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Odbyła się w dniu 16 marca 2017 roku w Ośrodku Święto-
krzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. 
Prowadził ją gospodarz Ośrodka, dyrektor Biblioteki Święto-
krzyskiej, dr Maciej A.Zarębski. Wzięło w niej udział 22 osoby, 
w tym prof. dr Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej oraz dr Ja-
dwiga Wielgat-Hejduk z Mazowsza i Irena Duchowska z Kiej-
dan (Litwa) – bohaterki Biesiady. Podczas imprezy Maciej 
A.Zarębski zaprezentował Almanach Rytwiański lekarzy pisa-
rzy. Podziękował jego współtwórcom, w tym obecnym na bie-
siadzie: prof. Andrzejowi Tyszce (foto 1, na zdj. drugi z lewej), 

autorowi tekstu Bardziej pisarze niż lekarze oraz dr Jadwidze 
Wielgat-Hejduk, lekarzowi pediatrii, autorce opowiadania „Po-
wroty”. O Almanachu… – tej 349. pozycji Biblioteki Święto-
krzyskiej pisano w ostatnim numerze „EŚ). Warto tylko dodać, 
że o tej książce także pisał w biuletynie OIL w Białymstoku 
w numerze 1-2 z 2017 r. prof. Jan Stasiewicz.  

1 grudnia 2016. Staszów.M.Zarębski wśród wyróżnionych meda-
lem 35-lecia Staszowskiego Tow. Kulturalnego podczas jubileuszu.

Miał miejsce w dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza 
w Kielcach. Prowadzili go dyrektor Biblioteki mgr Andrzej 
Dąbrowski i prezes Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury i Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego dr Ma-
ciej A.Zarębski. Wzięło w nim udział ok. 60 osób, w tym Stani-
sław Durlej, prezes Zarządu Oddziału LTNK, Magdalena Helis 
szefowa Stowarzyszenia Żeromszczacy, dr Stanisław Ratusznik 
i Wiesław Kuca, ppłk DS. ze Staszowa, Kazimierz Kaczor go-
spodarz Matecznika Ludowości z Piórkowa, Janusz Głombiński 
regionalista z Michałowa; Tomasz Zakrzewski pracownik Urzędu 
Marszałkowskiego z Kielc, lekarze: Anna Restorff-Libiszowska, 
Anna Klonowska, Janusz Wiśniewski oraz Andrzej Ruciński, 
Marian Kwiecień, Kazimierz Ginał – sympatycy Świętokrzyskie-
go Tow. Regionalnego z Kielc. Była wysłanniczka p. Wojewody 
Agaty Wojtaszek, a także Bogdan Dworak, pisarz i krytyk lite-
racki z Zawiercia oraz prof. Andrzej Tyszka, socjolog i regionali-
sta z Podkowy Leśnej. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
(poza prezesem Zarębskim) reprezentowali: Jan Jadach, Edward 
Karyś, Stanisław Kędzior, Jadwiga i Jerzy Tecławowie, Wanda 
Śliwińska i Bogdan Wtorkiewicz. 

W benefisie uczestniczyła przybyła z Warszawy rodzina pi-
sarza: córka Klaudia z mężem Tomaszem i ich dziećmi, wnu-
kami pisarza – Karoliną i Michałem oraz rodzicami Tomasza 
Haliną i Janem Kozińskimi. 

Przybyłych na jubileusz gości (foto 1) powitał dyrektor Dą-

browski, przypominając następnie związki pisarza z rodziną 
Gombrowiczów; poprzez jego matkę z domu Kotkowską. Wy-
raził satysfakcję z powodu wyboru miejsca benefisu, podkre-
ślając długoletnią współpracę Świętokrzyskiego Towarzystwa 
z Biblioteką. Następnie jubilat otrzymał list gratulacyjny, który 
w imieniu pani Wojewody wręczyła Jerzemu Przeździeckiemu 
jej wysłanniczka (foto 2).

Z kolei zabierając głos Maciej A.Zarębski przedstawił i omó-
wił specjalnie wydany z okazji jubileuszu Szał zamysłów. Pod-
kreślił, iż jest to II wydanie (poszerzone i uzupełnione) książki, 
która pod tym samym tytułem ukazała się w 1994 roku. Za-
znaczył, iż autorem projektu okładki (podobnie jak pierwszego 
wydania) jest znany artysta plastyk Rafał Olbiński, kielczanin, 
absolwent Liceum Stefana Żeromskiego z roku 1960. Korektę 
dzieła (bardzo starannie) wykonała Ludomira Zarębska, on sam 
podjął się jego redakcji. Jest także autorem słowa wstępnego 
oraz jednym ze sponsorów wydawnictwa. Obok niego wyda-
nie książki sponsorował Fundusz Popierania Twórczości przy 
Stowarzyszeniu Autorów Zaiks oraz Klaudia Monika Kozińska. 
Skład książki wykonał Andrzej Jędrychowski, a wydrukowano 
ją w renomowanej Drukarni im. Półtawskiego w Kielcach.

Jako wydawca Szału… podkreślił, iż ta autobiograficzna książ-
ka Jerzego Przeździeckiego jest pozycją 350. Biblioteki Święto-
krzyskiej, a więc jubileuszową. To dziewiąta pozycja książkowa 
autorstwa Jerzego Przeździeckiego wydana w Bibliotece Święto-
krzyskiej. Następnie Zarębski wystąpił w roli lektora (foto 3) pre-
zentując jeden (38) z 51 rozdziałów książki.

7 II br. Wojciech Jachimowicz przy 
grobie ś.p. Anatola J. Omelaniuka.

16 III br. Biesiada literacka w Zagnańsku. M.Zarębski wita uczestników, w tym Kazimierza i Jadwigę 
Wielgat z Mieszkowa (Mazowsze), która podpisuje promowaną podczas biesiady książkę (z prawej).

20 stycznia 2017. Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Wojewódzkiej 
Bibliotece w Kielcach. Z lewej dr M. Zarębski i dyr. A. Dąbrowski; z prawej dr A.Klonowska, w środku uczestnicy z P.Pierścińskim.

cd. na str. 2Wśród uczestników obchodów 35-lecia Towarzystwa jego działa-
cze Kazimiera Dorosińska, Jadwiga Szyszka, Marek Sobieniak.
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w okresie 1 grudnia 2016 – 17 marca 2017 w obiektywie Marka 
Sobieniaka, Ludomiry i Macieja Zarębskich oraz archiwum.

Jubileusz 90-lecia urodzin
Jerzego Przeździeckiego

Fotokronika wydarzeń kulturalnych regionu Relacja z Biesiady Literackiej
Medyczno-Polonijnej

17 III br. Członkowie Prezydium Krajowej Rady Mateczników Polskości na po-
siedzeniu w Zagnańsku: prof. Andrzej Tyszka, Jan Jadach, Paweł Stróżewski.

Marzec 2017. Edward Karyś, skarbnik ŚTR (z lewej) przy 
pomniku Józefa Piłsudskiego w Niwkach Daleszyckich.
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Kącik z wierszem

zwał autora twórcą, który potrafi połączyć po-
krewieństwo poglądów i postaw Polaków wo-
kół Ojczyzny z ich otwartością wobec świata. 
Na koniec podkreślił związki pisarza z Za-
głębiem i kulturą tego regionu. I to nie tylko 
z uwagi na miejsce urodzenia (Sosnowiec), 
ale także z uwagi na charakter jego warsztatu 
literackiego, będący mieszaniną nurtu arysto-
kratycznego, z którego się wywodzi, ale i ple-
bejskiego, charakterystycznego dla Zagłębia. 
Swoje niezwykle ekspresyjne wystąpienie 
zakończył słowami osobowość jubilata jest 
z jednej strony oparta na frywoliach, z drugiej 
na patriotyzmie. 

Kolejnym mówcą był prof. Andrzej Tysz-
ka (na zdj. 3 w środku), który w sposób in-
teresujący przedstawił związki rodzinne z Je-
rzym Przeździeckim oraz omówił ich blisko 
15-letnią znajomość. Podkreślił, że ród Prze-
ździeckich wywodzi się, podobnie jak jego 
przodkowie, z drobnej szlachty podlasko-ma-
zowieckiej, z terenu północnego Mazowsza. 
Pierwotna siedziba tego rodu, Przeździecko 
znajdowała się w połowie drogi między Za-
mbrowem a Czyżewem w Ziemi Łomżyń-
skiej. Szlachta Przeździeccy wywodzi się 
od starej rodziny mazowieckiej o przydom-
ku Pierzchała. Co do związków rodzinnych 
z jubilatem, Tyszka powiedział Z Pierzcha-
ła Przeździeckich wywodzi się Władysława, 
druga żona mego pradziadka macierzystego, 
dr. Juliana Majkowskiego, naczelnego leka-
rza zdrojowego w Busku. Następnie Tyszka 
przybliżył sylwetkę Jerzego Przeździeckiego. 
Urodzony 8 kwietnia 1927 roku w Sosnowcu 
był synem Jana i Marii z Szeligowskich w ro-
dzinie inżyniera górnictwa, dyrektora kopalni 
„Czeladź” . Dziadek jubilata ze strony matki 
był dyrektorem Młynów w Będzinie, dziadek 
zaś ojczysty żył i mieszkał nadal w rodowej 
siedzibie w Przeździecku. Pochodząc ze sfer 
ludzi „majętnych” dzieciństwo i młodość 
Jerzy miał dostatnie, doznając starannego 
wykształcenia i wychowania. W czasie oku-
pacji młody Jerzy zetknął się z niedostatkiem, 
głodem, strachem i niebezpieczeństwem woj-

W tym stosunkowo niedużym rozdziale 
autor w sposób telegraficzny opisuje swoje 
pierwsze, zakończone rozwodem małżeństwo 
(jego owocem troje dzieci, którymi nadal się 
opiekował) oraz początki drugiego, szczęśli-
wego związku. Pokazuje się w tym rozdziale 
jako osoba wykazująca wielkie przywiązanie 
do Ojczyzny, odrzucając atrakcyjną propozy-
cję znajomych Polaków, zamieszkujących od 
lat w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, pozostania na zawsze w tym kraju. 

Na ich słowa ofiarujemy Wam (Jerzemu 
i żonie Awie) piękny dom na własność. Bę-
dziemy sąsiadami, Nic nie zapłacicie, a my 
będziemy szczęśliwi, że mamy was blisko – 
odpowiedział pisarz słowami – Polska mowa 
na co dzień niezbędna jest mi jak powietrze. 
Koniec, kropka. 

Po tej prezentacji Bogdan Dworak w swo-
im analitycznym wystąpieniu omówił nie-
zwykle fachowo i z dużym znawstwem doro-
bek literacki Jerzego Przeździeckiego. 

Przypomniał, iż ten znany i ceniony proza-
ik i dramaturg, autor słuchowisk radiowych, 
programów telewizyjnych, wielu scenariuszy 
filmowych jest autorem 26 pozycji książ-
kowych: powieści, opowiadań, zbiorów po-
etyckich i sztuk teatralnych granych na wielu 
scenach krajowych i zagranicznych, w tym 
w Londynie, Nowym Yorku, Sydney, Braty-
sławie, Sofii, Moskwie, Budapeszcie, Berli-
nie. Jerzy Przeździecki to także autor kilku-
dziesięciu słuchowisk radiowych, programów 
telewizyjnych i dwunastu scenariuszy filmów 
fabularnych. Najbardziej znane i nagradzane 
to Wyrok, Wycinanki. Dzień oczyszczenia, Zie-
lone lata, Wypadek.

Pisarz od początku lat 80. działał w Stowa-
rzyszeniu Kultury Europejskiej SEC, w sekcji 
polskiej tego stowarzyszenia, pełniąc w nim 
funkcję wiceprezesa. Przez pewien okres był 
prezesem Dramatopisarzy Polskich ZAiKS-u. 
Przez wiele lat był członkiem Kapituły Orderu 
Uśmiechu. Jest dumny z posiadanych wyróż-
nień i odznaczeń, w tym Kawalerskiego Krzy-
ża OOP i Nagrody Specjalnej Za Twórczość 
otrzymanej na wniosek Stowarzyszenia Pisa-
rzy Polskich. Ale najbardziej ceni sobie tytuł 
„Philanthropos Honoris Causa”, którym uho-
norowano dotychczas jedynie szesnaście osób. 
Posiada także odznaczenia bojowe oraz tytuł 
Weterana Walk o Wolność i Niepodległość. 

