoœci kulturowych, aktywizacjê intelektualn¹ i kulturaln¹ re-
gionu oraz ochronê, udostêpnianie i propagowanie dorobku regionu (Kossak, 1988).

W³adys³aw Marek Kolasa oraz Artur Paszko, kieruj¹c siê kryterium tematycznym, poza
wieloma innymi kategoriami typologicznymi wyodrêbnili typ czasopism regionalistycznych,
czyli wydawnictwa „poœwiêcone kultywowaniu lokalnej kultury, tradycji i historii” (Kolasa,
Paszko, 2007, s. 223). Zdaniem W³odzimierza Chor¹zkiego: „Media regionalistyczne to
wszystkie czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne, które – bez wzglêdu na zasiêg – w prze-
wa¿aj¹cej czêœci lub wy³¹cznie podejmuj¹ problematykê (tematykê) regionaln¹ oraz zajmuj¹
siê dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ regionalistycznych” (Chor¹zki, 2001, s. 122).

W konsekwencji uwarunkowañ tematycznych periodyków regionalistycznych mo-
¿emy mówiæ o popularnych regionalistycznych czasopismach ogólnoinformacyjnych
(uniwersalnych, skierowanych potencjalnie do ka¿dego odbiorcy) oraz naukowych i po-
pularnonaukowych regionalistycznych periodykach specjalistycznych (monotematycznych,
przeznaczonych dla okreœlonej kategorii zawodu, hobby, dyscypliny naukowej, bran¿y, krê-
gu zainteresowania), ³¹cz¹cych narracjê naukow¹ z upowszechnianiem wiedzy (szerzej
na temat typów periodyków regionalistycznych zob. pkt 4 niniejszego artyku³u).

Czasopiœmiennictwa regionalistycznego jednak nie sposób ujmowaæ tylko w katego-
riach jego zawartoœci, zwykle ograniczonej tematycznie i zwi¹zanej z ¿yciem konkretnej
czy konkretnych spo³ecznoœci lokalnych, mikroregionalnych lub regionalnych. Pod uwagê
nale¿y wzi¹æ równie¿ charakterystyczny obszar jego rozpowszechniania i towarzysz¹ce
mu cechy, sposób organizacji i funkcjonowania wydawnictwa, a tak¿e w³aœciwoœci
odbiorców. Kryterium wyodrêbnienia periodyków regionalistycznych le¿y bowiem nie
tylko w charakterystycznych atrybutach ich zawartoœci, lecz tak¿e w specyficznym celu
i sposobie dzia³ania, które zosta³y ju¿ okreœlone w czasie II Rzeczypospolitej (Program;
Patkowski, 1932) oraz powtórzone wspó³czeœnie (Karta). Jak zapisano w przedwojen-
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7 Na zmieniaj¹ce siê w toku przemian cywilizacyjnych pojêcie regionu zwraca³ uwagê m.in. Marce-
li Kosman, Pojêcie regionu w przemianach cywilizacyjnych. Z rozwa¿añ nad Wielkopolsk¹, w: Prasa
regionalna w Wielkopolsce, pod red. M. Kosmana, Poznañ 2000, s. 181–203.

8 Jan Stanis³aw Bystroñ zwróci³ uwagê na ten problem, pisz¹c: „nie mo¿na tworzyæ kultury
z zewn¹trz, nie mo¿na jej narzucaæ, jako gotowego wzoru, twórczoœæ ta musi wyrastaæ z wewnêtrznych
potrzeb grupy” (Kultura ludowa, Warszawa 1947, s. 444).



nym „Programie regionalizmu polskiego”, zadaniem czasopisma regionalistycznego jest
„odzwierciedlaæ wszechstronnie ¿ycie w³asnego œrodowiska, budziæ przywi¹zanie i zain-
teresowanie do wszystkiego, co siê w najbli¿szym otoczeniu dzieje, nieciæ energiê oraz
inicjatywê, staæ na stra¿y umiejêtnoœci wype³niania swych zadañ przez ka¿dego obywa-
tela” (Program). Uznaæ nale¿y, ¿e zarówno cel, jak i zadania wspó³czesnych czasopism
regionalistycznych pozosta³y te same. Zmieni³y siê jednak uwarunkowania ich dzia³al-
noœci oraz oczekiwania spo³eczne, które maj¹ istotny wp³yw na sposób ich zachowania
w transformuj¹cym siê kraju (Chor¹zki, 2001, s. 129–141; Miku³owski-Pomorski, 2005).

Autor przy opisie periodyków regionalistycznych nie pos³uguje siê przyjêtym w wie-
lu publikacjach, poœwiêconych tej kategorii prasowo-wydawniczej, pojêciem prasy re-
gionalistycznej, lecz czasopiœmiennictwa regionalistycznego. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
jest to kategoria lepiej identyfikuj¹ca ten typ czasopiœmiennictwa. Zwa¿ywszy choæby na
jej charakterystyczne cechy, jak: 1) zawê¿ona tematyka (historia, tradycja, kultura, folk-
lor, przyroda, turystyka, krajoznawstwo),; 2) ograniczona periodycznoœæ (miesiêczniki,
kwartalniki, pó³roczniki, roczniki, brak dzienników, tygodników czy dwutygodników);
3) szczególne funkcje (poznawcze, edukacyjne, kulturowe, integracyjne, prognostycz-
ne); 4) sk³ad zespo³u redakcyjnego (na ogó³ niezawodowi dziennikarze, lecz pasjonaci
regionalizmu, bibliotekarze, nauczyciele, naukowcy, lekarze, urzêdnicy, zafascynowani
swoj¹ „ma³¹ ojczyzn¹”); 5) czynniki organizacyjno-ekonomiczne (niestabilnoœæ Ÿróde³
finansowania, praca wolontariuszy), które ograniczaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ podej-
mowanie b¹dŸ kontynuowanie takiej aktywnoœci prasowo-wydawniczej przez d³u¿szy
czas czy przez wiêkszy kr¹g podmiotów. Dlatego pojêcie czasopiœmiennictwa regionali-
stycznego bardziej odpowiada, zdaniem autora, istocie, charakterowi, cechom, zadaniom
i funkcjom tej kategorii typologicznej ani¿eli pojêcie prasy regionalistycznej. Jego syno-
nimami bêd¹ takie terminy, jak czasopiœmiennictwo regionalistyczne czy periodyk regio-
nalistyczny.

Kategorii czasopiœmiennictwa regionalistycznego, które stanowi na ogó³ efekt dzia-
³alnoœci okreœlonych organizacji i ruchów regionalnych, dzia³aj¹cych w ró¿nych obsza-
rach tematycznych oraz na ró¿nych poziomach organizacji terytorialnej, nie sposób
oderwaæ od konkretnego terytorium, na którym siê ono ukazuje i którego dotyczy jego
zawartoœæ. Jak stwierdza bowiem Krzysztof Kwaœniewski: „Regionalizm mo¿e jednak
funkcjonowaæ spo³ecznie tylko o tyle, o ile istniej¹ konkretne regiony. Œwiadomoœæ i ide-
ologia regionalna nie mog¹ powstaæ same z siebie, nie nawi¹zuj¹c do obiektywnych cech
jakiegoœ okreœlonego terytorium” (Kwaœniewski, 1986, s. 2).

Periodyki, które dotycz¹ ogólnie regionalizmu na przyk³ad jako przedmiotu badañ na-
ukowych, a tak¿e regionalizmu jako wyrazu pewnej ideologii, polityki oraz praktyki,
mog¹ byæ i zwykle s¹ oderwane od tematyki jednego konkretnego regionu, dlatego nie
wchodz¹ w obrêb kategorii czasopiœmiennictwa regionalistycznego (mog¹ to byæ na
przyk³ad periodyki naukowe czy polityczne poœwiêcone regionalizmowi jako takiemu).

W rezultacie mo¿emy spojrzeæ na czasopiœmiennictwo regionalistyczne równie¿
z perspektywy badañ ontologii spo³ecznej, która bêd¹c nauk¹ aprioryczn¹, zajmuje siê
ustalaniem prawd ogólnych, dotycz¹cych wszelkich bytów spo³ecznych, zarówno ist-
niej¹cych, jak i mo¿liwych. Dlatego swoisty regionalizm, stanowi¹cy obszar zaintereso-
wania ludzi i ich praktyki spo³ecznej, w tym w dziedzinie prasowo-wydawniczej, mo¿e
byæ ujmowany jako kategoria ogólnej normy spo³ecznej, wyznaczaj¹cej okreœlone zada-
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nia, kszta³tuj¹cej postawy i zachowania regionalistów, czyli osób zajmuj¹cych siê prak-
tykowaniem regionalizmu (Lorini, 2010, s. 21–30; Searle, 1995; Smolak 2007). S³u¿¹
temu zadania maj¹ce na celu zachowanie i rozwój w³aœciwych im instytucji kulturowych
oraz wsparcie dla czynników prorozwojowych9.

Regionalizm i region jako ideowa podstawa

czasopiœmiennictwa regionalistycznego

Próbuj¹c wyjaœniæ pojêcie regionalizmu spo³eczno-kulturalnego, oddamy najpierw
g³os Stanis³awowi D¹browskiemu, wed³ug którego: „Regionalizm […] mo¿na definio-
waæ jako zespó³ oryginalnych i specyficznych wartoœci duchowych i materialnych, wy-
raz indywidualnych i zbiorowych pogl¹dów i postaw, i odpowiadaj¹cych im dzia³añ
(inspirowanych specyficznymi wartoœciami materialnymi i duchowymi regionu)”
(D¹browski, 1990, s. 21). Krzysztof Kwaœniewski przez regionalizm rozumie „ruch
spo³eczny, którego ideologi¹ jest pielêgnowanie i krytyczne rozwijanie dziedzictwa re-
gionu spo³eczno-kulturowego […] Regionalizm jest zatem ideologi¹, dla której utrzyma-
nie to¿samoœci kulturowej jest bardzo wa¿nym, ale tylko œrodkiem do celu, którym jest
integracja spo³ecznoœci regionalnej i jej aktywizacja dla sprostania wyzwaniom rzuca-
nym przez zmieniaj¹ce siê warunki, w których region musi przyczyniaæ siê do w³asnego
rozwoju i do rozwoju ca³ego kraju, którego czêœæ stanowi” (Kwaœniewski, 1986, s. 3, 5).
Wyznacznikiem tak rozumianego regionalizmu jest osobliwy zwi¹zek, jaki zachodzi po-
miêdzy pewn¹ zbiorowoœci¹ a okreœlonym regionem, w którym ona ¿yje10. Cechami
swoistymi tego zwi¹zku s¹: przywi¹zanie do regionu (wiêŸ terytorialna), uto¿samianie
siê z regionem (wiêŸ mentalna, to¿samoœæ regionalna11), wartoœci regionu (aksjologia re-
gionalna, symbolika, autorytety, historia, regionalizmy jêzykowe) (Kuca³a, 1994; Obraz,
2003; Piotrowicz, 1991), kultura regionalna (obyczaje i zwyczaje regionalne, obrzêdo-
woœæ regionalna, regionalna twórczoœæ artystyczna i naukowa, tak¿e folklor regionalny
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9 Jak stwierdza Henryk Skorowski: „regionalizm wspó³czesny ma charakter wybitnie ofensywny
i dynamiczny. Najogólniej nale¿y powiedzieæ, ¿e ma on na celu nie tylko zachowanie w³asnej odrêbno-
œci […], ale ma on za zadanie przede wszystkim rozwijanie wielorakich wartoœci w³asnej odrêbnoœci, by
w ten sposób ubogacaæ szeroko rozumiane ¿ycie spo³eczne wspó³czesnego œwiata” (Regionalizm czyn-
nikiem dynamizmu wspó³czesnego pañstwa, tekst wyg³oszony podczas Mazowieckiego Sejmiku Kultu-
ry, Warszawa 16 czerwca 2011, s. 1).

