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Dzieje narodu i państwa polskiego kształtowały się pod wpływem różnorodnych czynników.
Tym, co sprawia, że czujemy się członkami narodu, jest poczucie wspólnoty terytorialnej, na
które składają się: dziedzictwo historyczne, religijne, społeczno-kulturalne, a zwłaszcza język.
Świadomość ta budzi się i kształtuje już od dzieciństwa w środowisku rodzinnym i
sąsiedzkim. Ten niewielki obszar zajmowany przez społeczność lokalną to „mała ojczyzna”.
Dla każdego człowieka stanowi ona punkt wyjścia dla formowania się jego postaw.
Dziedzictwo przeszłości i ramy przyrodniczo-geograficzne wpłynęły na ukształtowanie
większych wspólnot terytorialnych istniejących w świadomości ludzkiej jako regiony lub
ziemie. Cechuje je daleko posunięte ujednolicenie tradycji i podobieństwo doświadczeń
historycznych. Związki rodzinne, sąsiedzkie, kręgi koleżeńskie i zawodowe, więzi
ekonomiczne i wiedza wyniesiona ze szkoły sprawiają, że człowiek dorosły czuje łączność ze
swoim regionem. Więź ta, często niedoceniana, może być ważnym czynnikiem przeobrażeń
demokratycznych i społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju.
Granice małych ojczyzn i regionów z natury nie są wyraźne, bowiem obok cech kulturowych,
ekonomicznych i geograficznych wyróżniających te obszary istnieje znacznie więcej
wspólnych więzi łączących je w jedną całość – naród i państwo polskie. To sprawia, że
ojczyzna nie jest zwykłą sumą regionów, a regionalizacja nie tylko nie zagraża integralności
państwa, lecz sprzyja jej umacnianiu.
Rozwój narodu zależy także od więzi z bliższymi i dalszymi sąsiadami Polski. Istniały one
zawsze, przyczyniając się do naszego rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Ich
podtrzymywanie oraz intensyfikacja ma wpływ na ożywienie ekonomiczne i układanie
dobrosąsiedzkich kontaktów międzyludzkich.
Każdy człowiek w różnym stopniu i na różne sposoby uczestniczy w życiu społeczności
lokalnej, regionu, kraju, a niekiedy Europy czy świata. Ruch regionalistyczny i samorządowy
uaktywnia wszystkie środowiska i wyzwala społecznikowską inicjatywę. Twórcze siły
intelektualne, kompetencje i zaangażowanie skupionych w nim ludzi przyczyniają się do
budowy społeczeństwa obywatelskiego, upodmiotowionego, zdolnego kształtować nowe
oblicze regionów i kraju. Tworzymy w ten sposób wśród Polaków i mniejszości narodowych

postawy obywatelskie i poczucie solidarności z ideą społeczeństwa, w którym wszyscy
obywatele, bez względu na pochodzenie etniczne, społeczne oraz wyznawany światopogląd,
mają równe prawa i obowiązki, równy start życiowy.
Sukces dokonujących się w kraju przeobrażeń społecznych i politycznych będzie możliwy,
jeśli uwzględnione zostaną następujące zasady:
1. Postęp kraju zależy od rozwoju i pomyślności każdego z regionów, zatem polityka
preferencyjna wobec któregokolwiek z nich nie jest do przyjęcia, w szczególności nie
może być akceptowany centralizm wymuszający koncentrację środków materialnych,
kulturalnych itp. Zasada równości nie wyklucza pomocy regionom o trudniejszych
warunkach rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego.
2. Poszczególne regiony powinny móc decydować o swoich wewnętrznych sprawach,
dlatego należy zapewnić im najszerszą samorządność na wszystkich szczeblach
zarządzania, łącznie z możliwością zapewnienia wpływu na decyzje ogólnokrajowe.
3. Ustalając podziały administracyjne należy brać pod uwagę odrębności regionalne oraz
potrzeby i wolę mieszkańców.
4. Do podstawowych zadań dla samorządnych regionów należy racjonalne
wykorzystanie potencjału intelektualnego, zasobów naturalnych, możliwości
ekonomicznych, a także ochrona środowiska przyrodniczego oraz zachowanie i
wzbogacanie dziedzictwa kulturalnego.
5. Istotny czynnik pełnego życia regionalnego stanowią organizacje samorządowe i
społeczne, towarzystwa regionalne i twórcze, związki wyznaniowe, fundacje itp.,
które są partnerami dla władz i instytucji, wspomagającymi je swoją wiedzą o
regionie, doświadczeniem i aktywnością w projektowaniu przyszłości.
6. Szczególna rola w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości lokalnej i
regionalnej przypada systemowi edukacji. Programy nauczania szkół wszystkich
szczebli powinny szeroko uwzględniać tematykę regionalną.
7. Powinnością środowisk naukowych jest uwzględnianie w szerokim zakresie
problematyki regionalnej.
8. Treści regionalne powinny stanowić istotną część programów działalności instytucji i
organizacji życia kulturalnego, w szczególności muzeów, bibliotek i domów kultury.
9. Tradycyjna kultura regionalna wnosi do kultury narodowej, a poprzez nią do
światowej, dziedzictwo polskich wsi i miast. Dbałość o kulturę rodzimą i język
ojczysty jest nieodzowna zarówno dla podtrzymania tożsamości regionalnej, jak i
narodowej. Zadanie to należy do twórców i animatorów kultury wspieranych przez
władze państwowe i samo-rządowe.
10. Środki masowego przekazu powinny oprócz popularyzacji światowego i
ogólnopolskiego dorobku kulturalnego przybliżać także wartości i dorobek kultury
regionów.
11. Ważną rolę w harmonijnym współistnieniu narodu polskiego z sąsiadami spełniają
pograniczne obszary współpracy regionalnej. W ich ramach sąsiadujące narody mogą
rozwiązywać wspólne problemy, nawiązywać i utrwalać przyjacielskie więzi,
oddziaływać swoją kulturą, wspomagać swoje mniejszości narodowe za granicą na
zasadzie wzajemności i równych praw.
Losy historyczne sprawiły, że od wieków najwyższą wartością Polaków jest ojczyzna.
Wszelkie nasze działania winny jej służyć. Określając zasady regionalizmu polskiego
jesteśmy pomni tego, że dobrem nadrzędnym dla nas wszystkich jest Polska.