Omawiając Szał zamysłów Dworak (foto 4) 
bardzo wysoko ocenił warsztat literacki auto-
ra oraz poziom artystyczny książki. Zwrócił 
uwagę na wysublimowany sens metafizyczny 
seksualizmu, którym jest ona nasycona. Na-

Jubileusz 90-lecia urodzin Jerzego Przeździeckiego – dok. ze str. 1
ny, ciężką pracą fizyczną. Dzielił tę niedolę 
z innymi Polakami pod okupacją – sowiec-
ką we Lwowie i hitlerowską na Śląsku, pod 
koniec wojny – w Warszawie. We wczesnym 
wieku przyłączył się do ruchu konspiracji, 
tak cywilnej, jak i zbrojnej AK. Można sądzić 
stwierdził, że ten okres życia ukształtował nie 
tylko osobiste losy, ale także całą mentalność, 
a więc i osobowość twórczą, i postawę au-
torską Jerzego Przeździeckiego. Na koniec 
prof. Tyszka powiedział – czytelnicy prozy 
Przeździeckiego, przesyconej motywami au-
tobiograficznymi, rozpoznają w nim pisarza, 
który sam doznał i zrozumiał doświadczenie 
nie tylko własnej sfery, ale w niemniejszym 
stopniu ludzi ze wszystkich warstw, pokoleń 
i środowisk społeczeństwa. Jako autor potra-
fił zapisać to doświadczenie w tekst literacki, 
a dzięki wyjątkowej empatii – oddać klimaty, 
nastroje i doświadczenia swego czasu i całe-
go przekroju społeczeństwa od góry – aż do 
samego dołu. Nie przestając być, mimo to, 
arystokratą ducha.

Następnie uczestnicy benefisu wysłuchali 
z magnetofonu utworu poetyckiego „Pospolite 
ruszenie” (poloneza) autorstwa Jerzego Prze-
ździeckiego w wykonaniu Lecha Wiewióry 
(wokal) z muzyką Andrzeja Chmielewskiego. 

Głos zabrał sam jubilat, przypominając 
swoją drogę twórczą. Zadebiutował w roku 
1955 na łamach tygodnika „Nowa Kultura” 
jako autor opowiadań, które na antenie Pol-
skiego Radia prezentował sam Aleksander 
Bardini (znacznie wcześniej, bo już w roku 
1946 był organizatorem i kierownikiem Te-
atru Akademickiego na barce wiślanej, na-
stępnie w latach 1949-55 był wykładowcą 
Państwowego Liceum Techniki Teatralnej 
w Warszawie). W roku 1956 organizował te-
atrzyk dla chorych dzieci w Rabce. W latach 
1964-71 wykładał język angielski w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w War-
szawie. W kolejnych latach przebywał poza 
granicami kraju, m.in. w Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, gdzie były 
wystawiane jego sztuki. 

W końcowej części wystąpienia pisarz 
wyraził zadowolenie ze współpracy ze Świę-
tokrzyskim Towarzystwem Regionalnym 
(wcześniej, od roku 2000 był związany ze 
Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym). 
Dlatego nie jest przypadkiem, że jego jubile-
uszowa książka została wydana w Bibliotece 
Staszowskiej (obecnie Świętokrzyskiej). Czu-
je się doskonale na Ziemi Kieleckiej, którą po-
znał we wczesnym dzieciństwie towarzysząc 
ojcu w jego wizytach w Zagnańsku, których 

celem był zakup stempli dla kopalń w Zagłę-
biu oraz wujowi Stanisławowi Radeckiemu 
w polowaniach w lasach świętokrzyskich. 
Od tego czasu pochodzi jego fascynacja za-
pachem żywicznego drzewa. W rejonie Ame-
liówki, gdzie przebywał latem 1934 roku na 
wakacjach przeżył pierwszą fascynację płcią 
przeciwną...

I dlatego tak chętnie po związaniu się 
z STK (a potem ze ŚTR) przyjeżdżał w te 
strony, m.in. uczestnicząc w maju 2002 roku 
w Staszowie w III Targach Wydawnictw Re-
gionalnych, w lipcu 2004 roku w uroczystym 
otwarciu Ośrodka Regionalizmu Świętokrzy-
skiego oraz w maju 2008 roku w Zagnańsku 
w III Posiadach w cieniu Bartka. 

Po tym emocjonalnym wystąpieniu jubila-
ta, głos zabrał Maciej A.Zarębski wręczając 
mu wiązankę pięknych róż oraz okoliczno-
ściowy list gratulacyjny (foto 5). Wznosząc 

toast za jego pomyślność zaintonował „dwie-
ście lat”, które uczestnicy benefisu odśpiewali 
na stojąco.

W rewanżu Jerzy Przeździecki przekazał 
na ręce prezesa ŚTR kilka cennych ekspona-
tów. Zbiory Ośrodka Świętokrzyskiego Ma-
tecznika Polskości dzięki temu powiększą się 
m.in. o talerz rycerski chlewnik (wiek XVIII), 
nietypowy obraz „Walka o Krym” – otoczony 
wianuszkiem naboi karabinowych - dar pod-
komendnych dla polskiego oficera i polskiego 
konia „Wojewoda”, obraz przedstawiający 
oficera austrowęgierskiego (wiek XIX), kil-
ka mieczyków, w tym tatarski spod Wiednia 
z roku 1611, Wikingów z IX w. oraz kilka ba-
gnetów z XIX wieku. 

Następnie jubilat przez dobre 20 minut 
podpisywał promowaną książkę (istniała bo-
wiem możliwość jej nabycia po cenie promo-
cyjnej). Spotkaniu, którego oprawę stanowiły 
liczne plakaty sztuk teatralnych Jerzego Prze-
ździeckiego towarzyszyła wystawa jego do-
robku literacko-artystycznego. 

Uczestnicy benefisu po blisko 2,5 godzi-
nach z zadowoleniem opuszczali Bibliotekę 
Wojewódzką w Kielcach. 

Jeden z uczestników benefisu
Foto: Ludomira Zarębska

Pozytywną recenzję zakończył słowami Pro-
szę wierzyć – Almanach Rytwiański czyta się 
świetnie!

Następnie głos zabrała Jadwiga Wielgat-
-Hejduk (foto 2), która opowiedziała o swojej 
drodze zawodowej oraz pozazawodowej, lite-
rackiej pasji, a na koniec przedstawiła kulisy 
wydania swojej debiutanckiej książki, zbioru 
opowiadań zatytułowanych List do świętego 
Mikołaja. Pochodzi z Warszawy, w roku 1960 
rozpoczęła studia medyczne w Pomorskiej 
AM w Szczecinie, które kontynuowała w Od-
dziale Pediatrycznym w AM w Warszawie. 

Po ich ukończeniu w roku 1969 i zaliczeniu 
stażu oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego 
uzyskała tytuł pediatry I stopnia. Przez wiele 
lat pracowała w szpitalach warszawskich oraz 
przychodniach dziecięcych. W roku 1999 
przeszła na emeryturę nadal kontynuując pra-
cę w niepełnym wymiarze godzin. Od roku 
2005 mieszka we wsi Mieszkowo w powie-
cie piaseczyńskim. Od wczesnej młodości 
pasjonuje ją literatura. Drobne opowiadania 
zaczęła pisać jeszcze w czasie studiów. Praw-
dziwy rozwój jej twórczości nastąpił po roku 
2011. Wówczas za swoje utwory prozatorskie 
zaczęła otrzymywać nagrody i wyróżnienia, 
w roku 2014 uzyskała II miejsce za opowia-
danie Blanka. Po opublikowaniu opowiada-
nia Powroty w Almanachu rytwiańskim…
zdecydowała o wydaniu debiutanckiej książki 
i w ten sposób doszło w marcu 2017 roku do 
ukazania się w Bibliotece Świętokrzyskiej Li-
stu do Świętego Mikołaja. Następnie autorka 
zaprezentowała fragmenty dwóch opowiadań, 
w tym rewelacyjnego Zakurzone okulary oraz 

odpowiadała na pytania słuchaczy. Warto na 
koniec przytoczyć słowa recenzentki tomu, 
Lucyny Kukomskiej – mogę zapewnić czytel-
ników, że opowiadania Jadwigi Wielgat czyta 
się „jednym tchem”, ponieważ pisane są języ-
kiem żywym, płynącym wprost z potrzeby ser-
ca, z ogromną dbałością o przejrzystość słow-
nego przekazu. Z tej objętościowo niewielkiej 
lektury możemy zyskać dla nas samych bar-
dzo wiele. Wystarczy tylko sięgnąć po książkę, 
usiąść wygodnie w fotelu i bez reszty zatopić 
się w pięknie oferowanego słowa.

W II części Biesiady swój życiorys działa-
cza społecznego oraz bogaty dorobek literacki 
przedstawiła Irena Duchowska (foto 3). Pre-
zes Stowarzyszenia Polaków w Kiejdanach, 
poetka, pedagog jest autorką kilku tomików 
poezji, wydanych w Bibliotece Staszowsko- 
Świętokrzyskiej: Znad Issy, Głos z Laudy, Mój 
Testament, Sentymenty oraz w innych oficy-
nach: Kiejdańskiej Miraże, i Kurpiowskiej We 
mgle. W wierszach stanowiących treść tych 
tomików Irena Duchowska porusza trudne 

problemy Polaków mieszkających na ziemiach 
historycznej Żmudzi. Jej utwory są pełne miło-
ści do Polski, tej najważniejszej dla Ireny Oj-
czyzny oraz zawierają sporo refleksji i zadumy 
nad tajemnicami otaczającego nas świata. 

Słuchacze (foto 4) z zainteresowaniem 
wysłuchali zarówno prezentowanych przez 
poetkę wierszy jak i jej opowieści o organizo-
wanych przez nią od kilkunastu lat Festynach 
Kultury Polskiej „Znad Issy”. Z rąk prowa-
dzącego biesiadę otrzymała zestaw książek 
Biblioteki Świętokrzyskiej, nowości roku 
2016 i 2017 (foto 5). 

Na koniec obydwie Panie (Hejduk i Du-
chowska) podpisywały dedykacje w swoich 
książkach. Uczestnicy Biesiady po 2 godz. z za-
dowoleniem opuszczali Zagnański Ośrodek…

Tekst i foto M.Zarębski

Relacja z Biesiady Literackiej Medyczno-Polonijnej – dok. ze str. 1
2

3 4 5

5

4

Pocztówka z Radomia
Na prawach centrali
a jednak z ziemi sandomierskiej 
widłach szalonych boginek 
chociaż nad Mleczną prostą
Gdzieś pośrodku jakby cieniu tej lipy wonnej
z intencją zatrzymania
tęsknot chłopskich batalionów
w stronę punktowców Warsa i Pragi
Z zagonów skrzyń pełnych spłonek 
precyzją krępych wzniesień i swojskiej równiny
próbie uchwycenia fanfar Malczewskiego 
spod skrzydeł lotnego garnizonu

Dariusz Jacek Bednarczyk
ur. w Jeleniej Górze. Absolwent Wydziału. Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
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Kiedy piszę ten felieton (28 kwietnia), te-
lewizja publiczna (innej nie oglądam, by nie 
narażać się na wzrost ciśnienia), podaje son-
daż poparcia partii politycznych robiony na 
zlecenie TVN-u. Wykazuje on niespodziewa-
nie dwupunktową przewagę PO (nazywanej 
przez polskich patriotów PO-mafią) nad PiS-
-em (31 do 29% poparcia). Jak sądzę, nikt, na-
wet sympatycy Platformy Obywatelskiej, nie 
wierzą w jego prawdziwość. Bo co zmieniło 
się na przestrzeni ostatnich 10 dni, kiedy PiS 
miał nad PO przewagę 19% (38 do 19)? Ano 
nic, co by uzasadniało taką radykalną zmianę. 
Można przypuszczać (za Piotrem Zarębskim), 
że cały ten pseudosondaż to robota oficerów 
prowadzących od lat PO-mafię. Taki „cud”z-
darzył się tylko raz – kiedy podrasowani przez 
PKW „zieloni” odnieśli „sukces” w wybo-
rach samorządowych w 2014 roku. 