10 Mo¿na wówczas mówiæ o swoistej ekologii regionalizmu b¹dŸ regionalizmie ekologicznym, dla
którego istotnymi wartoœciami s¹ walory zarówno naturalne, jak i architektoniczno-urbanistyczne regio-
nu. Por. Z. Radziewanowski, O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbani-
styce, Kraków 2005.

11 Marek S. Szczepañski definiuje to¿samoœæ regionaln¹ „jako szczególny przypadek to¿samoœci
spo³ecznej (zbiorowej) i kulturowej zarazem opartej na tradycji regionalnej, odnoszonej do wyraŸnie
zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, regionu, jego specyficznych cech spo³ecznych, kulturo-
wych (symbolicznych), gospodarczych czy nawet topograficznych, wyró¿niaj¹cych go spoœród innych
regionów […]. To¿samoœæ regionalna jest odmian¹ to¿samoœci spo³ecznej, tworzon¹ na bazie odwo³añ
do pewnego terytorium (regionu) i jego kluczowych cech”. M. S. Szczepañski, To¿samoœæ regionalna
– w krêgu pojêæ podstawowych i metodologii badañ, w: Badania nad to¿samoœci¹ regionaln¹. Stan i po-
trzeby, pod red. A. Matczaka, £ódŸ–Ciechanów 1999, s. 184.



(Burszta, 1974), czasopiœmiennictwo regionalistyczne), identyfikacja z regionem (œwia-
domoœæ regionalna), dzia³alnoœæ na rzecz regionu (aktywnoœæ regionalna)12.

W rezultacie regionalizm traktuje siê wspó³czeœnie jako charakterystyczn¹ tendencjê
rozwoju spo³eczno-politycznego i kulturowego pañstwa (Regionalizm, 2007, s. 17–26).
Jego istota zasadza siê na dekoncentracji w³adzy publicznej oraz decentralizacji teryto-
rialnej, które posiadaj¹ swoje odzwierciedlenie zarówno w rozwiniêciu idei i praktyki
samorz¹dnoœci terytorialnej, jak i spo³eczeñstwa obywatelskiego, w tym ruchu regionali-
stycznego o charakterze kulturowym (Ja³owiecki, 1992, s. 43; Kociszewski, 2002, s. 128;
Kwilecki, 1992, s. 42). W konsekwencji na pojêcie regionalizmu sk³adaj¹ siê czynniki
zarówno spo³eczno-kulturowe i polityczne, jak i ustrojowo-terytorialne (Je¿ewski, 2005,
s. 314). Znamiennymi kategoriami poznawczymi opisuj¹cymi to zjawisko s¹ takie pojêcia,
jak: kapita³ spo³eczny, sieci spo³eczne, nowa sztuka rz¹dzenia, czynniki spo³eczno-kultu-
rowe, które sk³adaj¹ siê na tzw. nowy regionalizm (Keating, 1998; Neoregionalismo,
1998).

Pojêcie regionalizmu (rozpatrywanego w kategoriach okreœlonych regionalnych zja-
wisk spo³ecznych, posiadaj¹cych kilka zasadniczych wymiarów13) ³¹czy siê na ogó³ z in-
nym pokrewnym pojêciem, a mianowicie ze œwiadomoœci¹ regionaln¹ (Wysocka, 1981,
s. 6). Jak pisz¹ Zbyszko Chojnicki i Teresa Czy¿: „na œwiadomoœæ regionaln¹ sk³ada siê
jednak nie tylko okreœlony stosunek zbiorowoœci ludzi do terytorium, lecz równie¿ okre-
œlone wiêzi miêdzyludzkie na tym terytorium. Przywi¹zanie ludzi do terytorium i zwi¹zane
z tym specyficzne nawyki, postawy ¿yciowe, pragnienia, stanowi¹ wiêŸ psychospo³eczn¹
miêdzy mieszkañcami regionu i ka¿¹ uœwiadamiaæ im wspólnoœæ swej egzystencji”
(Chojnicki, Czy¿, 1992, s. 14). Zasadniczymi noœnikami œwiadomoœci regionalnej (w tym
œwiadomoœci regionalistycznej) oraz idei, wartoœci i praktyki regionalizmu by³y nie tylko
wydawnictwa zwarte, druki okolicznoœciowe, literatura piêkna, poezja, muzyka, lecz
w szczególnoœci czasopiœmiennictwo regionalistyczne (Kasprzyk, 2008; Kasprzyk, 2010).

Regionalizm odwo³uje siê wprost do pojêcia regionu, którym jest obszar znacznie
wiêkszy ni¿ terytorium lokalne, obejmuj¹cy konkretny, wyodrêbniony od innych, obszar
geograficzno-kulturowy, zatem o cechach naturalno-antropogenicznych. Regiony wed³ug
kryterium wielkoœci dzieli siê zwykle na makroregiony, mezoregiony oraz mikroregiony.
Maria Che³miñska odwo³uj¹c siê do trójstopniowej typologii jednostek terytorialnych,
wyodrêbni³a region, mikroregion oraz spo³ecznoœæ lokaln¹ (Che³miñska, 1994, s. 28;
Che³miñska, 1992). Odmiennie region ujmuje siê w naukach geograficznych (region na-
turalny) oraz ekonomicznych (region gospodarczy) (Czerwiñski, 1990; Kondracki, 2009;
Parysek, Stryjakiewicz, 2008; Rózga, 1990). W naukach prawnych region traktuje siê na
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12 Henryk Samsonowicz zwróci³ uwagê na zasadnicze role wspó³czesnych regionów, a mianowicie:
1) zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa i stabilizacji mieszkañcom regionu oraz u³atwienie kontaktów
spo³ecznych w obrêbie regionu; 2) zwiêkszenie zakresu partycypacji mieszkañców regionu we w³adzy
lokalnej oraz 3) poprzez dzia³ania w obrêbie regionu nadawanie realnego kszta³tu pojêciu pañstwa.
H. Samsonowicz, O wiêkszej i ma³ej OjczyŸnie, w: To¿samoœæ narodowa a ruch regionalny w Polsce,
pod red. A. Kociszewskiego, A. J. Omelaniuka, K. Orzechowskiego, Ciechanów 1998, s. 60.

13 Swoistymi pojêciowymi kategoriami opisuj¹cymi termin „regionalizm” s¹ na przyk³ad: ruch
spo³eczno-kulturalny skupiaj¹cy siê na artyku³owaniu i agregowaniu interesu regionalnego, twórczoœæ
artystyczna oparta na motywach regionalnych oraz dzia³alnoœæ naukowo-badawcza dotycz¹ca regionu.



ogó³ jako najwy¿sz¹ jednostkê organizacji terytorium pañstwa (El¿anowski, 1990). Pojê-
cie regionu ma zatem charakter zarówno niepowtarzalny i indywidualny (Sagan, 2004,
s. 32), jak i interdyscyplinarny (¯ó³towska, 2010, s. 8–10).

Wed³ug Jana Turowskiego pojêcie regionu mo¿e byæ definiowane na piêæ sposobów:
1) geograficzno-przyrodniczy (regionem s¹ krainy posiadaj¹ce wspólne cechy natural-
ne); 2) fizjograficzno-krajobrazowy (wyrazem regionu s¹ niepowtarzalne wartoœci
krajobrazowe); 3) przestrzenno-funkcjonalny (swoisty charakter osadniczo-ekonomiczny
regionu); 4) administracyjny (region jako rezultat podzia³u administracyjnego i teryto-
rialnego kraju); 5) spo³eczno-kulturowy (regionalne obyczaje i zwyczaje, folklor, regio-
nalizmy jêzykowe, sztuka regionalna, regionalna architektura, dziedzictwo dziejów
historycznych regionu) (Turowski, 1998, s. 100–116).

Badacz regionalizmu wielkopolskiego Ludwik Gomolec regiony podzieli³ na makro-
regiony, subregiony oraz mikroregiony, motywuj¹c swój podzia³ czynnikami przedmio-
towymi (geograficznymi i historycznymi), funkcjonalnymi (rola regionu w pañstwie
i kulturze) oraz socjologicznymi (odrêbnoœci spo³eczne, osadnicze, kulturowe) (Gomo-
lec, 1986, s. 84).

Krzysztof Kwaœniewski, przyjmuj¹c perspektywê socjologiczn¹, zwróci³ uwagê na
obiektywne kryteria wyodrêbniania regionu z wiêkszej terytorialnej ca³oœci, do których
zaliczy³ czynniki geograficzne, ekologiczne i ekonomiczne w powi¹zaniu z czynnikami
historycznymi oraz kulturowymi. Stwierdzi³ on, ¿e „region to pewna czêœæ terytorium
narodowego (czasem i pañstwowego), wyodrêbniona z owej ca³oœci w nawi¹zaniu do
kryteriów obiektywnych (geograficznych, ekologicznych, ekonomicznych), ale tak, ¿e
wyodrêbnienie to jest odczuwane przez jej mieszkañców jako nawi¹zuj¹ce do historycz-
nej i kulturowej ich to¿samoœci, stanowi¹cej jednak czêœæ owej narodowej ca³oœci i dla jej
dobra utrzymuj¹cej sw¹ odrêbnoœæ” (Kwaœniewski, 1990, s. 17).

Jerzy Topolski traktowa³ region jako ca³oœciowy uk³ad strukturalny (gospodarczy,
spo³eczny, polityczno-administracyjny, kulturalny, psychiczny) o w³asnej odrêbnoœci hi-
storycznej (region historyczny14). Wychodzi³ on z za³o¿enia, ¿e pojêcie „regionu histo-
rycznego jest bogatsze treœciowo od pojêcia regionu geograficznego. Nie ka¿dy region
geograficzny jest regionem historycznym i odwrotnie. Dla charakterystyki regionu histo-
rycznego elementy geograficzne maj¹ znaczenie mniej lub bardziej uboczne, stanowi¹
tylko jeden z jej elementów. Region historyczny jest skomplikowanym uk³adem o okre-
œlonej strukturze, w której rolê elementu wyró¿niaj¹cego graj¹ wspólne dla wchodz¹cego
w takim przypadku w grê terytorium – dzieje. Jeœli uwzglêdnimy ca³oœæ procesu dziejo-
wego, wy³oni nam siê integralny region historyczny. […] Na strukturê regionu historycz-
nego sk³adaj¹ siê jego osobliwoœci gospodarcze, spo³eczne, kulturalne, jego stosunki
etniczne i wreszcie jego charakter geograficzny” (Topolski, 1969, s. 23; Kowalczyk,
2003, s. 68–74; Kowalczyk, 2011, s. 118–122). Dla Henryka Samsonowicza region to
„terytorium powi¹zane wydarzeniami przesz³oœci, legitymuj¹ce siê jako okreœlona ca³oœæ
odrêbnymi dziejami. Region ³¹czy w sobie odrêbnoœæ geograficzn¹, gospodarcz¹ i kultu-
row¹” (Samsonowicz, 1998, s. 60–61).
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14 Wed³ug Jerzego Topolskiego „regionem historycznym jest terytorium, które jako pewna ca³oœæ
mo¿e wylegitymowaæ siê odrêbnymi dziejami” (Dzieje Wielkopolski, pod red. J. Topolskiego, t. I, Poz-
nañ 1969, s. 24).



O regionie kulturowym pisa³ Walerian Sobisiak (Sobisiak, 1985, s. 319–334). Na re-
gion mo¿na spojrzeæ tak¿e z perspektywy wyników badañ etnograficznych (Brencz,
1996).

Cechy, funkcje i zadania periodyków regionalistycznych

Na ogó³ spo³ecznym wyznacznikiem czasopiœmiennictwa regionalistycznego
(wi¹¿¹cym siê zwykle z regionalizmem jako swoistym ruchem spo³eczno-kulturalnym15

(Chudziñski, 2008; Damrosz, 1987; Kwiatkowski, 1984, s. 143–156; Regionalizm, 1990;
Skorowski, 2006), procesem poszukiwania to¿samoœci regionalnej16 (S³ugocki, 1990),
czy te¿ stanowi¹cym wyraz emancypacyjnych d¹¿eñ i aspiracji regionów17), charaktery-
zuj¹cym jego status podmiotowo-bytowy oraz umocowanie œwiatopogl¹dowo-ideowe
inicjatorów i twórców, jest swoista wiêŸ, która ich zespala. Mo¿emy j¹ nazwaæ regionali-
styczn¹ wiêzi¹ lokaln¹, mikroregionaln¹, subregionaln¹ czy regionaln¹ (Simonides,
1999, s. 65–73), która jest budowana na fundamencie odpowiadaj¹cej tej wiêzi œwiado-
moœci spo³ecznej, czyli œwiadomoœci regionalnej18, w tym równie¿ œwiadomoœci regiona-
listycznej. Znakiem szczególnym tej wiêzi jest troska zarówno o szeroko rozumian¹
tradycjê kulturow¹ regionu, jak i pielêgnowanie specyficznych wartoœci, symboli, norm,
które ³¹cznie stanowi¹ jej wyraz.

Innymi s³owy mówi¹c – œwiadomoœæ regionalistyczna jest to œwiadomoœæ okreœlonej
wspólnoty, której na poziomie jednostkowym i spo³ecznym towarzyszy poczucie zarów-
no przynale¿noœci i jednoœci, jak i odrêbnoœci, a tak¿e gotowoœci do wspólnego dzia³ania
(Pilch, 2004, s. 157). Jego zasadniczym celem jest krzewienie szeroko rozumianego zain-
teresowania ¿yciem „ma³ej ojczyzny”, któremu towarzysz¹ dwa charakterystyczne wy-
miary zarówno historycznoœci, jak i wspó³czesnoœci. Dzia³ania podjête na tym gruncie
zmierzaj¹ miêdzy innymi do autentycznego spo³eczno-kulturowego upodmiotowienia
spo³ecznoœci lokalnej, subregionalnej, regionalnej, wpisuj¹c siê w paradygmat oczeki-
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15 „Regionalizm to ruch regionalny, czyli ruch spo³eczno-kulturalny opieraj¹cy siê na zainteresowa-
niu odrêbnoœci¹ kultury poszczególnych regionów kraju, d¹¿¹cy do pog³êbienia wiedzy o tej kulturze,
do jej rozwoju i prezentacji. Dzia³alnoœæ tego rodzaju prowadz¹ stowarzyszenia regionalne maj¹ce cha-
rakter b¹dŸ stowarzyszeñ mi³oœników regionu, miasta, ziemi, b¹dŸ krzewienia kultury lub stowarzyszeñ
(towarzystw) naukowych”. W. Chor¹zki, Prasa regionalistyczna w okresie transformacji, w: Regiona-
lizm – lokalizm – media, op. cit., s. 121.

16 Regionalizm – wed³ug Grzegorza Gorzelaka – to „zjawisko poszukiwania przez zbiorowoœæ tery-
torialn¹, wewn¹trz wiêkszego systemu pañstwowego, w³asnej to¿samoœci”. G. Gorzelak, Regionalizm
i regionalizacja w Polsce na tle europejskim, w: Czy Polska bêdzie pañstwem regionalnym?, pod red.
G. Gorzelaka, B. Ja³owieckiego, Warszawa 1993, s. 45.

17 Zdaniem Edwarda Chudziñskiego regionalizm jest „wyrazem emancypacyjnych d¹¿eñ i aspiracji
regionów (ziem) o historycznie ukszta³towanych odrêbnoœciach etniczno-kulturowych” (Regionalne
i lokalne œrodki przekazu. Kontekst miêdzynarodowy i krajowy, pod red. J. W. Adamowskiego, K. Wol-
nego-Zmorzyñskiego, Warszawa 2007, s. 39).

18 Zasadniczymi elementami œwiadomoœci regionalnej w koncepcji spo³eczno-kulturowej s¹ przeko-
nania i pogl¹dy odnosz¹ce siê do charakteru i kszta³tu regionu, wartoœciowania oraz symboliki regionu.
Por. Z. Chojnicki, Region w ujêciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficz-
nej, pod red. T. Czy¿, Poznañ 1996, s. 33.



wañ i tendencji wspó³czesnego spo³eczeñstwa demokratycznego19 oraz obywatelskiego
(Chudziñski, 2007, s. 99–108; Chudziñski, 2001, s. 5; Rezolucja, 2010).

Tak rozumiana wiêŸ regionalistyczna i towarzysz¹ca jej œwiadomoœæ spo³eczna
pe³ni¹ szereg wa¿nych funkcji, w tym funkcje poznawcz¹, edukacyjn¹, identyfika-
cyjn¹20, stymuluj¹c¹, integracyjn¹, organizacyjn¹ oraz prognostyczn¹. W gruncie rzeczy
s¹ to tak¿e funkcje o charakterze kulturotwórczym. £¹cz¹ bowiem refleksjê nad prze-
sz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹ regionu z wizj¹ jego przysz³oœci, konstruowanej w procesie jej
szerokiej werbalizacji (Wendland, 2011a; Wendland, 2011b, s. 30–47). WiêŸ ta oparta
jest zarówno na wiedzy, jak i szczególnym zwi¹zku mentalnym oraz ró¿nych afektach,
oczekiwaniach, interesach mieszkañców. Przyczynia siê ona równie¿ do wyartyku³owa-
nia i wyznaczenia okreœlonych zadañ dla czasopism regionalistycznych. Zadania te do-
tycz¹ nie tylko wyboru w³aœciwych obszarów tematycznych, na których skupiaæ siê
powinno zainteresowanie periodyków regionalistycznych, ale tak¿e zak³adanych przez
wydawcê obowi¹zków wobec odbiorcy, zw³aszcza w dziedzinie edukacji regionalnej
(Konieczka-Œliwiñska, 2011; Konieczka-Œliwiñska, 2010, s. 57–68; Konieczka-Œliwiñ-
ska, 2010, s. 52–64; Petrykowski, 2003), w szczególnoœci w sferze popularyzacji historii
(regionalistyka historyczna), tradycji oraz dorobku kulturowego regionu (Chor¹zki,
2005, s. 23–43; Konieczka-Œliwiñska, 2010, s. 75–81; Nawrocki, 1995; Roguska, 2012).

W rezultacie strukturalny, jak i funkcjonalny dualizm wiêzi i œwiadomoœci wspólnoto-
wej mo¿e byæ równie¿ jednym z zasadniczych czynników budowania zarówno tak zwa-
nego kapita³u spo³ecznego, jak i wp³ywu spo³ecznego o okreœlonym charakterze, a wiêc
tak¿e wyra¿aj¹cego oraz agreguj¹cego interesy okreœlonej wspólnoty lokalnej, subregional-
nej czy regionalnej. Wtedy, gdy ten wp³yw spo³eczny siê instytucjonalizuje, przybieraj¹c
okreœlone formy organizacyjne, cechowaæ go mo¿e pierwiastek polityczny, o charakterze
zarówno œwieckim, jak i religijnym, konserwatywnym b¹dŸ liberalnym. Jest on wówczas
postrzegany w kategoriach nie tylko zinstytucjonalizowanego, chocia¿ wzglêdnie neu-
tralnego uczestnika okreœlonej gry politycznej, lecz tak¿e w kategoriach podmiotu celo-
wo zmierzaj¹cego do partycypacji we w³adzy na danym poziomie organizacji politycznej
spo³eczeñstwa21. W tym przypadku czasopiœmiennictwo regionalistyczne ujawniaæ siê
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19 Wed³ug Czes³awa Strzeszewskiego demokratyczna organizacja polityczna wspó³czesnego pañ-
stwa wymaga „wieloaspektowej organizacji spo³ecznej, powstawania pomiêdzy jednostk¹ a pañstwem
szeregu spo³ecznoœci poœrednich [...]; rezygnacji ze strony pañstwa z czêœci swych uprawnieñ na rzecz
ni¿szych spo³ecznoœci; szerokiego udzia³u faktycznego spo³eczeñstwa w rz¹dach krajem” (Katolicka
nauka spo³eczna, Warszawa 1985, s. 514).

20 Podstaw¹ wyjaœniania funkcji identyfikacyjnej mo¿e byæ teoria kolektywnego systemu znaczeñ
Janusza Reykowskiego. W ramach ¿ycia okreœlonej wspólnoty wytwarza siê œwiat symboliczny, który
stanowi warunek jej egzystencji i rozwoju. Jak pisze J. Reykowski: „Sfera symboliczna wywiera wp³yw
na czynnoœci orientacyjne (na to, jak cz³owiek organizuje w umyœle œwiat spo³eczny), na postawy
(a wiêc na to, jak cz³owiek odnosi siê do ludzi, których kategoryzuje za pomoc¹ etnicznych czy ideolo-
gicznych kategorii), a równie¿ mobilizuje motywacjê do walki, sk³ania do poœwiêceñ, wp³ywa na s¹dy
moralne itp. […] Ukszta³towanie kolektywnego systemu znaczeñ, a w jego ramach spo³ecznych warto-
œci, ma krytyczne znaczenie dla prze¿ycia i dla losów wspólnoty, a tak¿e dla psychologicznej równowa-
gi jednostek” (Kolektywny system znaczeñ, „Kolokwia Psychologiczne” 1995, nr 5, s. 55 i 58).