Równocześnie kandydat na prezydenta 
Francji, centrysta Macron grozi Polsce, że po 
wyborze opowie się za sankcjami wobec na-
szego kraju. Rzecz jasna wypowiada opinię 
daleką od zdania ulicy francuskiej, w rzeczy 
samej, życzliwej Polsce. I tu widać wyraźnie, 
że obecnie zachodnie elity są reprezentowane 
przez kosmopolitów, w małym stopniu zwią-
zanych ze swoimi narodami. Jestem dumny, 
że w moim kraju jest dzisiaj inaczej. Że mój 
rząd w swojej polityce zagranicznej w znacz-
nym stopniu liczy się z opinią większości ro-
daków. Rząd PiS-u prowadzi od półtora roku 
suwerenną politykę zagraniczną, wewnętrznie 
stabilną, a w kraju konsekwentnie wdraża in-
nowacje gospodarcze i skutecznie zwalcza-
jąc złodziejstwo przyczynia się do poprawy 
sytuacji ekonomicznej. To powoduje, że tzw. 
totalna opozycja (albo raczej toksyczna opo-
zycja), przyzwyczajona do niedawna do bez-
karności w rozkradaniu majątku państwa oraz 
jego demontażu przy bierności władz państwa 
„teoretycznego”, z niecierpliwością oczekuje 
radykalnych działań prowadzących do obale-
nia obecnego, legalnie wybranego rządu. Po 
to tylko, aby dorwać się do koryta. Próbuje się 
różnych metod, w tym organizacji zlotu b.es-
beków w Sali Kolumnowej Sejmu, by dopro-
wadzić nawet do rozlewu krwi. W wypadku 
odmowy podnoszony jest wrzask na całą Eu-
ropę i wołanie o obronę demokracji. Komitet 
Obrony Demokracji stał się w ostatnim okresie 
niewidoczny, więc trwają próby zastąpienia 
go inną formą sprzeciwu. Od czasu do czasu 
celebryci popisują się akcjami w rodzaju – po-
wołania komitetu powitalnego Donalda Tuska 
z okazji jego przyjazdu do Polski (19 kwiet-
nia był przesłuchiwany w charakterze świad-
ka w Warszawskiej Prokuraturze Okręgowej 
w śledztwie przeciw b.szefom SKW w spra-
wie podjęcia współpracy z rosyjskim FSB). 
Ale tego rodzaju akcje wywołują jedynie nie-
smak i zażenowanie. Opozycja jest wyraźnie 
w odwrocie. Straciła skuteczność działania. 
Trybunał Konstytucyjny, po odejściu Andrzeja 
Rzeplińskiego, przestał być areną gorszące-
go zachowania aparatu sprawiedliwości, któ-
ry obecnie poddano wreszcie reformie. Szef 
ZNP Broniarz stał się postacią groteskową. 
W zorganizowanym przez Związek proteście 
przeciw wprowadzanej już reformie szkolnic-
twa wzięło udział znacznie mniej nauczycieli 
niż zapowiadano. Rządowy program 500 plus 
przynosi widoczne rezultaty: z jednej strony 

obserwujemy wzrost dzietności, z drugiej spa-
dek ubóstwa. Poprawiają się wyraźnie wskaź-
niki ekonomicznego rozwoju kraju. 

W takiej sytuacji trudno jest (nawet za spo-
re pieniądze) znaleźć „ochotników” protestu-
jących przeciw obecnemu rządowi, który dba 
w sposób widoczny o swój wizerunek (przy-
kładem usunięcie z PiS-u Bartłomieja Misie-
wicza i w konsekwencji wycofanie go z pracy 
w administracji publicznej). 

Nadal opozycji brak kultury politycznej, 
a właściwie należałoby za „Gazetą Warszaw-
ską” napisać że jej zachowanie to chamstwo 
(barbarzyństwo). Oto fragment „Kroniki Ty-
godniowej” Marcina Hałasia, zamieszczonej 
w 16 numerze z końca kwietnia br. w tym pi-
śmie: Przy okazji sejmowej debaty raz jeszcze 
spadły maski i okazało się kto w Sejmie repre-
zentuje dobre obyczaje. Kiedy Schetyna wy-
gadywal takie rzeczy, że krew się w człowieku 
gotowała, posłowie PiS-u słuchali go w spo-
koju. Kiedy przemawiał Jarosław Kaczyński 
bydło (nie waham się użyć tego słowa) z Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej wyło. 

Zresztą Platforma Obywatelska nigdy nie 
miała elit, które nie przynosiłyby wstydu Po-
lakom. Oto zeznający 11 kwietnia br. pod 
przysięgą b.minister Spraw Zagranicznych 
Radosław Sikorski stwierdził, że nie miał żad-
nej wiedzy na temat organizacji wizyty Lecha 
Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 r. Dzienni-
karze „wSieci” dotarli do dokumentów, które 
udowadniają, że nie mówił prawdy. Ówczesny 
bowiem szef MSZ był na każdym etapie infor-
mowany o ustaleniach dotyczących wyjazdu.

W drugiej części mojej rozmowy z czytelni-
kami chciałbym skupić się na omówieniu pra-
cy Towarzystwa w ostatnim okresie (grudzień 
2016 – kwiecień 2017). A działo się sporo. 
I to w zakresie działalności imprezowej, jak 
i tzw. aktywności obywatelskiej. Imprez zor-
ganizowaliśmy kilka: 20 stycznia – Spotkanie 
Noworoczne, 16 marca – Biesiadę Medyczno-
-Polonijną oraz 21 kwietnia – benefis z okazji 
90-lecia urodzin Jerzego Przeździeckiego. Bie-
siada odbyła się w Ośrodku Matecznikowym 
w Zagnańsku, pozostałe imprezy w Bibliotece 
Wojewódzkiej w Kielcach. Podczas Spotka-
nia Noworocznego został kielczanom zapre-
zentowany dorobek imprezowo-wydawniczy 
Towarzystwa oraz przedstawiony plan pracy. 
Biesiada i benefis zostały omówione w osob-
nych relacjach (patrz str. 1-2). Także 17 marca 
w Ośrodku w Zagnańsku obradowała Krajo-
wa Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 
Postanowiono kontynuować prace związane 
z inwentaryzacją sieci Mateczników Polskości 
oraz doprowadzić do wydania albumu „Szla-
kiem wybranych Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury w Polsce”. 
W tym okresie dwukrotnie uczest-
niczyłem w imprezach organizo-
wanych przez inne organizacje: 
1 grudnia w Staszowie w obcho-
dach jubileuszu 35-lecia Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego 
(które zakładałem wspólnie z min. 
Adamem Bieniem w maju 1981 
roku i któremu prezesowałem do czerwca 2006 
roku) oraz 24 marca w Ostrowcu Świętokrzy-
skim w spotkaniu wiosennym Klubu Seniora 
medyków świętokrzyskich.

 W pierwszych miesiącach 2017 roku (do 
10 maja) w Bibliotece Świętokrzyskiej ukaza-
ło się pięć pozycji książkowych. Oto ich tytu-

ły i nazwiska autorów: Almanach Rytwiański 
pisarzy lekarzy – w opr. Macieja A.Zarębskie-
go (349); Szał zamysłów II wydanie – Jerze-
go Przeździeckiego (350), List do Świętego 
Mikołaja – Jadwigi Wielgat-Hejduk (351), 
W ogrodach wyobraźni – tomik wierszy Jana 
Kamińskiego (352), Życie w cieniu „cieni” – 
Eugeniusza Kulwickiego (353). 

W zakresie działalności obywatelskiej 
w minionym okresie dwukrotnie uczestni-
czyłem w posiedzeniach Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (1 lutego i 19 kwietnia) 
oraz kilkakrotnie w posiedzeniach zespołów 
problemowych: ds. Społecznych, ds. Rozwoju 
Dialogu Obywatelskiego, ds. Polityki na rzecz 
młodzieży oraz w Zespole ds.monitoringu 
w realizacji praw do prowadzenia kampanii 
społecznych w mediach. Ponieważ zbliża się 
pierwsza rocznica mojej obecności w Radzie, 
chciałbym przybliżyć czytelnikom zasady jej 
działania oraz problematykę, którą się zajmuje. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego 
(RDPP) jest organem doradczym Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Została 
powołana po raz pierwszy 27 listopada 2003 
roku, wkrótce po uchwaleniu ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(24 kwietnia). Obecnie funkcjonuje RDPP V 
kadencji (lata 2015-2018). Zostałem powołany 
do niej powołany razem z kilkunastu innymi 
osobami w czerwcu 2016 roku w ramach tzw. 
dokooptowania. Rada składa się z 39 człon-
ków, w tym 7 przedstawicieli strony rządowej, 
5 samorządowej i 27 pozarządowej (do której 
się zaliczam). Zebrania plenarne odbywają się 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące. Członkowie Rady uczestniczą 
w pracach zespołów problemowych, których 
jest sześć. Obok tych, w których uczestniczę 
(podane wyżej) są zespoły: ds.Społecznych, 
ds.Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 
Obywateli, ds.Gospodarki i Rozwoju. 

Tematem lutowego posiedzenia RDPP była 
dyskusja nt. opinii Rady w sprawie projektu 
ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego, a kwietniowego 
– informacje: nt. projektu ustawy o imprezach 
turystycznych, nt. doświadczeń i efektów prac 
Wojewódzkich RDPP, nt. prac nad projektem 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żyw-
ności, nt. prac nad założeniami kampanii spo-
łecznej dotyczącej sektora obywatelskiego 
(w tych ostatnich brałem bezpośredni udział).

Powstanie Narodowego Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawi, że 
sprawami rozwoju III sektora zajmie się insty-
tucja skoncentrowana wyłącznie na sprawach 
organizacji pozarządowych. Do szczególnych 

zadań Centrum będzie należało 
wspieranie organizacji w pozyski-
waniu środków pozabudżetowych 
na działalność, której celem będzie 
wspieranie społeczeństwa oby-
watelskiego. Centrum stanie się 
operatorem Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (nie wszystkim się 
to podoba). Będzie agencją wy-
konawczą, powołaną do realizacji 

zadań z zakresu rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego, nadzorowaną przez premiera. 
Powołanie Centrum zmieni także status na-
szej Rady i jej przyporządkowanie. Jej człon-
kowie będą powoływani przez Prezesa Rady 
Ministrów. Tak więc szykują się duże zmiany. 
Przewiduje się, że jeszcze w tym roku. 

W minionych pięciu miesiącach na adres 
Towarzystwa i n/p wpłynęło kilka miłych 
listów, w tym od minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa 
Jurgiela oraz prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosława Kaczyńskiego. Wszystkie 
dotyczyły podziękowania za otrzymaną od 
naszego Towarzystwa książkę Mateczniki 
Polskości gwarantem dobrej zmiany. Prezes 
PiS-u napisał m.in. dziękuję za koresponden-
cję, ale przede wszystkim za to, że był Pan 
uprzejmy podzielić się ze mną swoimi do-
świadczeniami w pracy społecznej na rzecz 
Mateczników Patriotycznych. Minister Ro-
dziny w liście skierowanym do n/p stwierdzi-
ła – upowszechnianie i przekazywanie wie-
dzy o dziedzictwie kulturowym regionów jest 
ważnym czynnikiem, który wpływa na umac-
nianie więzi lokalnych oraz pobudza aktyw-
ność obywatelską na rzecz promocji i rozwo-
ju „małych ojczyzn”. Zaś Minister Rolnictwa 
napisał m.in. – Ośrodek w Zagnańsku od lat 
kształtuje nowe zjawisko na mapie kulturo-
wej Polski, mieszczące się w ruchu przebu-
dzenia obywatelskiego i archipelagu polsko-
ści. Te miłe i zobowiązujące słowa stanowią 
potwierdzenie słuszności podejmowanego 
przez nasze Towarzystwo działania.

W ostatnim okresie powiększyły się zbiory 
Ośrodka. Oprócz darów Jerzego Przeździec-
kiego (patrz strona 2), „Ilustrowany Kurier 
Codzienny” z 1935 roku ofiarował Longin 
Kaczanowski z Brwinowa. Od Pawła Pier-
ścinskiego zakupiono fotogram „Pięciobok” 
– portret krajobrazu rolniczego. 

Niestety, w okresie, który upłynął od wyda-
nia poprzedniego numeru „Gońca” odeszło do 
domu Pana kilka zaprzyjaźnionych z naszym 
Towarzystwem osób, a także wybitnych pol-
skich regionalistów, bywalców ziemi święto-
krzyskiej. W kolejności były to następujące 
osoby: 21 grudnia 2016 roku Anna Makow-
ska-Cieleń, regionalistka z Gorzowa (w wieku 
77 lat, była uczestnikiem IX Kongresu Regio-
nalistów w Kielcach we wrześniu 2010 roku); 
28 stycznia Anatol Jan Omelaniuk, długoletni 
prezes Rady Krajowej Regionalnych Towa-
rzystw Kultury (w wieku 84 lat, kilkakrotny 
uczestnik Sejmików Regionalnych). W lutym 
w wieku 98 lat zmarł w Malborku Kazimierz 
Penca, nasz sympatyk. W marcu zmarł na-
gle kielczanin inż. Waldemar Polakowski, 
sympatyk Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego (wcześniej Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego), absolwent I LO im. 
Stefana Żeromskiego w Kielcach, b. pracow-
nik kieleckiego „Exbudu” (miał 65 l.). 

W kwietniu dr Paweł Dudziński, ortopeda 
od lat mieszkający w Zagnańsku, sympatyk 
ŚTR (odszedł w wieku 80 lat). 

W minionym okresie zostało przekazane 
w darze 10 pozycji książkowych Biblioteki 
Staszowskiej i Świętokrzyskiej Pedagogicz-
nej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. 
Kilka pozycji książkowych ofiarowaliśmy 
Instytutowi Pamięci Narodowej Delagaturze 
Kieleckiej. 