21 Œwiadcz¹ o tym miêdzy innymi wezwania zawarte w „Rezolucji IX Kongresu Regionalistów Pol-
skich”, Kielce 2010, w której stwierdzono: „Regionaliœci na poziomie œrodowiskowym, jak i na pozio-
mie reprezentacji krajowej powinni dostrzegaæ sojuszników ruchu regionalnego i odszukiwaæ licznych



mo¿e jako wa¿ny œwiadek i reprezentant okreœlonej myœli i praktyki nie tylko kulturowej
i spo³ecznej, ale tak¿e politycznej (Piwowarczyk, 2008, s. 124–140; Jeleniewski, 2012).
Zajmuj¹c tym samym sobie w³aœciwe miejsce w obywatelskiej sferze publicznej22 (Buk-
siñski, 2011, s. 67–81; Buksiñski, 2011; Buksiñski, 1999, s. 173–196).

Spo³eczna wiêŸ terytorialna nie jest jednak wystarczaj¹cym czynnikiem i kryterium
wyodrêbniania czasopiœmiennictwa regionalistycznego, którego wytwory nie mieszcz¹
siê w tak skonstruowanej siatce pojêciowej. Zaliczamy bowiem do czasopiœmiennictwa
regionalistycznego tak¿e periodyki, dla których w³aœciwym odniesieniem zwykle nie jest
wiêŸ terytorialna, lecz okreœlona wiêŸ problemowa (tematyczna), mentalna, œrodowisko-
wa, kulturowa, narodowa, polityczna, ekonomiczna, etniczna, religijna, jaka ³¹czy jej od-
biorców, zamieszkuj¹cych dany region.

Z perspektywy badacza zawartoœci i roli periodyków regionalistycznych poza kate-
gori¹ wiêzi lokalnej i regionalnej niemniej wa¿ne jest wystêpowanie na tym poziomie
organizacji ¿ycia spo³ecznego zjawiska tak zwanej regionalistycznej mentalnoœci œrodo-
wiskowej. Mo¿e byæ ona rozumiana w kategoriach specyficznych sposobów myœlenia
o otoczeniu kulturowym, spo³ecznym, naturalno-przyrodniczym b¹dŸ regionalizmie jako
ruchu spo³ecznym czy wartoœci, stanowi¹cych ³¹cznie rodzaj paradygmatu regionali-
stycznego, który we wspó³czesnej transformuj¹cej siê Polsce równie¿ podlega stosownej
zmianie (Tyszka, 2010, s. 5–7).

Regionalistyczna mentalnoœæ œrodowiskowa warunkuj¹c proces postrzegania, odczu-
wania i wartoœciowania rzeczywistoœci regionalnej, stanowi podstawê reagowania na do-
cieraj¹ce komunikaty. W rezultacie jest ona cech¹ charakterystyczn¹ okreœlonej sfery
aktywnoœci (Koralewicz, Zió³kowski, 2003). Dlatego z jednej strony mo¿e byæ swoistym
wyrazem zredukowania pluralizmu spo³ecznego, w tym kulturowego, politycznego, ide-
ologicznego i œwiatopogl¹dowego – jego przyczyn¹, jak i skutkiem. Z drugiej zaœ strony
regionalistyczna mentalnoœæ œrodowiskowa jest na ogó³ podstaw¹ nie tylko wspólnego
dzia³ania, lecz równie¿ wspólnych celów, nadziei, obaw, trosk i niepokojów – tak¿e kon-
wencji œrodowiskowych (Sztompka, 2007, s. 113).

Zarówno œwiadomoœæ regionalistyczna oraz wiêŸ lokalna, jak i towarzysz¹ca jej men-
talnoœæ s¹ wyznacznikami i elementami swoistego klimatu spo³ecznego, jaki wystêpuje
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partnerów spo³ecznych wœród bratnich i pokrewnych stowarzyszeñ oraz ruchów i ich sieci spe³niaj¹cych
podobne lub analogiczne funkcje w systemie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Stowarzyszenia regio-
nalistów powinny wyst¹piæ jako podmiot wyborczy w tegorocznej kampanii samorz¹dowej – lub mieæ
w niej aktywny udzia³ jako podmioty popieraj¹ce kandydatów immanentnie zwi¹zanych z «ma³¹ oj-
czyzn¹»”.

22 Wed³ug Jürgena Habermasa obywatelska sfera publiczna jako typ idealny charakteryzuje siê na-
stêpuj¹cymi cechami: 1) stanowi czêœæ ¿ycia spo³ecznego; 2) jest otwarta dla wszystkich obywateli
i jawna; 3) poœredniczy miêdzy sfer¹ polityki a sfer¹ prywatn¹; 4) umo¿liwia wymianê pogl¹dów oby-
wateli; 5) jest wype³niona dyskusjami na tematy publiczne; 6) wymiana pogl¹dów i opinii nastêpuje
bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio za pomoc¹ mediów; 7) rezultatem dyskusji jest opinia publiczna; 8) opinia
publiczna jest przejawem tzw. w³adzy miêkkiej, oddzia³uj¹cej na faktycznych decydentów politycz-
nych; 9) podmioty sfery publicznej s¹ racjonalne i kieruj¹ siê dobrem ogó³u; 10) funkcjonowanie sfery
publicznej jest gwarantowane przez okreœlone wolnoœci i prawa podstawowe. Zob. J. Habermas, Struk-
turalne przeobra¿enia sfery publicznej, Warszawa 2007; idem, Faktycznoœæ i obowi¹zywanie, Warsza-
wa 2005.



na konkretnym poziomie organizacji wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Jest on równie¿ jed-
nym z wa¿nych czynników budowania okreœlonego kapita³u spo³ecznego, który mo¿e
sprzyjaæ wszechstronnemu przeobra¿eniu œrodowiska b¹dŸ wystêpowaæ jako czynnik
hamuj¹cy proces prorozwojowej zmiany spo³ecznej. Jego wyrazem s¹ elementy konser-
watywne (tradycjonalizm, przeciwny wszelkiej zmianie), partykularne (indywidualizm,
wyra¿aj¹cy siê egoizmem terytorialnym i spo³ecznym, nieumiejêtnoœci¹ kooperacji
i wspó³pracy) oraz zaœciankowoœæ (œwiadcz¹ca o ogólnym zacofaniu). Elementom tym
odpowiadaj¹ okreœlone wartoœci i normy, postawy ludzi (zachowawczoœæ, nietolerancja),
ich zachowanie (pieniactwo, dla którego b³ahe powody s¹ przyczyn¹ oskar¿eñ i procesów
s¹dowych), osobowoœæ i charakter (egoizm, atomizacja i personalizacja stosunków
spo³ecznych, ograniczona wra¿liwoœæ spo³eczna), uprzedzenia (spo³eczne, polityczne,
ekonomiczne, kulturowe, religijne, etniczne), a tak¿e stereotypy (Bondyra, 1998).

WiêŸ regionalistyczna w naturalny sposób manifestuje siê w postawach i zachowaniu
ludzi. Postawa regionalistyczna23 oznacza okreœlony, sk³adaj¹cy siê z elementów zarów-
no wiedzy oraz czynników racjonalnych, jak i afektywnych – wyró¿niaj¹cych siê jednak
pierwiastkiem o charakterze progresywnym – stosunek cz³owieka do obiektu postawy,
czyli konkretnego regionu kulturowo-geograficznego oraz zamieszkuj¹cych tam ludzi24.
Niekiedy jednak stosunek ten, oparty zw³aszcza na stereotypach i uprzedzeniach oraz
elementach mitologicznych, emocjonalnych czy wrêcz irracjonalnych, mo¿e stanowiæ
fundament kszta³towania siê swoistego regionocentryzmu. Jego istot¹ jest postawa fawo-
ryzowania w³asnego regionu, której wyrazem jest miêdzy innymi marginalizacja innych
regionów i ich mieszkañców b¹dŸ wyraŸne d¹¿enie do autonomii czy secesji. Jednak, jak
zauwa¿a Edward Chudziñski, nale¿y zdecydowanie odró¿niæ ruchy o charakterze regio-
nalistycznym od ruchów autonomistycznych i secesjonistycznych. Ruch regionalistyczny
bowiem „samoogranicza siê w swoich ¿¹daniach, aby nie naruszaæ jednoœci i integralno-
œci pañstwa. Za cel g³ówny stawia sobie zachowanie odrêbnoœci kulturowej poszcze-
gólnych regionów: ich tradycji, jêzyka, stroju, obyczaju, architektury, krajobrazu itp.
Wszystkie ruchy regionalistyczne domagaj¹ siê decentralizacji pañstwa, wzmocnienia
samorz¹du terytorialnego oraz upodmiotowienia spo³ecznoœci regionalnych i lokalnych”
(Chudziñski, 2007, s. 99).

Wraz z przeobra¿eniami polityczno-ideologicznymi oraz spo³eczno-gospodarczymi
œrodowisk lokalnych i zjawiskami migracji ludnoœci ze wsi do miasta oraz systematycz-
nym wzrostem populacji, wzrasta³a tak¿e liczebnoœæ i zró¿nicowanie kulturowe okreœlo-
nych spo³ecznoœci, tworz¹c podstawê dla ich wielostronnych przekszta³ceñ. Tym samym
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23 Dla Anatola Jana Omelaniuka, wybitnego polskiego regionalisty i organizatora regionalnego ru-
chu spo³eczno-kulturalnego: „Regionalizm jest przede wszystkim szczególn¹ postaw¹ wobec w³asnego
regionu, jest ideologi¹, która w regionalnych w³aœciwoœciach kawa³ka ziemi upatruje cennych wartoœci,
a jednoczeœnie wartoœci tych chce strzec i rozwijaæ”. A. J. Omelaniuk, Regionalizm wspó³czesny – jego
znaczenie i rola w procesie oddzia³ywania na m³odzie¿ u progu XXI wieku, w: Edukacja regionalna.
Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, pod red. S. Bednarka, Wroc³aw 1999, s. 64.

24 Dla W³odzimierza Chor¹zkiego, który definiuje pojêcie regionu przy okazji badañ prasy regionali-
stycznej, regionem jest „umownie wydzielony, wzglêdnie jednorodny obszar odró¿niaj¹cy siê od te-
renów przyleg³ych okreœlonymi cechami naturalnymi lub nabytymi, np. fizyczno-geograficznymi,
etnograficznymi, gospodarczymi lub gospodarczo-administracyjnymi”. W. Chor¹zki, Prasa regionali-
styczna w okresie transformacji, w: Regionalizm – lokalizm – media, op. cit., s. 121.



wystêpowa³o jakoœciowe przejœcie: od mniejszych, autentycznych i tradycyjnych, wspól-
not miejscowych do wiêkszych heterogenicznych spo³ecznoœci, charakterystycznych dla
obszarów zurbanizowanych, wielkomiejskich i metropolitalnych25. W ten sposób zmie-
nia³y siê tak¿e uwarunkowania spo³ecznoœci lokalnej oraz jej cechy i charakter. Wraz
z nimi zmianie ulega³y równie¿ wiêzi i zwi¹zki lokalne oraz towarzysz¹ca im okreœlona
mentalnoœæ lokalna. Zwykle zwi¹zki te s¹ silniejsze w tradycyjnych, ma³ych terytorialnie
i ludnoœciowo skupiskach spo³ecznych, lecz wraz z ich powiêkszaniem s³abn¹, zmniej-
szaj¹c tym samym poziom identyfikacji mieszkañców z okreœlonym terytorium i tam-
tejsz¹ ludnoœci¹. Zjawiska te os³abiaj¹ tradycyjn¹ to¿samoœæ lokaln¹ oraz zmniejszaj¹
poziom zintegrowania wspólnoty lokalnej. Natomiast autentyczn¹ lokaln¹ wiêŸ spo-
³eczn¹ wypiera b¹dŸ wrêcz zastêpuje dobrowolna, swoista wiêŸ zrzeszeniowa, organiza-
cyjna (Chmielewski, 2001; Lowenstein, 1999; Sowa, 1988).

Pomimo wszystko sytuacja ta stwarza wzglêdnie dobre warunki dla powstania czaso-
pism regionalistycznych, które mog¹ staæ siê platform¹ przedstawiania i poznawania siê
ró¿nych grup spo³ecznych, wyra¿ania pogl¹dów, opinii, interesów, a tak¿e œrodkiem kre-
owania swoistej wiêzi regionalistycznej, w tym wiêzi kulturowej, mentalnej, intelektual-
nej, jaka powstaje wœród czytelników26. W rezultacie na periodyki regionalistyczne
mo¿na spogl¹daæ tak¿e z perspektywy œrodka integracji wzglêdnie ró¿norodnych spo-
³ecznoœci lokalnych, które wskutek obcowania z czasopiœmiennictwem regionalistycz-
nym bli¿ej siê wzajemnie poznaj¹ i tym samym mog¹ lepiej zrozumieæ27. W ten sposób
periodyki regionalistyczne staj¹ siê swoistym œrodkiem wyra¿ania zbie¿nych, wspólno-
towych interesów okreœlonej spo³ecznoœci regionalnej (Kowalczyk, 2008, s. 327–348).
Statuuj¹c siê jako wa¿ny czynnik integracji zarówno kulturowej, rozumianej jako „inte-
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25 Antonina K³oskowska, podsumowuj¹c rozwa¿ania nad spo³ecznoœci¹ wielkomiejsk¹, stwierdzi³a:
„charakterystykê wielkomiejskiej spo³ecznoœci uj¹æ mo¿na w nastêpuj¹cych okreœleniach: jest to wielka
zbiorowoœæ, o du¿ym fizycznym zagêszczeniu i rozleg³ym przestrzennym zasiêgu odznaczaj¹ca siê
heterogenicznoœci¹, atomizacj¹ wewnêtrzn¹, anonimowoœci¹ sk³adaj¹cych siê na ni¹ jednostek, seg-
mentalizacj¹ ról spo³ecznych, formalno-rzeczowym charakterem stosunków spo³ecznych i brakiem so-
cjometrycznej struktury, os³abieniem wzajemnego zainteresowania spo³ecznego i poczuciem izolacji
jednostek” (Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2005, s. 132).

26 Mówimy wówczas o rodzaju interakcji poœredniej, do jakiej dochodzi wœród odbiorców czasopism
regionalistycznych. W œlad za ni¹ pojawia siê okreœlona wiêŸ mentalna, a tak¿e œwiadomoœæ regionali-
styczna, jaka kszta³tuje siê wœród czytelników w oparciu o percypowane treœci, które uzyskuj¹ symbo-
liczne znaczenie. Antonina K³oskowska w taki sposób wyrazi³a ten problem: „Interakcja zachodzi tak¿e
pomiêdzy ludŸmi, którzy nigdy nie stykali siê ze sob¹ bezpoœrednio, ale oddzia³uj¹ na siebie za pomoc¹
z³o¿onej organizacji instytucji spo³ecznych i dzia³aj¹cych na odleg³oœæ œrodków przekazywania symbo-
licznych treœci” (Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983, s. 119).

27 Proces integracji spo³ecznej czy raczej integracji kulturowej, jaki zachodzi w danym regionie, ku-
muluje w sobie – wed³ug Krzysztofa Kwaœniewskiego – trzy wspó³zale¿ne zagadnienia, a mianowicie:
„(a) badanie wspólnego dla mieszkañców regionu, a odmiennego ni¿ w innych regionach, ustrukturowa-
nego uk³adu odniesienia, na który sk³adaj¹ siê ró¿ne elementy naturalne, historyczne, kulturowe
i spo³eczne, (b) badanie granic obszaru, które ten uk³ad odniesienia wyznacza i przez które jest
wspó³wyznaczany, (c) obiektywnego i subiektywnego skupienia siê ludzi wokó³ tak okreœlonych cech
tego obszaru” (Integracja spo³ecznoœci regionalnej. Œl¹sk Opolski, Opole 1987, s. 26). O wykorzystaniu
prasy regionalnej w procesie integracji spo³eczeñstwa pisa³ Bogus³aw S³awomir Kunda (Rola prasy re-
gionalnej w integracji spo³eczeñstwa, „Zeszyty Prasoznawcze” 1987, nr 1, s. 15–28).



growanie siê spo³eczeñstwa ze wzglêdu na wspólny stosunek do takiego czy innego stanu
kultury” (Kwaœniewski, 1987, s. 17), jak i kulturalnej, pojmowanej jako „kszta³towanie
siê specyfiki regionalnej w ramach narodowej wspólnoty kulturalnej” (Kwaœniewski,
1987, s. 24).

Podkreœlaj¹c rolê wiêzi zrzeszeniowej w indukowaniu œwiadomoœci regionalistycznej
oraz podejmowaniu odpowiadaj¹cych jej inicjatyw w dziedzinie prasowo-wydawniczej,
nie sposób pomin¹æ tak¿e roli w tym dziele konkretnych osób, znacz¹cych indywidual-
noœci. Ju¿ bowiem Ferdinand Tönnies, twórca klasycznej teorii wspólnoty, mówi¹c
o przeobra¿eniach wspó³czesnych mu industrialnych i zurbanizowanych spo³eczeñstw,
zauwa¿y³: „Tymczasem zmiany pierwotnej bazy wspó³¿ycia id¹ dalej i kulminuj¹ w zja-
wisku czêsto okreœlanym jako indywidualizm, którego prawdziwy sens polega jednak na
tym, ¿e os³abieniu ulega nie po prostu ¿ycie spo³eczne, lecz ¿ycie spo³eczne oparte na
wspólnocie, a rozwija siê, przybiera na sile i stopniowo osi¹ga przewagê wspó³dzia³anie
wynikaj¹ce z potrzeb, interesów, ¿yczeñ, decyzji dzia³aj¹cych osób” (Tönnies, 1975,
s. 65–66; Tönnies, 2008). Wyrazem tej jakoœciowej zmiany spo³ecznej jest olbrzymia
rola ró¿nego rodzaju organizacji pozarz¹dowych, w tym o charakterze spo³eczno-kultu-
ralnym, edukacyjnym, naukowym, turystyczno-krajoznawczym, oraz miejscowych spo-
³eczników regionalistów, odgrywaj¹cych na ogó³ zasadnicz¹ rolê w podejmowaniu
dzia³alnoœci na niwie czasopiœmiennictwa regionalistycznego (Chudziñski, 2010).

Wœród wielu innych zadañ czasopiœmiennictwa regionalistycznego znacz¹c¹ rolê od-
grywaj¹ obowi¹zki w dziedzinie podtrzymywania, umacniania i rozwijania œwiadomoœci
i wiêzi regionalistycznej. Kszta³tuje siê ona bowiem pod wp³ywem zarówno okreœlonych
przedsiêwziêæ edukacyjnych, jak równie¿ w procesie praktykowania indywidualnej oraz
zbiorowej aktywnoœci, w tym tak¿e poprzez ukierunkowane zaanga¿owanie spo³eczne
mieszkañców (Szul, 2012). W ten sposób periodyki regionalistyczne sprzyjaj¹ tak¿e for-
mowaniu siê postaw demokratycznych i proobywatelskich (Anculewicz, 2004, s. 235–245;
Balcerowicz, 1998, s. 73–119; Flankowska, 2001, s. 127–130). Tym samym konsekwen-
cj¹ ich dzia³alnoœci powinno byæ uformowanie siê swoistej kulturowej wspólnoty regio-
nalnej (Media, 2009; Media, 2010; Waszkiewicz, 2002; Wspó³czesna, 2007), byæ mo¿e
tak¿e wspólnoty o charakterze politycznym28 (Media, 2005). W zwi¹zku z tym czasopiœ-
miennictwo regionalistyczne pe³ni szereg wa¿nych spo³ecznie funkcji, w tym funkcje
identyfikacji regionalnej (lokalnej), organizacyjn¹, integracyjn¹, edukacyjn¹, kulturaln¹,
opiniotwórcz¹ oraz patriotyczn¹ i polityczn¹.

Œwiadomoœæ regionalistyczna i wiêŸ lokalna oraz towarzysz¹ca im mentalnoœæ
tworz¹ swoisty klimat spo³eczny, wystêpuj¹cy w okreœlonym œrodowisku. W olbrzymim
stopniu elementy te s¹ wspó³kszta³towane przez media lokalne, w tym przez periodyki
o charakterze regionalistycznym, których zawartoœæ wywo³uje nie tylko stosowny rezo-
nans w opinii publicznej, lecz równie¿ ma wa¿ki wp³yw na kszta³t to¿samoœci regionalnej
(Wasilewski, 2012, s. 223–240), postawê, zachowanie, pogl¹dy i opinie jej odbiorców,
a tak¿e na podzielane przez nich wspólne wartoœci i normy (Gierula, 2007, s. 109–120;
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28 „Regionalizm – zdaniem autorów «Leksykonu Politologii» – mo¿e byæ te¿ rozpatrywany jako forma
przestrzennej dystrybucji w³adzy na ró¿ne poziomy systemu politycznego. Oznacza to, ¿e spo³ecznoœci
regionalne staj¹ siê wspólnotami politycznymi” (Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego,
R. Herbuta, Wroc³aw 1996, s. 340).