Chciałbym poinformować szanownych 
czytelników, iż obradujący 17 marca br. Za-
rząd Towarzystwa postanowił odroczyć zmia-
nę formatu pisma do przyszłego roku. Zapra-
szam do lektury niniejszego numeru „Gońca”. 
Życzę miłych wakacji i udanych urlopów.

Maciej A.Zarębski

Słowo redaktora

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem 
się z treścią artykułów w otrzymanych, pięk-
nie opracowanych edytorsko kwartalnikach 
„Kultura Wsi”. To dobrze, że pojawił się 
nowy oręż w walce z nihilizmem, laicyzacją, 
sekularyzacją naszej rzeczywistości. Lektura 
ta przypomniała mi wielkie wydarzenie kul-
turalne sprzed 20 lat. Myślę tu o Kongresie 
Kultury Wsi Polskiej, jaki odbył się w 1996 r. 
na Jasnej Górze w Częstochowie.

Mogliśmy przekonać się o wielkim bogac-
twie, znaczeniu rodzimej, chłopskiej, ludowej 
kultury. Rację miał K.C.Norwid, który powie-
dział; „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba 
koniecznie pomnieć skąd się wyszło”.

Będąc pod wrażeniem tego wydarzenia za-
inicjowałem wówczas w naszym środowisku 
SARP-owskim organizację Kongresu Archi-

tektury Polskiej, który odbył się w Gdańsku, 
ożywił dyskusję o powinnościach zawodu ar-
chitekta i przyniósł bardzo konkretne rezultaty. 
Tak się zastanawiam, czy po 20 latach nie nale-
żałoby zaproponować kolejnego Kongresu Kul-
tury Wsi Polskiej, pomysł ten, wychodząc z Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury, z pewnością 
spotkałby się z szeroką aprobatą. Może dobrą 
okolicznością byłby jubileusz 1000-lecia spro-
wadzenia relikwii Św. Krzyża na Ziemię Kielec-
ką i narodziny Regionu Świętokrzyskiego.

Dziękuję za cenną przesyłkę wzbogaconą 
fotogramami i poezją Pawła Pierścińskiego. 
Pana Pawła Pierścińskiego miałem zaszczyt 
poznać w latach 70-tych, kiedy to na zlecenie 
biura projektów zrobił nam szereg zdjęć z ma-
kiety projektowanej w dwóch wersjach dzielni-
cy mieszkaniowej Radom-Południe. Do dzisiaj 
mam zachowane powiększone na płótnie wiel-
kowymiarowe fotogramy. Działo się to 40 lat 

LIST temu, ale już wówczas mieliśmy świadomość 
jego unikalnego talentu. Nie wiedziałem, że 
będąc mistrzem wrażliwości, poetą obiekty-
wu, tworzy także poezję dosłownie. Nad istotą 
poezji zastanawiało się wielu twórców, chyba 
najbardziej lapidarnie ujął to W.Broniewski, 
który powiedział: „nie wiem co to poezja, 
nie wiem po co i na co, wiem tylko, że ludzie 
czasem czytają i płaczą”. Poeta to człowiek, 
w moim przekonaniu, który poszukuje sensu 
i piękna naszej egzystencji, piękna, które ma 
charakter sakralny i jest ostatecznym dowo-
dem prawdy. Hinduski uczony Chandrasekha-
ra przed wojną złożył do Królewskiej Akade-
mii Nauk w Londynie teorię istnienia czarnych 
dziur. Dopiero po 30 latach przyznano mu ra-
cję i nagrodę Nobla. Na pytanie dziennikarza, 
jak się czuł w sytuacji posiadania tak wielkiej 
naukowej tajemnicy negowanej przez uznane 
autorytety odpowiedział, że był spokojny, po-

nieważ jego koncepcja była piękna, a piękno 
jest ostatecznym dowodem prawdy. Byłbym 
bardzo wdzięczny za krytyczną ocenę przesła-
nego w dniu 4 grudnia na Pana adres mailowy 
pomysłu odbudowy Uniwersytetu Ludowego 
w Turnie i przedstawionej w skrócie koncepcji 
euroregionu COPII.

Ostatnio staraniem Urzędu Miejskiego 
w Radomiu opracowano 100-letnią histo-
rię samorządu lokalnego. Myślę, że pozycja 
ta mogłaby znaleźć swoje miejsce na półce 
bibliotecznej Ośrodka, dlatego proszę o jej 
przyjęcie. Dziękuję także za zaproszenie na 
spotkanie noworoczne. Żałuję, ale moja nie-
pełna sprawność fizyczna w warunkach zimo-
wych nie pozwoli mi skorzystać z uprzejmej 
propozycji. Serdecznie pozdrawiam z wyra-
zami głębokiego szacunku 

Tadeusz Derlatka
Radom, 4.01.2017 r.
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sprawę, jak bardzo jej w danej chwili brak. I to jest 
piękny przykład człowieczeństwa. Rozprawia się 
również z samotnością odbijającą się echem w ży-
ciu każdego człowieka i zadaje pytanie nurtujące 
każdego z nas: co dalej życie przyniesie? Niezależ-
nie od braku odpowiedzi na to pytanie, podkreślić 
należy optymizm płynący z jego poezji i zachętę 
do walki mimo mniejszych czy większych pora-
żek: „Niczym ćma w ogień ciągle lecę/ łapczywie 
świecę przytulić,/ mocno przypalony/znów chcę 
się wznieść/bez skrzydeł.../do góry”.

Muszę przyznać, że już dawno nie czytałam 
poezji tak ekspresyjnej w wymowie przy zasto-
sowaniu całego piękna języka polskiego, poezji 
przemawiającej do każdego serca żywym sło-
wem przepełnionym radością życia. Nie wyobra-
żam sobie domowej biblioteczki bez tego tomiku 
poezji. Bibliotece Świętokrzyskiej gratuluję zaś 
kolejnego rodzynka wydawniczego.

Znakomity prozaik, dramaturg, jednym sło-
wem twórca spod znaku Pegaza – Jerzy Prze-
ździecki – otwiera przed nami strony swojej książ-
ki „Szał zamysłów”. Tegoroczne II wydanie tego 
dzieła, tym razem w Bibliotece Świętokrzyskiej, 
uzupełnione i poszerzone oprowadza nas po jego 
życiu poświęconym twórczości literackiej spina-
jąc je piękną klamrą 90. rocznicy urodzin. Swoją 
opowieść rozpoczyna od ukazania środowiska, 
w jakim żył i wzrastał, czyli Sosnowca i Zagłę-
bia. Mamy okazję poznać stosunki społeczne 
tam panujące w okresie przed II wojną świato-
wą i w czasie okupacji niemieckiej, jak również 
okres funkcjonowania Polski pod ścisłym nadzo-
rem służb sowieckich. Były to lata, które niewąt-
pliwie odcisnęły się trwałym piętnem na życiu 
autora, a do których na przestrzeni całej książki 
powraca. Szczególnie trudnym do zapomnienia 
jest okres powojenny, w którym szalała ubecja 
i wszechobecna cenzura. Autor doświadczył tego 
wszystkiego na własnej skórze. W opowieść swo-
ją umiejętnie i oszczędnie zarazem, wplata sceny 
z życia rodzinnego i osobistego i ma rację, gdyż 
nie wszystko jest na sprzedaż. Książka stanowi 
w zasadzie swoisty kolaż najprzeróżniejszych sy-
tuacji wymuszanych przez życie i powodujących 

nieoczekiwane zmiany sytuacji, w jakie zostaje 
uwikłany. Opowiada niezwykłe historie dziejące 
się na Śląsku w czasie wojny, jak i po jej zakoń-
czeniu, często z krasnoarmiejcami w tle.

Od młodych lat ciekawy życia, niespokojny 
duch imający się wielu różnych zajęć wymu-
szanych przez warunki okupacyjne, naznaczony 
szałem zamysłów, jak ten stan ducha określił jego 
ojciec, starał się zawsze dotknąć czegoś niezna-
nego, do tej pory nieosiągalnego, sprawdzić się 
w jakiejś nowej roli. Z pewnością postawa taka 
pozwoliła uruchomić tkwiące w nim ogromne 
rezerwy, co w sumie skutkowało powstaniem 
wielkich, ponadczasowych dzieł jego twórczo-
ści. Z pewnością ważną rzeczą jest, że nigdy nie 
dopuścił do zaszufladkowania siebie w głównym, 
obowiązującym nurcie, tak charakterystycznym 
dla wielu twórców okresu powojennego. On po-
został takim, jakiego ukształtowało go rodzinne 
i narodowe środowisko, mimo przeciwności losu 
najeżonego wieloma szykanami ubecji. W tam-
tym okresie niektórych jego sztuk teatralnych nie 
pozwalano wystawiać na deskach teatrów, ale 
autor przetrwał ten nieludzki okres. Z pewnością 
miał ogromną satysfakcję z uznania, jakim cieszył 
się na kontynencie amerykańskim i w krajach eu-
ropejskich, odbierając liczne nagrody i jeżdżąc na 
premiery swoich sztuk po całym świecie. Powo-

dowana lokalnym patriotyzmem 
pozwolę sobie zwrócić uwagę na 
fakt, że w roku 1987 Jerzy Prze-
ździecki został uhonorowany rów-
nież nagrodą władz miasta Płocka. 
Ale to tylko tak na marginesie. Po-
wracając zaś do głównego wątku 
dodam, że w książce swojej na-
wiązuje również do kobiet swoje-
go życia, dzieci i wnuków. Raczy 
nas też urywkami własnej poezji, 
przemyśleń, oprowadza po różnych ścieżkach 
przeżytego życia, czyniąc to w sposób niezwykle 
ciekawy i komunikatywny, z wielką dbałością 
o czystość języka. Jego styl pisania z pewnością 
usatysfakcjonuje niejednego konesera słowa 
pisanego. Zresztą „Szał zamysłów” określam, 
jako orzeźwiający powiew literackiego bon tonu 
w zderzeniu ze współczesną nam kulturą maso-
wą, skażoną zwulgaryzowanym produktem or-
wellowskiego „prola”, wtopionego w globalną 
miazgę. To niczym dwa równoległe światy funk-
cjonujące w skwantyfikowanym kosmicznym 
modelu życia. Nie możemy dopuścić, aby świat 
pełnej kultury człowieka, zakorzenionej w nas od 
wieków, miał gdzieś się zapodziać. Dlatego książ-
kę tę należałoby szeroko rozpropagować wśród 
młodszego pokolenia, aby ono ujrzało inny świat, 

o istnieniu którego często nie ma po-
jęcia. Nie będę omawiać innych form 
działalności publicznej autora, zarów-
no w kraju, jak i za granicą, ponieważ 
o tym należy samemu przeczytać, 
a uczta duchowa będzie przednia. Za-
pewniam. Osobiście z tak szczerym 
i pięknym przekazem własnego życia 
nigdy jeszcze się nie spotkałam.

Używając zaś współczesnego biz-
nesowego slangu mogę zasugerować 

określenie, że Jerzy Przeździecki to znakomita 
polska firma z siedzibą w Polsce. Firma, która osią-
gnęła międzynarodowy sukces mając w swoim 
logo orła w koronie na tle białoczerwonych barw 
i ogromny ładunek patriotyzmu towarzyszący 
w całej życiowej działalności. Reasumując należa-
łoby podziękować autorowi za tę wspaniałą książ-
kę. Tym razem, o ironio losu, to autor zrobił prezent 
urodzinowy swoim czytelnikom, zamiast na od-
wrót. Wypada więc zatem tylko nisko się pokłonić 
za tak piękny podarunek i życzyć dalszej owocnej 
twórczości w zdrowiu i radości ducha.

Książkę można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15
wpłacając 30 zł (cena 1 egz. książki z wysyłką)

BS Samsonów konto nr
49 8512 0002 2001 0008 2051 0001

Urodzinowy prezent

Tomik wierszy Jana S.Kamińskiego „W ogro-
dach wyobraźni”, to przede wszystkim poezja pełna 
miłości do świata i drugiego człowieka, to znakomi-
ta obserwacja tego, co dzieje się wokół nas i co ma 
niebagatelny wpływ na podejmowanie określonych 
decyzji. Autor docenia potęgę miłości w życiu czło-
wieka, wskazując na wszystkie jej barwy, stawiając 
jednocześnie w centrum odniesienia postać kobie-
ty. Dochodzi do wniosku, że życie bez miłości jest 
ponure i pozbawione sensu. Pięknem słowa poru-
sza najczulsze receptory duszy człowieka szukają-
cego miłości, ciepła, zrozumienia i zakotwiczenia 
w ogrodzie przepełnionym zapachem wzajemnego 
zauroczenia. „Miłość stanowi człowieka” – docho-
dzi do konkluzji w jednym z wierszy. Mimo roz-
stań, niespełnionych nadziei, marzeń, stanowi ona 
jednak koło napędowe życia wyznaczając szlaki 

zapisane w perspektywie czasu, który 
dopiero nadejdzie. Zdaje sobie sprawę, 
że trudno jest odpowiedzieć na wiele 
pytań atakujących głowę, lecz docho-
dzi do wniosku, że czym innym były 
marzenia, a zupełnie czym innym jest 
codzienne życie. I tak jak każdy z nas, 
on również tęskni za miłością, która 
czasami przechodzi obok i znika w ży-
ciowej gonitwie. Warto jednak zanu-
rzyć się w ten cudowny ogród i szukać 
drugiego bratniego serca: „Kiedy zaś 
los serce do serca przytuli/spraw żebyśmy mogli 
odnaleźć siebie/ dodając życiu wiary nadziei /i pra-
gnień miłości,/zostań w sercach na zawsze,/ nie tyl-
ko w przemijaniu gościem.”