Kowalczyk, 2007, s. 121–132; Kowalczyk, 2009, s. 83–94; Michalczyk, 2007, s. 61–73).
W rezultacie mo¿emy tak¿e mówiæ o wa¿nej roli czasopiœmiennictwa regionalistycznego
w dziedzinie umacniania to¿samoœci kulturowej regionu29. Traktuj¹c periodyki regiona-
listyczne zarówno jako w³aœciw¹ regionowi formê wyrazu kulturowego, jak i przejaw
jego ró¿norodnoœci kulturowej30.

Wartoœæ czasopiœmiennictwa regionalistycznego – tak¿e jego zadañ, funkcji i celów
– wyra¿a siê w szczególnej w³asnoœci bycia œrodkiem transmisji nie tylko dziedzictwa
kulturowego31 jako takiego (Hajduk-Nijakowska, 2010, s. 193–202; Hajduk-Nijakow-
ska, 2012, s. 149–160), ale równie¿ miêdzygeneracyjnego doœwiadczenia kulturowego
(Miêdzygeneracyjna, 2003). Media bowiem, wed³ug Michaela Herzfelda, tworz¹c prze-
strzeñ, „w której dochodzi do gry wyobraŸni i konstruowania to¿samoœci” (Herzfeld,
2004, s. 417), wyznaczaj¹ tak¿e horyzonty dla przeobra¿eñ kultury w jej rozleg³ych ob-
szarach wzajemnych asocjacji. Dlatego nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na znaczenie cza-
sopiœmiennictwa regionalistycznego w dziedzinie obrazowania kontekstu kulturowego,
w jakim dochodzi do komunikacji medialnie zapoœredniczonej. Jest to szczególnie wa¿ne
w kulturach typu ludowego, które charakteryzuj¹ siê wysokim kontekstem kulturowym
(Hall, 1987, s. 58–72). W konsekwencji periodyki regionalistyczne staj¹ siê wa¿n¹ czêœ-
ci¹ kultury regionalnej, w tym kultury lokalnej32, oraz czynnikiem jej przeobra¿eñ. Za-
sadniczym bowiem zadaniem regionalizmu, jak wykazano wczeœniej, jest pobudzanie
¿ycia kulturalnego i naukowego regionu.
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29 Na to¿samoœæ kulturow¹ regionu spojrzeæ mo¿na z wielu perspektyw strukturalnych oraz opiso-
wo-analitycznych. Nale¿¹ do nich na przyk³ad perspektywy: 1) psychologiczna – wyra¿a siê w indywi-
dualnej identyfikacji z regionem, jego mieszkañcami oraz kultur¹ regionaln¹; 2) socjologiczna – opiera
siê na poczuciu odrêbnoœci funkcjonuj¹cym w œwiadomoœci zbiorowej mieszkañców regionu; 3) geogra-
ficzna – osadza ¿ycie indywidualne i zbiorowe w ramach konkretnego terytorium, miejsca i przestrzeni
o charakterystycznych cechach naturalnych; 4) etnograficzna – umo¿liwia w³aœciwe odczytywanie i zro-
zumienie znaczenia symboli regionalnej kultury materialnej i niematerialnej w ramach regionalnego
dziedzictwa kulturowego; 5) historyczna – wyra¿a indywidualny i spo³eczny zwi¹zek z dziejami regio-
nu, w tym z jego bohaterami oraz instytucjami; 6) ekonomiczna – oznacza regionaln¹ wspólnotê gospo-
darcz¹. Zob. M. S. Szczepañski, To¿samoœæ regionalna – w krêgu pojêæ podstawowych i metodologii
badañ, w: Badania nad to¿samoœci¹ regionaln¹. Stan i potrzeby, pod red. A. Matczaka, £ódŸ–Ciecha-
nów 1999, s. 184–185.

30 Co jest zgodne z zasadami i celami „Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania ró¿-
norodnoœci form wyrazu kulturowego”, sporz¹dzonej w Pary¿u dnia 20 paŸdziernika 2005 roku, do któ-
rej Polska przyst¹pi³a w 2007 roku (Dz. U. 2007, Nr 215, poz. 1585).

31 Wed³ug Anny Weroniki Brzeziñskiej dziedzictwo kulturowe jest „spuœcizn¹, spadkiem odziedzi-
czonym po poprzednich pokoleniach. W jego sk³ad wchodz¹ wszystkie dobra kultury przejête z prze-
sz³oœci, do których odwo³ujemy siê w ¿yciu codziennym, z dorobku których korzystamy i które
uwa¿amy za konieczne do funkcjonowania w codziennej rzeczywistoœci”. W poszukiwaniu korzeni kul-
turowych, w: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, pod red. S. Bednar-
ka, Wroc³aw 1999, s. 193. W dziedzictwie kulturowym mo¿emy wydzieliæ elementy ogólnonarodowe
oraz lokalne, w tym dziedzictwo regionalne.

32 Wed³ug Leona Dyczewskiego: „Kultura lokalna to kultura okreœlonej grupy ludzi zamieszkuj¹cej
wyodrêbnione terytorium. Zawiera ona elementy w³asne, powsta³e na bazie wydarzeñ i prze¿yæ
maj¹cych miejsce tylko w tej grupie, oraz elementy zapo¿yczone, które bez zmian lub zmodyfikowane
zosta³y uznane za w³asne. Znaczenie kultury lokalnej tkwi w jej cechach” (Kultura polska w procesie
przemian, Lublin 1993, s. 197).



Na czasopiœmiennictwo regionalistyczne mo¿emy spogl¹daæ równie¿ z perspektywy
wa¿nego czynnika motywuj¹cego33 prorozwojowe i proinnowacyjne tendencje spo³ecz-
ne w znaczeniu zarówno œrodka przekazywania teraŸniejszych, jak i przesz³ych doœwiad-
czeñ, a tak¿e jako narzêdzia mobilizacji i krytyki spo³ecznej oraz budowania zaufania
i kapita³u spo³ecznego (Fukuyama, 1997; Leszczyñski, 2010, s. 95–102; Putnam, 2008;
Sierociñska, 2011, s. 69–86; Sztompka, 2007), w tym kapita³u intelektualnego (Kali-
siak-Mêdelska, 2010, s. 71–82; Kwilecki, 1992, s. 42).

Patrz¹c na regionalizm i periodyki regionalistyczne z perspektywy badañ historycz-
nych (Konieczka-Œliwiñska, 2010, s. 11–22; Lachendro, 2005, s. 221–248), zw³aszcza
historii regionalnej, nie sposób nie zauwa¿yæ ich wa¿nego miejsca wœród Ÿróde³ do tych
badañ (Prasa, 2011) oraz roli, jak¹ odgrywaj¹ w tej dziedzinie (Dziki, Chor¹zki, 2000,
s. 129). Maj¹c w pamiêci uwagi Jerzego Topolskiego, ¿e dzieje regionu powinny byæ ob-
jête „integralnie ujêtym œwiat³em syntezy” (Topolski, 1969, s. 16)34, nie sposób stworzyæ
dobrej syntezy historii regionu, wsi czy miasta nie korzystaj¹c z zawartoœci czasopiœ-
miennictwa regionalistycznego35. Na przyk³ad w trakcie badania dziejów spo³ecznoœci
regionalnej czy lokalnej, zmian zachodz¹cych w jej mentalnoœci i obyczajowoœci, roli
miejscowych organizacji i autorytetów, przeobra¿eñ politycznych, gospodarczych, kul-
turowych czy w dziedzinie organizacji ¿ycia zbiorowego oraz zagospodarowania prze-
strzeni publicznej. W periodykach regionalistycznych otrzymujemy nie tylko lepiej lub
gorzej odmalowany obraz ¿ycia mieszkañców, ale tak¿e mnóstwo ró¿norodnych danych
(liczb, map, zestawieñ, porównañ, ustaleñ, opinii, pogl¹dów, uchwa³, dezyderatów, wy-
powiedzi, polemik, odezw), zebranych przez autorów tekstów, których wartoœæ histo-
ryczna jest tym wiêksza, im bardziej dane te by³y szczególne, unikatowe b¹dŸ ulotne.
Mo¿liwoœæ wykorzystania czasopiœmiennictwa regionalistycznego jako Ÿród³a do badañ
historycznych dostrzegali równie¿ jej wydawcy (Dworecki, 1999, s. 17–23; „Kwartalnik
Wrzesiñski” 1998, nr 1, s. 3; „Szkice KoŸmiñskie” 1988, nr 1, s. 3).

W zwi¹zku z tym, ¿e wspó³czeœnie wymiana kulturowa oraz kumulowanie elemen-
tów kulturowych odbywa siê nie tylko w obrêbie danej spo³ecznoœci lokalnej czy regio-
nalnej, lecz tak¿e poza ni¹, mamy do czynienia w jej ³onie ze zjawiskami zarówno
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33 Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e: „Motywacji nie buduje siê apeluj¹c do rozumu czy poczucia obo-
wi¹zku, ale w procesie kreowania pozytywnych doœwiadczeñ spo³ecznych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego oraz na ró¿nych jego poziomach”. Cyt. za: Strategia rozwoju kapita³u spo³ecznego, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 1 czerwca 2012 r., s. 2.

34 Problematykê t¹ podnosi³ równie¿ Marceli Kosman, pisz¹c: „Historia lokalna nigdy nie bêdzie za-
œciankow¹, jeœli w sferze jej zainteresowañ pozostan¹ zagadnienia nie wycinkowe, lecz potraktowane
kompleksowo, interdyscyplinarnie”. M. Kosman, Pojêcie regionu w przemianach cywilizacyjnych.
Z rozwa¿añ nad Wielkopolsk¹, w: Prasa regionalna w Wielkopolsce, pod red. M. Kosmana, Poznañ
2000, s. 202.

35 Podnosi³ ten problem znany poznañski prasoznawca, Jan Za³ubski, stwierdzaj¹c: „Periodyk regio-
nalny, fachowo redagowany i regularnie ukazuj¹cy siê, to jak gdyby permanentnie weryfikowana i aktu-
alizowana monografia, pisana zespo³owo i przedstawiana do oceny wielu œrodowisk, tak¿e naukowych.
Regionalne czasopismo, w przeciwieñstwie do ksi¹¿ki, daje mo¿liwoœæ wypowiadania siê na okreœlony
temat ludziom ró¿ni¹cym siê ocen¹ zdarzeñ, reprezentuj¹cym odmienne pogl¹dy czy specjalizacje na-
ukowe. Umo¿liwia tak¿e kontynuacjê w¹tków tematycznych, inicjowanie nowych badañ” (Wielkopol-
skie czasopisma regionalne, „Kronika Wielkopolski” 1983, nr 3/4 s. 120–121).



endokulturowoœci (Pañstwo, 2005, s. 251), jak i swoistej transkulturowoœci (Golemo, Pa-
leczny, Wiêcek, 2006). Dlatego mówi¹c o specyficznym celu i sposobie dzia³ania czaso-
pism regionalistycznych, myœlimy równie¿ o tych w³aœnie elementach, które œwiadcz¹
o ich priorytetach motywowanych tymi czynnikami, ilustruj¹cymi tak¿e proces swoistej
akulturacji poszczególnych spo³ecznoœci36. Widaæ to wyraŸnie w spo³ecznoœciach za-
mieszkuj¹cych regiony dziedzicz¹ce tradycje wielokulturowoœci, gdzie ukazuj¹ siê
przyk³adowo takie czasopisma, jak: „Borussia” (Olsztyn), „Dolny Œl¹sk” (Wroc³aw),
„Krasnogruda” (Sejny), „Masovia” (Gi¿ycko), „Pogranicza” (Szczecin), „Pogranicze.
Studia spo³eczne” (Bia³ystok), „Pomerania” (Gdañsk), „Rocznik Mazurski” (Szczytno),
„Studia Angerburgica” (Wêgorzewo), „Œl¹sk” (Katowice), „Tygiel Kultury” (£ódŸ),
„Znad Pisy” (Pisz), które w treœci nie tylko nawi¹zuj¹ do swojej historycznej wielokultu-
rowoœci, ale równie¿ wychodz¹ poza dotychczasow¹ w¹sko terytorialnie i tematycznie
rozumian¹ formu³ê programowo-redakcyjn¹. Wykazuj¹ siê bowiem tolerancj¹ kulturo-
wo-etniczn¹ oraz wra¿liwoœci¹ na odmiennoœci. K³ad¹ nacisk na wymianê doœwiadczeñ
miêdzykulturowych, przezwyciê¿aj¹ narastaj¹ce latami uprzedzenia i stereotypy (Bro-
warny, 2003, s. 261–265; Konwencja, 1995; Media, 2007; Ustawa, 2005). Naprzeciw
tym pozytywnym tendencjom zdaj¹ siê równie¿ wychodziæ czasopisma niektórych
mniejszoœci narodowych i etnicznych w Polsce, miêdzy innymi mniejszoœci bia³oruskiej
zamieszkuj¹cej wschodni¹ Bia³ostocczyznê, która wydaje periodyk informacyjno-kultu-
ralny pod nazw¹ „Czasopis” (Chodubski, 2011, s. 53–62).

Jak pisa³ Franciszek Bujak, czasopismo regionalistyczne „powinno byæ nie tylko
wzorem swoistych w³aœciwoœci i istotnych wartoœci regionu, ale mieæ na celu podniesie-
nie poziomu jego ¿ycia kulturalnego, spo³ecznego i gospodarczego na tle jego w³aœciwo-
œci przyrodzonych i etnicznych. W tym celu musi ono budziæ i popieraæ wszelkie d¹¿enia
do poznania i zrozumienia istotnych cech regionu. […] Aby to badanie i poznawanie by³o
integralne i spe³ni³o swoje zadanie, nie mo¿e siê ono ograniczaæ do stosunków dzisiej-
szych, ale musi siê rozci¹gaæ na ca³¹ przesz³oœæ od prehistorii pocz¹wszy” (Chudziñski,
2007, s. 130–131). Wed³ug Edwarda Chudziñskiego periodyk regionalistyczny zas³uguj¹
na to miano, „kiedy identyfikuje siê z regionem poprzez podejmowanie zwi¹zanej z nim
tematyki, podkreœlanie jego odmiennoœci (odrêbnoœci), pielêgnowanie tradycji (histo-
rycznej, kulturowej, jêzykowej) oraz inicjowanie rozmaitych akcji i dzia³añ wzmac-
niaj¹cych wiêŸ i to¿samoœæ z regionem jego mieszkañców” (Chudziñski, 2007, s. 127).

Wa¿nym kryterium definiowania czasopiœmiennictwa regionalistycznego jest jego
zainteresowanie tematyczne37. Jednak – jak wspominano – zawartoœæ periodyków regio-
nalistycznych powinna tak¿e wykazywaæ siê genetycznym zwi¹zkiem z terytorium, na
którym s¹ kolportowane. Zwi¹zek ten w przypadku czasopism regionalistycznych powi-
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36 Na przyk³ad badaj¹c wp³yw procesu globalizacji na kulturê lokaln¹ Kazimierz Krzysztofek wymie-
nia kilka typów reakcji spo³ecznej: 1) pe³n¹ akceptacjê kultury globalnej, 2) totalne odrzucenie kultury
globalnej, 3) selektywn¹ adaptacjê, 4) hybrydyzacjê – koadaptacjê kultur, 5) dualizm kulturowy. Kulturo-
we œcie¿ki globalizacji, w: Oblicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2002, s. 127–128.

37 Zwraca na to uwagê Jerzy Jarowiecki, stwierdzaj¹c, ¿e: „o lokalnym charakterze pisma nie decy-
duje tylko miejsce jego wydawania czy zasiêg terytorialny, ale tematyka obejmuj¹ca m.in. problemy
historii, kultury, rodzinnego folkloru, jej funkcje integracyjne” (Prasa wydawana w Krakowie – przed-
miotem badañ nad pras¹ lokaln¹, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, z. 1–2, s. 71).



nien byæ œcis³y, mocny i trwa³y. Ma on tak¿e charakter nie tylko geograficzny i historycz-
ny, zakorzeniony w okreœlonym œrodowisku naturalnym i jego historycznych dziejach,
ale przede wszystkim spo³eczny, zatem w pewnym stopniu równie¿, a mo¿e nade wszyst-
ko – mentalny. To, jak ludzie myœl¹ i mówi¹ o swoim otoczeniu, a tak¿e o sobie samych
nie zale¿y przecie¿ tylko od charakterystycznych cech œrodowiska ich ¿ycia oraz inter-
pretacji jego przeobra¿eñ historycznych. Jest odwrotnie: to ludzie nadaj¹ tym elementom
(tak¿e historycznym wydarzeniom i ich bohaterom) pewne swoiste cechy, zw³aszcza
przez okreœlone dzia³ania werbalne, w tym prasowo-wydawnicze, oraz symboliczne
(muzea, pomniki, parki krajobrazowe, szlaki turystyczno-krajoznawcze).

W ten sposób nastêpuje autentyczny i pierwotny zarazem proces werbalizowania œro-
dowiska naturalnego i spo³ecznego, czyli jego sygnifikacji – nazywania. S³u¿y on rów-
nie¿ do ró¿nicowania œrodowiska, w konsekwencji do rozpoznawania na podstawie
okreœlonych kryteriów swojego lokalnego krêgu wœród wielu innych jemu podobnych.
Z tego zdaje siê wyrasta patriotyzm lokalny i regionalny, a w dalszej kolejnoœci ruch re-
gionalizmu38 (Omelaniuk, 1994; Omelaniuk, 2002). Jego charakterystyczn¹ cech¹ jest
zarówno silny, jak i pozytywny zwi¹zek mentalny i organiczny mieszkañców z ziemi¹,
na której ¿yj¹ i dziêki której ¿yj¹. Ruch ten przypisuje wa¿n¹ rolê czasopiœmiennictwu re-
gionalistycznemu (Omelaniuk, 2001, s. 15–22)39.

Typy czasopism regionalistycznych

Wspó³czesne czasopiœmiennictwo o cechach regionalistycznych charakteryzuje siê
zró¿nicowanym krêgiem podmiotów wydawniczych. S¹ wœród nich: fundacje, stowarzy-
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38 Regionalizm mo¿na bowiem traktowaæ w kategoriach idei b¹dŸ ideologii, która jest „wyrazem eman-
cypacyjnych d¹¿eñ i aspiracji regionów (ziem) o historycznie ukszta³towanych odrêbnoœciach etniczno-kul-
turowych”. Cyt. za: E. Chudziñski, Miêdzy regionalizmem a lokalizmem. Uwagi o to¿samoœci mediów, op.
cit., s. 99. Tradycje polskiego spo³eczno-kulturalnego ruchu regionalnego (regionalistycznego) podtrzymuje
wspó³czeœnie miêdzy innymi Ruch Stowarzyszeñ Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej (RSR RP), ogól-
nopolski zwi¹zek stowarzyszeñ dzia³aj¹cy od 2002 roku. Jego poprzednikiem by³a Rada Krajowa Regional-
nych Towarzystw Kultury, która powsta³a na fali przemian spo³eczno-politycznych 1981 roku. RSR RP
stawia przed sob¹ nastêpuj¹ce g³ówne cele: „rozwijanie idei regionalizmu w œcis³ym powi¹zaniu z kszta³to-
waniem i utrwalaniem to¿samoœci narodowej, wspomaganie dzia³alnoœci stowarzyszeñ regionalnych oraz
zwiêkszanie ich roli w kreowaniu ¿ycia spo³ecznego, szerzenie idei s³u¿by spo³ecznej na rzecz ochrony dzie-
dzictwa narodowego”. Cyt. za: http://www.wtk.poznan.pl/www2/rsr/inne.html (12.11.2012).

39 Edward Chudziñski, wspominaj¹c o roli inteligencji w rozwoju regionalizmu w okresie zaborów
i miêdzywojennym, konstatuje: „Prasa prowincjonalna odegra³a wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu œwiadomo-
œci regionalistycznej spo³eczeñstwa polskiego we wszystkich trzech zaborach. Koncentruj¹c siê na fak-
tach i wydarzeniach, zarówno wspó³czesnych, jak i z przesz³oœci, zwi¹zanych z okreœlonym terytorium,
utrwala³a poczucie wiêzi miêdzy jego mieszkañcami, zapoznawa³a ich z histori¹ i tradycj¹ regionu, jego
walorami i wartoœciami” (Inteligencja w ruchu regionalistycznym (do 1939 roku), „Ma³opolska” 2000,
tom II, s. 25–26). O roli ruchu regionalnego w inicjowaniu czasopiœmiennictwa regionalnego w latach
piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX wieku pisa³ Marian Gierula (Polska prasa lokalna 1989–2000.
Typologia i spo³eczne funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 50–51). O wartoœci poznawczej prasy regio-
nalnej wypowiada³ siê Mieczys³aw Adamczyk (Prasa regionalna i jej wartoœci poznawcze, „Informator
Krajowego Oœrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury” 1993, nr 9, s. 49–53).



szenia, osoby fizyczne, jednostki samorz¹du terytorialnego, stowarzyszenia jednostek
samorz¹du terytorialnego, zwi¹zki miêdzygminne, jednostki organizacyjne samorz¹du
terytorialnego, organizacje samorz¹du gospodarczego, organizacyjne jednostki pañstwo-
we, prywatne podmioty gospodarcze. Wa¿ne miejsce wœród wydawców dzisiejszych
periodyków regionalistycznych zajmuj¹ w szczególnoœci stowarzyszenia spo³eczno-kul-
turalne, stowarzyszenia o charakterze naukowym oraz turystyczno-krajoznawczym.