Jest bystrym obserwatorem codziennego ży-
cia naznaczonego galopadą za dobrami material-
nymi. Widzi w tej galopadzie niebezpieczeństwo 

zagubienia wzajemnego szacunku 
i pustkę, jako produkty wyalieno-
wania człowieka z jego środowiska 
społecznego, z którego powoli wy-
pierane są pierwiastki najpiękniej-
szych i niezbędnych jak tlen dla życia 
człowieka uczuć, nie tylko miłości, 
ale również przyjaźni „…smutek na 
dzień dobry/pustka na do widzenia,/
obraz bezładu/w biegu na oślep bez 
końca”. Widząc nieuchronność glo-
balnych zmian stara się nawet porażki 

ubierać w piękno słowa, aby jak najdłużej zatrzy-
mać w duszy człowieka to, czym dusza powinna 
być karmiona. Składa hołd matce, która dała mu 
życie i zawsze go chroniła. Pożegnał ją ciepło od-
prowadzając na wieczny spoczynek. Podkreśla, że 
pamięć o matce zawsze pozostaje, do niej zwra-
camy się w momentach niepewności, zdając sobie 

Pisane miłością

Oto znowu Biblioteka Świętokrzy-
ska podarowała nam kolejny rarytas 
w postaci Almanachu Rytwiań-
skiego pisarzy lekarzy znakomicie 
opracowanego przez niestrudzonego 
dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego. 
Przedmiotem almanachu, jak autor 
określił w „Słowie wstępnym”, są 
„…materiały sympozjum, które od-
było się we wrześniu 2016 r. na Ziemi 
Świętokrzyskiej…” Odbyło się ono 
w miejscu wyjątkowo do tego typu zgromadzeń 
przyjaznym, mianowicie na terenie pokamedul-
skiego Eremu w Rytwianach. Całość zamieszczo-
nych materiałów charakteryzuje wyjątkowy ład 
tematyczny oraz ogromna dbałość o treść i formę. 
Bogaty wybór twórczości literackiej uczestników 
sympozjum, w połączeniu z częścią referatową 
i sprawozdawczą, wskazuje na ogromne, rosnące 
znaczenie organizacji, jaką jest Unia Polskich Pi-
sarzy Lekarzy w życiu literackim kraju. Wskazuje 
również na to, że pisanie staje się pięknym i poży-
tecznym hobby dla lekarzy o przeróżnych specjali-
zacjach zawodowych. Na wstępie mamy trzy refe-
raty wprowadzające w całą tematykę sympozjum 
i jego miejsce, a więc sylwetki lekarzy pisarzy oraz 
region. Metodycznie uporządkowana kolejność.

Sekwencję referatów otwiera znakomity, jak 
zawsze zresztą, referat prof. Andrzeja Tyszki, 
skoncentrowany na przedstawieniu, w układzie 
historycznym, sylwetek lekarzy znanych szerokiej 
opinii publicznej jako literatów. Jest to przekrój eu-
ropejski i nasz własny, polski. Mamy więc okazję 
bliżej poznać działalność literacką, m.in. takich 
lekarzy jak Nostradamus, Sigmund Freud, Antoni 
Czechow, Michaił Bułhakow, Wasilij Aksjonow, 
Felicjan Sławoj-Składkowski, Bolesław Wienia-
wa-Długoszowski czy Tadeusz Boy-Żeleński.

W dalszej części ks.Wiesław Kowalewski, 
gospodarz i dyrektor Pustelni Złotego Lasu w Ry-
twianach, zapoznaje nas z historią i genezą powsta-
nia klasztoru dla kamedułów, ufundowanego przez 
wojewodę krakowskiego Jana Tęczyńskiego. 
Historia tegoż kamedulskiego eremu jest bardzo 
ciekawa i ściśle powiązana z naszymi dziejami. 

Dzięki temu można go mianować 
matecznikiem polskich tradycji.

W końcu dr Maciej A. Zaręb-
ski zabiera czytelnika w podróż po 
Kielecczyźnie szlakiem dworów 
i pałaców, których jest tu bez liku. 
Dzięki temu referatowi poznajemy 
symbole świetności dawnej Polski, 
często celowo niszczone w latach po-
wojennych w imię wyprania ze świa-
domości narodu polskiego wszelkich 

pozostałości po naszych szlacheckich korzeniach. 
Nie współgrało to bowiem z narzuconymi nam 
przez Wielkiego Brata ideami. Materiał jest boga-
to ilustrowany zdjęciami, co z pewnością zachęci 
niejednego czytelnika do odbycia podróży po tej 
ziemi historią pisanej.

W części zawierającej utwory literackie uczest-
ników sympozjum znajdujemy trzynaście nazwisk 
autorów opowiadań, wspomnień i poezji. W zna-
komitej większości swojej twórczości autorzy po-
wracają wspomnieniami do lat dzieciństwa, odno-
sząc się do miejsc urodzenia i wzrastania z wielką 
czułością i nostalgią. Zresztą któż z nas nie cofa się 
pamięcią do tych beztroskich lat spędzonych w ro-
dzinnym domu, nawet gdy czasami już go teraz 
nie ma? W wielu utworach powraca się do różnych 
przeżyć, które w jakiś sposób wywarły na życiu 
autorów swoje piętno zmuszając ich często do 
podjęcia ogromnej walki z przeciwnościami losu. 
Przewija się tam całe ich dotychczasowe życie 
związane z podróżami np. do krajów dalekiej Azji, 
czy chociażby bliższej Wileńszczyzny. Możemy 
również wspólnie zastanowić się nad życiem czło-
wieka na tle przemijającego czasu, przyjrzeć się 
rodzinie, rejestrować ulotność życiowych chwil. 
Wiersze oddają znakomicie stany ducha człowie-
ka w różnych sytuacjach, wdzierając się w niektó-
re z nich z impetem, jakby autor chciał wykrzy-
czeć cały swój ból, złość i miłość. Innym razem 
pełno w nich liryzmu, ciepła, dobroci, uśmiechu, 
lekkości, żartu i przestrzegania zasad wiary, na ja-
kiej oparte jest życie. Są to wiersze sercem pisa-
ne, z reguły z dobrym warsztatem literackim, jak 
chociażby u Wojciecha Pająka. Zresztą wszyscy ci 

piszący lekarze mają ogromne szanse zapisać się 
złotymi zgłoskami w annałach literatury polskiej. 
I nie tylko polskiej.

W swojej końcowej części almanach zamknię-
ty jest szczegółową relacją z przebiegu trzydnio-
wego sympozjum. Zawiera informacje związane 
ze spotkania z władzami Naczelnej Rady Lekar-
skiej oraz Izb Lekarskich, warsztatami literacki-
mi, a także podjęciem określonych działań do ob-
chodów złotego jubileuszu Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy funkcjonującej już 50 lat. W części tej dr 
Maciej A. Zarębski przytacza również wiele cie-
kawostek na temat historii Eremu Rytwiańskiego, 
których próżno szukać w różnych oficjalnych 
materiałach. Almanach jest znaczącą pozycją wy-

dawniczą, w której każdy może znaleźć dla siebie 
interesujące tematy i zanurzyć się w pięknie poezji 
oferowanej przez naszych lekarzy. Niewątpliwie 
sympozjum zapisało się jako kolejny sukces orga-
nizacyjny i popularyzatorski dr. Macieja A.Zaręb-
skiego. Wydanie zaś materiałów w formie książ-
kowej z pewnością zwróci uwagę szerszej opinii 
publicznej na bogactwo ducha środowiska lekar-
skiego. A że jest to bogactwo ogromne świadczy 
o tym prezentacja twórczości lekarzy piszących 
i biorących udział w sympozjum. Książka ta po-
winna znaleźć swoje miejsce na półce każdego 
przeciętnego Polaka, gdyż oprócz obcowania 
z poezją można pogłębić również swoją wiedzę 
z zakresu naszej polskiej historii.

Literackie sympozjum lekarzy

Zafascynowana lekturą opowiadania „Po-
wroty” pani Jadwigi Wielgat-Hejduk, zamiesz-
czonym w „Almanachu rytwiańskim pisarzy le-
karzy”, postanowiłam nieco bliżej zapoznać się 
z jej twórczością. Dzięki uprzejmości dr. Macie-
ja A. Zarębskiego dotarłam do zbioru opowia-
dań pani Jadwigi „List do Świętego Mikołaja”. 

Obdarzona dużym talentem literackim autorka 
– lekarz pediatra – uświadamia nam przede wszyst-
kim to, że lekarz do końca życia pozostaje lekarzem, 
nawet wówczas, kiedy przebywa już na zasłużonej 
emeryturze. Jest zawsze gotowy do udzielania po-
mocy w przeróżnych zdarzeniach losowych. Jedno 
takie właśnie zdarzenie opisuje podczas odbywania 
swojej prywatnej podróży. Zostawia wówczas na 
boku swoje własne zamierzenia i plany, poświęca-
jąc się całkowicie ratowaniu czyjegoś życia potrze-
bującego natychmiastowej pomocy medycznej. To 
dobrze, że pisze o takim przypadku, gdyż w po-
wszechnym odbiorze po prostu nie zdajemy sobie 
sprawy, czym tak naprawdę jest zawód lekarza. 
W prezentowanych opowiadaniach autorka wraca 
również myślami do pacjentów przewijających się 
przez jej zawodowe życie, gdy spotyka ich po wielu, 
wielu latach w zupełnie przypadkowych sytuacjach. 

Przy okazji poznajemy życie rodzinne autorki 
z kochanymi wnuczętami w roli głównej oraz zda-
rzenia, które ukształtowały jej życie i mimo niby 
już zakończonych pewnych spraw, nadal zaistnia-

ły w jakimś momencie. Spotykamy 
się z wracaniem do przeszłości za 
sprawą przedmiotów znalezionych 
gdzieś na strychu, które przypomi-
nają o dawnych latach i dawnej at-
mosferze domu rodzinnego. Wspo-
mnienia bezcenne. Lektura innych 
jeszcze opowiadań uświadamia 
nam, że czasami w życiu trzeba 
zatoczyć ogromne koło, aby wró-
cić do chwil, w których z jakichś młodzieńczych 
powodów nie dopowiedziało się wielu zdań tak 
oczywistych, jak chociażby skrywane zauroczenie 
drugą osobą, że to w końcu może powrócić i zre-
alizować się po wielu, wielu latach.

Opisując te wszystkie zdarzenia autorka czyni 
to w sposób ciepły, optymistyczny, oferując nam 
lekturę dającą dużo do myślenia nad naszym wła-
snym życiem. Chcąc nie chcąc musimy cofnąć 
się wstecz do naszych własnych przeżyć i prze-
analizować podjęte przez nas decyzje, wykonu-
jąc swoisty rachunek sumienia w rozliczaniu się 
z naszą przeszłością. Mogę zapewnić czytelni-
ków, że opowiadania czyta się „jednym tchem”, 
ponieważ pisane są językiem żywym, płynącym 
wprost z potrzeby serca, z ogromną dbałością 
o przejrzystość słownego przekazu. Z tej objęto-
ściowo niewielkiej lektury możemy zyskać dla 
nas samych bardzo wiele. Wystarczy tylko się-
gnąć po książkę, usiąść wygodnie w fotelu i bez 
reszty zatopić się w pięknie oferowanego słowa.

Opowiadania pediatry
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Trwające już dziesiątki lat inicjatywy i do-
konania Macieja A.Zarębskiego w Staszowie 
i okolicach Ziemi Świętokrzyskiej należą nie-
wątpliwie do najowocniejszych tego typu zja-
wisk współczesnej Polski. Osobiście uczestni-
czyłem w podobnych inicjatywach i cyklach 
działań na Warmii i Mazurach w latach 1956-
1970, a następnie w latach 70. i 80. na Kur-
piowszczyźnie w wieku ubiegłym. W tamtych, 
odmiennych od dzisiejszych warunkach udało 
się wszak wiele dokonać właśnie dzięki od-
ważnym i twórczym patriotom regionalnym. 
W Olsztynie dzięki Henrykowi Święcickiemu 
i Bohdanowi Kurowskiemu, twórcom i przy-
wódcom „Pojezierza”. W Ostrołęce – dr. Stani-
sławowi Pajce, twórcy i „duszy” Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego oraz Związku Kur-
piów. To ci animatorzy dążeń wielu ziomków 
ogromadzali ich wokół realizacji swych pomy-
słów i wygrywali. Tak było od lat 60. ubiegłe-
go wieku z działalnością Macieja Zarębskiego, 
który wtedy zaczynał rozwijać swą staszowską 
działalność społeczno-kulturalną, współpra-
cując ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, co 
dobrze zapamiętałem, sam wtedy w ZMW za-
angażowany po uszy. Bardzo cenne jest bez-
ustanne kontynuowanie tej pionierskiej pracy 
przez tyle lat, przy zmieniających się warun-
kach, a nawet ustrojach. Ta ciągłość zasługuje 
na najwyższe uznanie. Przypomina mi to wiel-
kie postacie regionalizmu polskiego, choćby 
tylko z tu wymienionych regionów: A.Patkow-
skiego z Świętokrzyskiego, K.Małka z Mazur 
i A.Chętnika z Kurpi. Maciej Zarębski ciągle 
inicjuje odnowione i ulepszone działania, in-
stytucje kulturowe, imprezy i wydawnictwa, 
rozwijając tą samą wielką ideę regionalizmu 
jako otwartej na innych, ale konsekwentnej 
patriotycznej postawy polskości. Niełatwa 
to sztuka, właściwa tylko nie-
tuzinkowym animatorom życia 
społeczno-kulturalnego, w tym 
regionalizmu. Taką inspirację 
prezentuje Zarębski jako re-
daktor  w  książce  „Mateczniki 
polskości  gwarantem  dobrej 
zmiany”. (Zagnańsk – Warsza-
wa 2016). 

Są to materiały z I Zjazdu Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultu-
ry, który odbył się w Zagnańsku 
w końcu maja 2016 roku (foto 3 
– uczestnicy I Zjazdu Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury przed Muzeum Henryka  Sien-
kiewicza w Oblęgorku).

Czym są i jakie spełniają funkcje owe ma-
teczniki pisze M.Zarębski w recenzowanej 
książce: „Matecznik Patriotyzmu i Kultury, 
inaczej zwany Matecznikiem Polskości, po-
siada wiele funkcji. Jest on swoistym czakra-
nem (źródłem mocy) patriotyzmu i budowa-
nia postaw obywatelskich. Stanowi miejsce 
wychowania patriotycznego młodzieży, stąd 

znaczenie dbałości o zachowanie dla przy-
szłych pokoleń dziedzictwa narodowego i od-
powiedź na pytanie, skąd wyszliśmy, dokąd 
zmierzamy. Dzięki temu wpływa na utrwale-
nie tożsamości Polaków. Mateczniki winny 
być także miejscem opieki nad wszelakimi ta-
lentami twórczymi: w dziedzinie nauki, sztuki 
i literatury, promowania kultury regionu oraz 
budowania postaw obywatelskich mieszkań-
ców poprzez organizowanie zajęć w ramach 
tworzonych uniwersytetów ludowych, uni-
wersytetów II i III wieku, uczących tolerancji 
i akceptacji wielokulturowości. Mateczniki 
to również miejsce aktywności edytorskiej: 
chodzi tu o działalność wydawniczą książko-
wą oraz czasopiśmienniczą na rzecz małych 
ojczyzn. Mateczniki powinny być dopływem 
nowych energii do zjawiska zwanego tożsa-
mością. To ogniska promieniowania kulturo-
wych wartości, zawierające bogactwo treści 
i form. Ich zaletą jest z pewnością bezkosz-
towość działania lub działania non profit. 
Mogą one także stanowić próbę odrodzenia 
regionalizmu poprzez odbudowanie Ośrodka 
Dokumentacji oraz powołanie do życia ogól-
nopolskiego pisma gospodarzy mateczników 
patriotyzmu i kultury”. (s.19)

Moim zdaniem ich powołanie do życia 
i pierwsze dokonania stanowią krok w kie-
runku odrodzenia regionalizmu w XXI wieku 
w Polsce. Ma rację prof. A.Tyszka, że matecz-
niki stanowią dobre narzędzie instytucjonalne 
nowej fazy regionalizmu i patriotyzmu. No-
wej, to nie znaczy niekontynuatorskiej wobec 
poprzednich faz, nawet skomplikowanych, 
ale zawsze wiernych polskości i polskiej 
kulturze. Dokumentuje to najwyraźniej „Bi-
blioteka Świętokrzyska” (nosząca do tomu 
200 nazwę „Biblioteki Staszowskiej”), liczą-

ca 347 pozycji, wśród których 
wiele jest pozycji autorstwa  
M.A.Zarębskiego, który od 
początku jest redaktorem tych 
wydawnictw. Zainteresowania 
historyczne, kulturalne, regio-
nalne, z nawet międzynarodowe 
i Poloniami zagranicznymi, są 
nadzwyczaj wielorakie, z domi-
nantą staszowskich: „Spacer-
kiem po ziemi staszowskiej”, 
„Staszów 1525-1995. Kalen-
darium wydarzeń”, „Staszów 

naszych pradziadków”, „Staszów wczoraj 
i dziś”, „Zaczęło się od przytułku – z dziejów 
staszowskiej służby zdrowia”, „Życie i zagła-
da Żydów staszowskich”, „Staszów tamtych 
lat” (albumowy zarys historii miasta), czy 
biografia miejscowego kapłana „W służbie 
Kościoła i Ojczyzny” (o ks. H.Kozakiewi-
czu). Osiem pozycji książkowych o rodzinnej 
miejscowości! Przytaczam je tu celowo jako 
świadectwo głębokiego patriotyzmu regional-
nego Zarębskiego, konkretyzującego jedno-

cześnie patriotyzm i dzieje Polski  (foto 1 i 2 
–wnętrze Ośrodka Świętokrzyskich Matecz-
ników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku).

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury powstał w 2004 roku 
w Zagnańsku, ufundowany przez rodzinę Za-
rębskich, od pokoleń zasłużonych dla Kielec-
czyzny. W 2005 roku w Ośrodku powstało 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, któ-
re oprócz wydawnictw organizuje dla młodzie-
ży gimnazjalnej atrakcyjne zajęcia edukacji re-
gionalnej i patriotycznej oraz też tzw. posiady 
w cieniu Bartka (stary dąb). Są to sesje popu-
larno-naukowe o aktualnej tematyce dla człon-
ków i sympatyków Towarzystwa. Odbyło się 
dotąd 10 posiadów, corocznie w latach 2006-
2015. Tematy? Patriotyczne wartości literatury 
małoojczyźnianej (2006), Związki medycyny 
z literaturą i sztuką (2007), Poezja Grzegorza 
Walczaka w interpretacji Wojciecha Siemio-
na (2008), Polonijny Sympozjon Poetycki 
Poetów z Chicago (2009), W służbie małym 
ojczyznom – piórem, pędzlem, obiektywem, 
kamerą, sercem (2010), Sposoby promowania 
mateczników małych ojczyzn (2011), Historia 
i kultura Śląska (2012), Różne barwy polskiego 
regionalizmu (2013), 220. Rocznica Insurekcji 
Kościuszkowskiej (2014), 10 lat pracy Ośrod-
ka Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury (2015). Problematyka posiadów bar-
dzo regionalna i niestereotypowa, choć z wy-
jątkami (Śląsk i poeci z Chicago).

Ośrodek podjął wysiłek organizacji dla 
mieszkańców gminy Zagnańsk Uniwersytetu 
III Wieku w latach 2011-2014, co jest obecnie 
w kraju bardzo modnym naśladownictwem pol-
skich uniwersytetów ludowych, zwykle niezbyt 
zręcznym i dokładnym. Szkoda, że nie poszła ta 
inicjatywa w kierunku nowoczesnej kontynuacji 
modelu uniwersytetu ludowego międzypokole-
niowego. I dla młodzieży i dla ich dziadków, 
a może i niektórych rodziców? Taki międzypo-
koleniowy Uniwersytet Ludowy miałby lepsze 
wzięcie i zaspakajałby te same potrzeby, jakie 
wyznaczyły sobie mateczniki patriotyzmu i kul-
tury. I byłaby to kontynuacja czegoś chlubnego 
z historii Polski. Nazwa uniwersytet III wieku 
jest naśladownictwem praktyk Zachodu, gdzie 
takie inicjatywy traktuje się komercyjnie, bądź 
ściśle socjalnie, a nie kulturowo, jak to było 
w uniwersytecie Solarzów czy ks. Ludwiczaka. 
Na tym polega, moim zdaniem, jeden z grze-
chów współczesnego regionalizmu polskiego, 
że nie szanuje dostatecznie polskich tradycji 
w kulturze i wychowaniu obywatelskim.

Mateczniki polskości nie popełniają tego 
grzechu, jak wynika z recenzowanej książki 
pod redakcją Macieja Andrzeja Zarębskiego. 
I z praktyki inicjatora społecznej instytucji 
kultury, który zachowuje ciągłość swej dzia-
łalności i idei regionalizmu niepartykularnego. 
A to chciałbym mocno podkreślić. Zarębski 
jest człowiekiem światowym, serdecznie zwią-
zanym ze Staszowszczyzną. I pewnie w obu 
światach czuje się jak w domu, choć pewnie 

najlepiej w Zagnańsku. Świadczą o tym liczne 
książki i wystawy fotograficzne Zarębskiego 
z Afryki, obu Ameryk, Europy. Choćby z 2012 
roku „Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiekty-
wie”. Szkoda, że w programie mateczników 
polskości, który Zarębski charakteryzował 
wyżej, nie stworzył z idei poznania i nawią-
zania kontaktu ze światem jednego z zadań 
tych ośrodków. Bez tego nie ma regionalizmu 
polskiego XXI wieku. To jest obowiązek, wy-
nikający z konieczności znalezienia miejsca, 
podmiotowego samopoczucia, w globalizują-
cym się świecie. Powie ktoś, że to jeszcze nie 
jest zadanie dla polskiej prowincji. Elitarna 
nieprawda! Wieś szybciej dociera do świata, 
nawet do Chin, choćby poprzez swoje pro-
dukty eksportowe, niż się celebrytom wydaje. 
I poprzez emigrację zarobkową. Za tym idzie 
zainteresowanie światem. A polskie uniwer-
sytety ludowe mają w tym znaczące tradycje. 
Ignacy Solarz w programie uniwersytetu reali-
zował zajęcia z wiedzy o krajach świata i miał 
kontakt nie tylko z Orkanem spod Tatr, ale 
i z Gandhim z Indii. Gdyby nie najazd hitle-
rowsko-bolszewicki w 1939 r. miał on szanse 
odegrać rolę bliską idei polskiego Gandhiego. 
Szkoda, że dziś o tym nie pamiętamy. W recen-
zowanej książce o tych tradycjach UL w Polsce 
i ich trwaniu dobrze przypomina Zofia Kaczor-
-Jędrzycka.

Ośrodek Mateczników Polskości w Zagnań-
sku ma szanse stać się zaczynem odnowienia 
regionalizmu polskiego i być pomocny w prze-
zwyciężeniu jednostronności, żeby nie powie-
dzieć partykularyzmu, przejawiającego się 
w naśladownictwie obcych wzorów i inicjatyw 
oraz traktowaniu regionalizmu jako względną 
izolację, dającą złudną samodzielność, od cen-
trali i całego świata. Słowo matecznik ozna-
cza źródłowość, oryginalność, samodzielność 
i godność, nie wadzących innym i chętnych do 
współdziałania z innymi. Otwartość na innych 
i ich poznanie. Kreatywność, a nawet nasuwa 
na myśl życiodajność. Japoński filozof stwier-
dził, że człowiek jest związany i tęskni tak za 
miejscem, jak i przestrzenią. Miejsce kojarzy 
z bezpieczeństwem, a przestrzeń z wolnością. 
Miejsce urodzenia człowieka jest mateczni-
kiem jego wolności w przestrzeni narodu, pań-
stwa, ludzkości i świata. Dlatego trzeba znać 
i dbać o małą ojczyznę, by stanowić swą wol-
ność i podmiotowość w przestrzeni ojczyzny 
politycznej - państwa i grupy etnicznej - naro-
du i jego kultury oraz w przestrzeni światowej.

Do tego prowadzi zdanie Józefa Burszty, 
wielkiego uczonego i regionalisty: „Pielęgna-
cja historii w mnogości jej lokalnych wyda-
rzeń, związanych z ludźmi, ale też z miejsca-
mi w terenie, z epizodami, które nie wchodzą 
do podręczników, ale stają się istotnymi skład-
nikami świadomości społecznej - to po prostu 
pilnowanie swego „matecznika”, czyli swej 
regionalnej tożsamości”.

prof. Bronisław Gołębiowski
Foty 1-3 na str. 10

Świętokrzyskie Mateczniki Polskości

stanowisko docenta w Politech-
nice Krakowskiej, jako kierow-
nik Zakładu Ekonomii. W roku 
1973 mianowany zastępcą dy-
rektora ds. naukowych Instytu-
tu Nauk Społecznych i Ekono-
micznych w Krakowie.