Zró¿nicowany jest równie¿ obszar rozpowszechniania periodyków regionalistycz-
nych. W³aœciwie mo¿emy wœród nich wyodrêbniæ trzy charakterystyczne grupy. Na
pierwsz¹ grupê sk³adaj¹ siê czasopisma kolportowane w gminie, mieœcie czy powiecie,
okreœlane jako lokalne czasopisma regionalistyczne. Nastêpn¹ kategoriê stanowi¹ mikrore-
gionalne (subregionalne) czasopisma regionalistyczne, które przekraczaj¹ obszar powiatu,
obejmuj¹c zwykle kilka s¹siednich powiatów. Wreszcie mo¿emy mówiæ o czasopismach
regionalistycznych, których obszarem rozpowszechniania jest konkretny region geogra-
ficzno-historyczny, ukszta³towany w toku wielu zmian i przeobra¿eñ terytorialnych,
administracyjnych, spo³eczno-œrodowiskowych, gospodarczych, kulturowych, politycz-
nych, zachodz¹cych w toku jego skomplikowanych dziejów. W ten sposób powsta³
obszar cechuj¹cy siê w³asn¹ specyfik¹ historyczn¹, przyrodnicz¹, spo³eczn¹, cywiliza-
cyjno-kulturow¹, która umo¿liwia jego stosunkowo wyraŸne wyodrêbnienie od s¹sia-
duj¹cych z nim terytoriów.

Inn¹ zewnêtrzn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dzisiejszego czasopiœmiennictwa regionali-
stycznego jest niewielki nak³ad – zwykle od kilkudziesiêciu do kilkuset egzemplarzy.
Rzadko nak³ad jednorazowy przekracza tysi¹c b¹dŸ wiêcej egzemplarzy40.

Czasopisma regionalistyczne maj¹ na ogó³ niewielk¹ czêstotliwoœæ. Przewa¿nie ukazuj¹
siê jako kwartalnik, pó³rocznik czy rocznik, rzadziej miesiêcznik czy dwumiesiêcznik.
Miesiêczniki, dwumiesiêczniki i kwartalniki mieszcz¹ siê zwykle w formule programo-
wo-tematycznej uniwersalnego czasopiœmiennictwa regionalistycznego o popularnym
spo³eczno-kulturalnym charakterze. Natomiast roczniki i pó³roczniki na ogó³ mo¿emy
zaliczyæ do czasopism regionalistycznych o charakterze naukowym b¹dŸ popularnonau-
kowym.

Ró¿nicuje rynek czasopism regionalistycznych tak¿e ich zakres tematyczny. Wyodrêb-
nimy bowiem wœród periodyków regionalistycznych przynajmniej dwie charakterystyczne
grupy rodzajowe, a mianowicie czasopisma uniwersalne (popularne regionalistyczne cza-
sopisma ogólnoinformacyjne) oraz czasopisma wyspecjalizowane (naukowe i popular-
nonaukowe specjalistyczne czasopisma regionalistyczne).

Do grupy uniwersalnych czasopism regionalistycznych zaliczymy periodyki, które
charakteryzuj¹ siê stosunkowo pojemnym zakresem zainteresowania. Jednak chocia¿
maj¹ one wzglêdnie wszechstronny obszar tematyczny, to jednak mieœci siê on w krêgu
zainteresowañ szeroko rozumianego regionalizmu (historia, tradycja, wspó³czesnoœæ,
kultura, gospodarka, spo³eczeñstwo, œrodowisko naturalne), a treœæ tych periodyków ce-
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40 Na przyk³ad w Ma³opolsce, jak podaj¹ W³adys³aw Marek Kolasa oraz Artur Paszko, cech¹ tamtej-
szych czasopism regionalistycznych jest „stosunkowo niski nak³ad oscyluj¹cy w przedziale pomiêdzy
200 a 6000 egz. (statystycznie najczêœciej 500–600 egz.)”. W. M. Kolasa, A. Paszko, Ma³opolskie media
lokalne i regionalne w œwietle analiz statystycznych, w: Polskie media lokalne na prze³omie XX i XXI
wieku, pod red. J. Jarowieckiego, A. Paszko, W. M. Kolasy, Kraków 2007, s. 244.



chuje siê specyficznym charakterem motywów, sposobów narracji, artykulacji celów
i zadañ (patriotyzm lokalny, edukacja i wychowanie, sentymentalizm, nostalgia, poczu-
cie wspólnoty, przywi¹zania do regionu, zakorzenienia w „ma³ej ojczyŸnie”, szacunek
dla tradycji kulturowej regionu, wra¿liwoœæ spo³eczna). Charakterystycznym atrybutem
zawartoœci tych czasopism jest homogenizacja treœci, której istot¹ jest mieszanie i zesta-
wianie elementów wy¿szego i ni¿szego poziomu kultury. Zjawisko to przejawia siê w za-
sadniczych trzech formach, mianowicie homogenizacji upraszczaj¹cej (przetwarza
zawartoœæ w celu u³atwienia odbioru trudnych i z³o¿onych treœci – jej pejoratywnym re-
zultatem mo¿e byæ prymitywizacja, stereotypizacja, generalizacja, wulgaryzacja), imma-
nentnej (polega na w³¹czaniu do elementów kultury wy¿szego poziomu sk³adników
zdolnych przyci¹gn¹æ szerok¹ publicznoœæ) oraz mechanicznej (zestawia ze sob¹ treœci
z ró¿nych poziomów kultury) (K³oskowska, 2005, s. 335–336; K³oskowska, 1963).
W konsekwencji tych uwarunkowañ tematyczno-redakcyjnych regionalistyczne czaso-
pisma uniwersalne s¹ kierowane potencjalnie do szerokiego krêgu odbiorców.

W obrêb czasopism regionalistycznych o wyspecjalizowanym charakterze wchodz¹
takie periodyki, których zakres tematyczny jest znacz¹co ograniczony. Zwykle zamyka
siê bowiem w obszarze zagadnieñ stosunkowo œciœle zwi¹zanych z treœci¹ bezpoœrednie-
go zainteresowania podmiotu wydawniczego, który jest na ogó³ w¹sko wyspecjalizowa-
ny przedmiotowo (archeologia, archiwistyka, bibliotekoznawstwo, ekologia, genealogia,
gospodarka regionalna, historia regionalna, muzealnictwo, rolnictwo, rekreacja, turystyka,
zabytki). W zwi¹zku z tym mniejszy jest znacznie kr¹g odbiorców czasopism tego typu.

Pod wzglêdem sposobu kszta³towania treœci wœród periodyków regionalistycznych
wyodrêbnimy czasopisma naukowe (zwykle tematycznie sprofilowane o ograniczonym
zakresie zainteresowania), popularnonaukowe oraz popularne (na ogó³ znajduj¹ siê one
w kategorii czasopism uniwersalnych, których cech¹ jest stosunkowo wszechstronny ob-
szar zainteresowania, jak i przystêpna forma prezentacji treœci).

Wyznacznikiem regionalistycznych czasopism naukowych jest zarówno specyficzna
naukowa treœæ przekazu (naukowo sformu³owany temat oraz zakres tematyczny), jak
i odpowiadaj¹ca jej narracja naukowa (naukowy sposób ujêcia tematu, operuj¹cy zarów-
no terminologi¹, jak i metodologi¹ naukow¹). Do naukowych czasopism regionalistycz-
nych mo¿emy zaliczyæ prasê tzw. spo³ecznego ruchu naukowego, edytowan¹ przez
organizacje pozarz¹dowe (g³ównie stowarzyszenia i fundacje o charakterze naukowym)
(Gruszecka, 2008, s. 253–280; Kolasa, 2004, s. 113–144; Wrona, 2007, s. 163–170), jak
równie¿ wydawan¹ przez inne podmioty (pañstwowe b¹dŸ niepañstwowe szko³y wy¿sze,
instytucje pañstwowe oraz samorz¹dowe, np. archiwa, biblioteki, muzea, oœrodki kultu-
ry, a tak¿e poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego) (Czasopisma, 2010)41.

Regionalistyczne czasopisma popularnonaukowe42 natomiast wykazuj¹ tendencjê ra-
czej wykorzystywania dorobku nauki w danych dziedzinach wiedzy oraz zmierzaj¹ do jej
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41 O wyspecjalizowanym regionalnym czasopiœmiennictwie historycznym w Polsce powojennej
pisa³a na przyk³ad Barbara Wachowska, Regionalne czasopiœmiennictwo historyczne w Polsce Ludowej
(1945–1975), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, nr 3. Jednak nigdzie nie zdefiniowa³a u¿ywa-
nego przez siebie pojêcia „czasopismo regionalne”.

42 Kategori¹ regionalistycznych czasopism popularnonaukowych pos³ugiwa³ siê równie¿ W³odzimierz
Chor¹zki (Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 1–2, s. 59).



popularyzacji, czyli ujmuj¹ z³o¿one treœci i formy naukowe w kategoriach bardziej spo-
³ecznie przystêpnych, ³¹cz¹cych narracjê naukow¹ z potrzeb¹ upowszechniania wiedzy.

Typ popularnego czasopiœmiennictwa regionalistycznego, wykazuj¹c tak¿e zaintere-
sowanie osi¹gniêciami nauki oraz zmierzaj¹c do ich popularyzacji, ma jednak stosunkowo
du¿y kr¹g obszarów tematycznych, którymi siê zajmuje. Nastêpn¹ jego cech¹ charaktery-
styczn¹ jest typowy dla przeciêtnego cz³owieka sposób ujêcia wieloaspektowej i skom-
plikowanej rzeczywistoœci, wydarzeñ, zjawisk i procesów zarówno historycznych, jak
i wspó³czesnych. Dlatego w tej kategorii periodyków regionalistycznych znajduj¹ siê
czasopisma okreœlaj¹ce siebie jako regionalne, spo³eczno-kulturalne, kulturalno-oœwia-
towe, kulturalno-edukacyjne, literackie, turystyczno-krajoznawcze, których wyró¿ni-
kiem jest obok homogenizacji treœci równie¿ emocjonalne zaanga¿owanie w opisywan¹
tematykê oraz poczucie wa¿nej misji spo³ecznej.
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The regionalist magazine – concept, criteria, tasks, roles and types

Summary

The paper attempts to place the concept of a ‘regionalist magazine’ in a cognitive perspective. The
author approaches the issue in four sections. Firstly, he defines the range of meaning of the idea of a ‘re-
gionalist magazine’. Next, he moves on to discuss the ideological foundations of regionalist periodicals,
including regionalism and the region, as well as the features, tasks and functions of regionalist periodi-
cals. He concludes by presenting types of regionalist periodicals.

Key words: regionalist magazine, regionalism, region, types of regionalist periodicals
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