Dziennik PRL, którego treść 
stanowi niniejsza książka, został 
w roku 1994 wyróżniony w kon-
kursie Ośrodka „Karta” i TV. 
Ukazuje się ona z okazji 90-le-

cia urodzin Eugeniusza Kulwickiego, po 25 
latach od wydania Ocalić od zapomnienia. Je-
stem zadowolony, że ten owoc naszej współ-
pracy stanowi swoisty wyraz oskarżenia prze-
ciwko wszelkim formom totalitaryzmu i jego 
wynaturzeń oraz, że przez swój dokumental-
ny charakter ma doniosłą wartość poznawczą.

Wyrażam nadzieję, że podobnie jak książka 
debiutancka, również ta zostanie ciepło przy-
jęta przez czytelników oraz będzie znaczącym 
wydarzeniem kulturalno-literackim nie tylko 
na ziemi świętokrzyskiej. Tego z całego serca 
życzę Eugeniuszowi Kulwickiemu, wybitne-
mu naukowcowi, utalentowanemu pisarzowi 
oraz od roku 2015 posiadaczowi tytułu „Przy-
jaciela Biblioteki Świętokrzyskiej”. 

Zagnańsk 23 marca 2017 r.
Maciej Andrzej Zarębski 

Autorem najnowszej pozycji (353) Biblio-
teki Świętokrzyskiej jest Eugeniusz Kulwic-
ki, profesor nauk ekonomicznych, długoletni 
wykładowca akademicki. Urodził się w Kra-
kowie w listopadzie 1927 roku.

Poznałem profesora w Krakowie 9 maja 
1990 roku podczas tzw. tygodnia społecznego, 
poświęconego udziałowi ludowców w budo-
waniu nowej Polski. Brałem w nim udział jako 
osoba towarzysząca ministrowi Adamowi Bie-
niowi, który na specjalnej sesji wygłaszał dwa 
referaty Czy Polsce potrzebna jest nowoczesna 
myśl ludowa oraz Prawo a potrzeby ludowców. 
Profesor Kulwicki także zabierał głos dotyczący 
roli ludowców w kształtowaniu nowych zasad 
ustrojowych w Polsce. Kiedy dowiedział się 
o moim zamiarze organizacji Ogólnopolskiego 
Sympozjum poświęconego zbrodniom stali-
nowskim wobec Polski, wyraził wolę wygłosze-
nia na nim jednego z referatów. Słowa dotrzymał 
i na tym historycznym (pierwszym tego rodzaju 
w Polsce) sympozjum, zorganizowanym przez 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Chań-
czy k.Staszowa w dniach 5-7 października 
1990 roku, przedstawił niezwykle ważny refe-
rat Doktrynalne podłoże zbrodni stalinowskich 
w Polsce 1944-56. Dwa lata później zadebiuto-
wał w Bibliotece Staszowskiej opowiadaniem 

zatytułowanym Ocalić od zapomnienia, stano-
wiącym 24. pozycję tego wydawnictwa. Książ-
ka była interesującym dokumentem człowieka, 
który doznał okrucieństw więzienia lat stali-
nowskich. Opisał w niej w formie beletrystycz-
nej (występuje pod imieniem Jarek) wydarze-
nia, w których uczestniczył w latach 1946-1953. 
Dotyczą one jego pobytu w więzieniach PRL-u. 
Za działalność w Ruchu Oporu Armii Krajowej 
po roku 1943 (wówczas po ukończeniu szkoły 
handlowej i otrzymaniu nakazu pracy w Luft-
gaukomando VIII Kraków-Wrocław, nawiązał 
kontakt z Podziemiem Zbrojnym na Podhalu) 
został aresztowany w styczniu roku 1946. Wy-
rokiem Wojskowego Sądu został skazany na10 
lat pozbawienia wolności. Z ponad siedmiu 
przebytych łącznie w więzieniu, przez pięć lat 
izolowany był w Centralnym Więzieniu (Poli-
tycznym) we Wronkach. Opuścił bramy wię-
zienne 26 sierpnia 1953 roku w święto Marii, 
w dzień Matki Boskiej Częstochowskiej, której 
tego samego dnia pokłonił się w Jasnogórskim 
Kościele. Tak kończyła się ta debiutancka książ-
ka Eugeniusza Kulwickiego.
Obecna  (353.  pozycja  Biblioteki  Święto-

krzyskiej) zatytułowana Życie w cieniu „cieni” 
to w formie dziennika opisane osobiste prze-
życia jubilata, których doświadczył w latach 

1953-73, w trudnym okresie Pe-
erelu. A były one nietuzinkowe. 
Po opuszczeniu więzienia, pra-
cując, zdaje egzamin maturalny. 
Podejmuje studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, któ-
re kończy w 1958 roku. Podczas 
studiów działa aktywnie w Zrze-
szeniu Studentów Polskich, or-
ganizując m.in. Studencki Klub 
Literacki, Międzyuczelniany Klub Motorowy, 
Studencki Punkt Usługowy „Żaczek”, gdzie 
pełni funkcję prezesa. W maju 1956 roku jest 
współorganizatorem pierwszych w Polsce Ju-
wenaliów.

W tym czasie pisze opowiadania, eseje, 
felietony publikowane na łamach prasy re-
gionalnej, m.in. w miesięczniku Wiadomości 
Uniwersyteckie. W latach 1963-66 pracuje 
jako starszy asystent na Akademii Górniczo-
-Hutniczej. W ramach wolontariatu na wy-
dziale Prawa UJ pisze rozprawę doktorską, 
broniąc ją w 1966 roku. W tym samym cza-
sie podejmuje pracę w Katedrze Ekonomii 
Politechniki Krakowskiej. W roku 1972, po 
uzyskaniu na Wydziale Ekonomiczno-Socjo-
logicznym Uniwersytetu Łódzkiego stopnia 
doktora habilitowanego, powołany został na 

O autorze książki „Życie w cieniu cieni” i o samej książce
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martwej dyscypliny. Zyskanie na czasie dla zor-
ganizowania kraju i pomnożenia wojska musia-
ło więc być jednym z głównych celów strategii 
T.Kościuszki. Przykład konfederacji barskiej, 
która trwała 4 lata, wskazywał na to, iż moż-
na uczyć, że ogólne powstanie potrafi walczyć 
równie długo, a znacznie skuteczniej.

Z tych założeń wynikała także taktyka T.Ko-
ściuszki. Typowa dla niej jest bitwa obronna, 
ściślej mówiąc obronno-zaczepna, to jest oparta 
o obronę, z tym jednak, że w wybranym mo-
mencie powinno się przejść do uderzenia na 
silniejszego nawet, ale zaangażowanego w wal-
kę przeciwnika. Zasada ta wyrosła z praktyki 
T.Kościuszki-inżyniera i konieczności użycia 
w uderzeniu przeważnie mało wyszkolonego 
żołnierza w walce z silniejszym przeciwnikiem.

Szczytem powodzenia sztuki wojennej Na-
czelnika była niewątpliwie dwumiesięczna obrona 
Warszawy, w której T. Kościuszko z 23 tys. żołnie-
rza regularnego i 140 działami oraz kilku tysiąca-
mi milicji miejskiej, użytej zresztą do służby we-
wnętrznej, obronił stolicę, zmuszając w końcu do 
odwrotu wojska pruskie i rosyjskie liczące łącznie 
41 tys. żołnierza regularnego i 250 dział. Sukces 
obronny był zupełny. Rezultatem operacji war-
szawskiej było niewątpliwie unicestwienie planów 
przeciwników odniesienia sukcesu nad powsta-
niem doraźnie i danie powstaniu szeregu miesięcy 
zimowych na zorganizowanie się.

Musimy zadać dość istotne pytanie: dlaczego 
mimo tych sukcesów powstanie upadło? Niewąt-
pliwie złożyło się na to szereg przyczyn. Dużą 
rolę odegrała obojętność znacznej części narodu. 
Wprawdzie T.Kościuszko nie zdołał pociągnąć 
pod broń, jak zakładał, 300 tys. ludzi, ale przecież 
zdołał w ciągu powstania uzbroić 150 tys. Pamię-
tać bowiem musimy, że armia regularna z chwilą 
wybuchu powstania liczyła 30 tys., potem dopie-
ro osiągnęła 100 tys. W porównaniu z wysiłkiem 
Sejmu Czteroletniego i nieudolnie prowadzoną 
kampanią polsko-rosyjską z 1792 roku był to 
wysiłek ogromny, wskazujący na to, że silniejszy 
zryw narodu mógł stworzyć podstawy do ewen-
tualnego zwycięstwa.

Nie ulega wątpliwości, że w czasie, a zwłasz-
cza przed bitwą pod Maciejowicami Tadeusz 
Kościuszko popełnił szereg istotnych błędów. 
Niewątpliwie, wódz epoki napoleońskiej byłby 
skierował pod Maciejowice znacznie większe 
siły, niemniej i to by zapewne nie przyniosło 
rozstrzygnięcia wojny. Na rozbicie Fersena i de-
cydujące zwycięstwo trzeba było mieć znacznie 
poważniejsze siły, a tymi Kościuszko w 1794 
roku nie dysponował. Nie zapominajmy wreszcie 
o jednym z największych niedomagań powsta-
nia, jakim był brak broni. Rewolucyjna Francja, 
pozostając w o wiele lepszych warunkach geopo-
litycznych niż Polska, posiadała poważne zapasy 
broni i zaawansowany przemysł zbrojeniowy. 
Pomimo tych wszystkich trudności T.Kościusz-
ko, walcząc na dwa fronty, bronił się trzykrotnie 
dłużej niż wojska polskie w wojnie 1792 roku 
i mające znacznie większą podstawę terytorialną 
i kraj, w początku wojny wolny od nieprzyjaciela.

Mimo tych wszystkich niedociągnięć T.Ko-
ściuszko jako wódz i organizator osiągnął ol-

Ogół Polaków uważa Tadeusza 
Kościuszkę za wodza i bohatera 
narodowego, czci jako bojow-
nika o wolność i niepodległość, 
jako reformatora spraw społecz-
nych. Upatruje w nim uosobie-
nie najżarliwszego patriotyzmu, 
poświęcenia, bezinteresowności, 
sprawiedliwości i wszelkich cnót 
obywatelskich i żołnierskich.

W pierwszej swej odezwie wy-
danej w Krakowie „do obywatelów” Tadeusz 
Kościuszko rzucił narodowi znamienne i potężne 
hasło: „Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest 
odważyć się być wolnym, pierwszy krok do zwy-
cięstwa – poznać się na własnej sile!” Takich słów 
w Polsce po pierwszym rozbiorze nigdy nie słysza-
no. W dalszych odezwach nakazywał pomnożenie 
sił zbrojnych i wzywał do jak największej ofiarno-
ści, gdyż „nikt z Polaków nie może godziwie szukać 
szczególnego dobra, tylko w dobru powszechnym, 
nikt nie może myśleć o ocaleniu swoich dostojności 
i majątków, tylko w ocaleniu ojczyzny”.

Historycy nasi wielokrotnie porównu-
ją wydarzenia w Polsce z wydarzeniami we 
Francji rewolucyjnej i hasła insurekcji ko-
ściuszkowskiej z hasłami, jakie proklamo-
wała Wielka Rewolucja Francuska. W Polsce 
jednak chodziło, nie tak jak we Francji, o taką 
czy inną reformę, o olbrzymie przemiany spo-
łeczne, o wcielenie w czyn zasad nowej reli-
gii wieku racjonalizmu. Walka toczyła się tu 
o przetrwanie, o niepodległość, o samo życie 
narodu. Istotę różnicy najłatwiej odczytać ze 
sztandarów. Na francuskim, rewolucyjnym 
widnieją słowa: Wolność, Równość, Brater-
stwo. Polska insurekcja dokonywała się pod 
znakiem: Wolność, Całość, Niepodległość.

O wyborze haseł powstania zadecydował oso-
biście Tadeusz Kościuszko. Z dwu sztandarów 
możliwych do przyjęcia wybrał skromniejszy. 
Praktykował jednak równość i braterstwo szcze-
rze i śmielej niż niejeden czerwony jakobin – jak 
napisał wybitny historyk Władysław Konop-
czyński. Wydaje się, że w tym lapidarnym zdaniu 
ujął historyk ten najtrafniej istotę kościuszkow-
skiej wielkości. Był to niewątpliwie jeden z tych 
nielicznych polityków, u których dystans między 
słowem a czynem zmalał do minimum. Wytłu-
maczenia historycznej pozycji i waloru postaci 
Naczelnika poszukiwać należy przede wszystkim 
w dziedzinie wartości moralnych. 

Imię Tadeusza Kościuszki skojarzone jest 
na zawsze w pamięci narodu z białą sukmaną 
krakowską i Uniwersałem Połanieckim. Ko-
ściuszko wyznaczył Polakom na przyszłość 
drogę do walki i wolności.

Kościuszko z racji swej działalności należy do 
historii i legendy obu półkul. Historia i legenda nie-
koniecznie muszą pozostawać ze sobą w sprzecz-
ności, choć niekoniecznie muszą się pokrywać ze 
sobą we wszystkich szczegółach. Powstaje dość 
istotne i zasadnicze pytanie; kim jest i pozostanie 
T.Kościuszko dla potomnych? Można wysunąć 
przeciw niemu końcową klęskę, która oddawała 

go bezwolnie w ręce nieprzyjaciół 
i jego bierność w okresie napole-
ońskim. Można przytoczyć szereg 
ostrych zarzutów, jakie wysunął 
przeciw niemu historyk tego okre-
su Adam Skałkowski, ale silniejsze 
argumenty przemawiają za nim. Po-
kolenia Polski po rozbiorach widzą 
w nim człowieka, który nie stwo-
-rzył wprawdzie siły dającej zwy-
cięstwo, ale który był wcieleniem 

najwyższych ideałów narodowych.
W swych założeniach politycznych, w swej 

polityce powstaniowej zwrócił się prze-
ciw imperialnej polityce Rosji. Dlatego też 
oświadczał wyraźnie, że nie prowadzi wojny 
z Austrią, lecz z Prusakami, pragnął uniknąć 
starcia zbrojnego. Jego założenia okazały się 
błędne. Prusacy nadal myśleli tylko o nowych 
nabytkach w Polsce, a Austriacy wkroczyli 
w Lubelskie. Naczelnik nie chciał więc woj-
ny na dwa czy nawet trzy fronty, co świadczy 
bardzo dobrze o jego realizmie politycznym.

Pod Szczekocinami i pod Warszawą Prusacy 
postawili go dopiero w przymusowym położeniu. 
Daleko posuniętą ostrożność polityczną wykazy-
wał wobec Napoleona. Więcej zaufania okazywał 
Aleksandrowi I w czasie Kongresu Wiedeńskie-
go. Jako wódz powstania narodowego wywołał 
entuzjazm walki w zwycięskiej bitwie racławic-
kiej. Zdecydowanie i konsekwentnie bronił War-
szawy, której oblężenie było największą akcją 
wojenną w czasie powstania, ale nieostrożnie 
poszedł pod Maciejowice i poniósł klęskę, a już 
w pierwszym okresie powstania nie przewidział 
współdziałania prusko-rosyjskiego i doznał do-
tkliwej porażki pod Szczekocinami.

Nie ulega wątpliwości, ze znaczenie T.Ko-
ściuszki jako Naczelnika i wodza w dziejach Polski 
oceniano i ocenia się bardzo różnorodnie. A prze-
cież zarówno w oświadczeniach, jak i w czynach 
Naczelnika nie ma nuty desperackiej. Owszem, 
przy całej świadomości bardzo ciężkiego położe-
nia dominuje u niego wyraźne przeświadczenie, że 
walka jest do wygrania i że może i powinna pro-
wadzić do zwycięstwa. To nie jest Chłopicki, który 
chce się tylko „wybić” z najeźdźcą, aby nie kapi-
tulować bez walki. To jest wódz, który wierzy, że 
jeśli rzuci na szalę wszystkie siły, jakie są do roz-
porządzenia, można będzie osiągnąć zwycięstwo.

Koncepcja walki całego narodu to nowy 
i istotny moment. To nowa koncepcja, jaką wno-
si do dążeń reformatorskich swej doby Tadeusz 
Kościuszko. Koncepcja ta, jak wiemy, polegała 
na powoływaniu pod broń jak największej ilości 
ludzi i powołaniu silnej regularnej armii.

Obok regularnej armii dużą rolę do spełnie-
nia miały milicje miejskie i chłopskie. Taka ar-
mia nie mogła, oczywiście, liczyć natychmiast 
na wielkie zwycięstwo na otwartym polu. Mo-
gła jednak tego rodzaju siła zbrojna oswobodzić 
od wroga większe połacie kraju, bronić się już 
nie miesiącami, ale latami, nabyć doświadczeń 
wojennych i w przyszłości odnieść zwycięstwo 
nad przeciwnikiem walczącym pod nakazem 

Tadeusz Kościuszko – patriota, polityk i wódz brzymi sukces. Z rozbitków stworzył silną armię, 
obronił głównie centrum kraju, a nawet był w sta-
nie atakować. Sukces ten zniweczyły Maciejowi-
ce. Zniweczyły go wszakże nie przez sam fakt 
przegranej, ale przez utratę T.Kościuszki. Macie-
jowice nie zniszczyły wcale zasadniczego trzonu 
ówczesnej armii polskiej, zniszczyły jakieś 20 
procent ówczesnego stanu. Powstanie jednak nie 
miało już szans, gdyż jego twórca, organizator 
i główny inspirator znajdował się w więzieniu.

W pewnym sensie między zapatrywaniami 
T.Kościuszki a postulatami polskich patriotów, 
nawet spod znaku jakobinów, jest wspólna myśl. 
Myślą tą była chęć ratowania ojczyzny, wpraw-
dzie przy różnych metodach. Myśl tę niezwykle 
zawsze aktualną aż po dzień dzisiejszy wyraził 
ksiądz Meyer w wydanej w 1794 roku broszurze 
Co to jest być prawdziwym patriotą. Przytocz-
my na zakończenie tych rozważań tę znamien-
ną i niezwykle patriotyczną wypowiedź. „Dość 
zdrady, dosyć wiarołomstwa, dosyć tego bezczel-
nego wstydu, jakim źli Polacy spotwarzali swą 
ojczyznę... Przyszedł czas, w którym cnota tron 
swój osiądzie, przyszedł czas, w którym wystę-
pek i zbrodnia jak wprzódy bezkarnie nie ujdą”.

Dzisiaj, gdy obchodzimy 200. rocznicę 
powstania kościuszkowskiego, warto sięgnąć 
do tych tradycji, do czynów, wskazań i myśli 
T.Kościuszki, gdyż to on wzbogacił te ogólno-
ludzkie wartości i wskazał na prawdę, że „wol-
ność nie może być obroniona tylko ręką ludzi 
wolnych i doznawających sprawiedliwości”.

Pełna wyrazu na dzień dzisiejszy i bardzo ak-
tualna jest piękna maksyma Tadeusza Kościusz-
ki: „Kto prawom posłuszny być nie chce, ten nie 
wart wolności”. prof. Henryk Kocój

Podczas ceremonii otwarcia nowej galerii ma-
larstwa i rzeźby w świeżo wyremontowanej sali 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku nachodziły 
mnie różne refleksje związane z polską kulturą 
narodową. Oto bowiem Muzeum udostępnia nam 
w nowym otwarciu unikatowe dzieła polskich 
twórców pędzla i dłuta, jak Teodora Axentowicza, 
Leona Kaufmanna, Kazimierza Stabrowskiego, 
przedstawicieli Młodej Polski: Jana Stanisławskie-
go, Jacka Malczewskiego czy Józefa Mehoffera. 
Pełniący rolę przewodnika pracownik Muzeum 
zwraca uwagę na fakt, że jeden z obrazów wrócił do 
płockiego Muzeum dzięki staraniom jego dyrektora 
Leonarda Sobieraja. To skojarzyło mi się od razu ze 
staraniami różnych polskich placówek muzealnych 
i innych instytucji państwowych zawiadujących 
kulturą o zwroty zagrabionych Polsce dzieł sztuki 
przez obcych najeźdźców, zarówno tych ze Wscho-
du jak i tych z Zachodu. Obie strony rabowały bez 
litości polskie zbiory, wszak dość łatwo jest zapa-
kować obrazy i wywieźć je. Znakomicie nadają się 
na wynos, właściwie na wywóz. Przez taki rabunek 
na wielką skalę unicestwia się bowiem świadectwa 
kultury narodowej nie tylko w postaci obrazów 
i rzeźb, ale także bogatego polskiego piśmiennic-
twa, podcina się narodowi jego korzenie, niszczy 

się go. Tego typu akcje na wielką skalę prowadził 
z reguły przy okazji działań wojennych każdy oku-
pant po napaści na Polskę, bynajmniej nie zaprasza-
ny przez nas na nasz teren. W ten sposób Wawel 
pozbył się klejnotów koronnych królów polskich, 
ze Śląska zrabowano zbiory Jana III Sobieskiego, 
a w czasie II wojny światowej splądrowano Zamek 
Królewski w Warszawie, siedziby dworów ma-
gnackich Radziwiłłów i Lubomirskich oraz różnych 
bibliotek i wszelkich innych miejsc, w których znaj-
dowały się jakieś znaczące dzieła. Jednym słowem, 
co tylko można było z Polski ukraść, ukradziono. 
Liczba 137 wagonów z ponad 4 tysiącami skrzyń 
zawierających nasze dzieła sztuki wywiezione do 
Rzeszy, mówi sama za siebie. Realizowano w ten 
sposób dyrektywę Goebbelsa: „Naród polski nie 
może się mienić narodem kulturalnym, należącym 
do wspólnoty europejskiej”. Wiadomo bowiem, że 
naród bez własnej kultury przestaje być narodem, 
po prostu ginie, a Polacy jakimś dziwnym zbiegiem 
okoliczności zawsze komuś przeszkadzali, mimo że 
nikogo nie atakowali. Nie potrafię odpowiedzieć na 
pytanie, ile z tych zrabowanych naszych skarbów 
kultury narodowej zostało odnalezionych, gdyż nikt 
nie wie gdzie zostały one ukryte i w czyim obecnie 
są posiadaniu. Tak jak Bursztynowa Komnata, któ-
rą jeden najeźdźca ukradł drugiemu i nie wiadomo 
gdzie się znajduje, co dla nas nie jest żadną satysfak-

cją. W każdym razie odzyskiwanie zrabowanych 
dóbr kultury zawsze wiąże się z dużymi kosztami, 
a negocjacje prowadzone są w ciszy gabinetów, co 
dla mnie oznacza zwykłe kuriozum. Coś, co zostało 
ukradzione, powinno być po prostu oddane, ale to 
jest już zagadnienie dla międzynarodowych praw-
ników, nie dla mnie.

Sądzę zatem, że obecnym polskim stanem posia-
dania materialnych zasobów kultury powinniśmy 
zainteresować jak największą liczbę odwiedzają-
cych nasze muzea, a przede wszystkim prowadzić 
na szeroką skalę działalność edukacyjną młodych 
Polaków. Mamy przecież szeroką gamę sławnych 
na całym świecie nazwisk wielce zasłużonych dla 
naszej narodowej polskiej kultury, o których z pew-
nością dzisiejsze podręczniki mówią niewiele, albo 
wcale, skupiając się głównie na historii najnowszej. 
Natomiast bez znajomości korzeni naszej rodzimej 
kultury wyrośnie pokolenie znakomitych obywateli 
świata, ale niekoniecznie obywateli Polski, a prze-
cież nie o to nam chyba powinno chodzić.

Tego typu kierunkiem edukacyjnym zajął się dr 
Maciej Zarębski organizując w siedzibie Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Zagnań-
sku zajęcia z młodzieżą miejscowych szkół zapo-
znając ją z tym wszystkim, co stanowi podwaliny 
polskości i naszego bytu narodowego. Niewątpli-
wie pomocne w tej działalności okazują się zbiory 

w pomieszczeniach ŚTR dotyczące historii Polski. 
Z pewnością ogromną rolę w tym obszarze odegra-
ją również Mateczniki Patriotyzmu i Kultury, które 
założyli wspólnie prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej 
Zarębski. Tak wypowiada się o zadaniach Matecz-
ników dr Maciej Zarębski, że ludziom „trzeba coś 
pokazać, zaproponować, żeby nie szukali swojej 
Mekki w zachodnich dyskontach, nie ulegali obcym 
wzorcom, tylko żeby szukali korzeni, z których wy-
rośli. Dlatego zaistniała potrzeba pokazania miejsc, 
gdzie tworzyła się nasza historia. I to jest pierwsze 
kryterium matecznikowe. Miejsca-źródła korzeni 
narodowych, patriotyzmu, pokazania historii. Ma-
tecznik to także miejsce, które będzie organizować 
obchody rocznicowe, ale nie naszych porażek, 
lecz na przykład polskiej wiktorii pod Wiedniem, 
czy polskiego panowania na Kremlu w 1610 roku. 
Trzeba wyraźnie to pokazywać, żeby zwiększać 
dumę narodową i podnosić Polaków z kolan, a więc 
zniwelować to, co robili polscy liberalni przywódcy 
przez lat osiem przynajmniej…” Dodam jeszcze, 
że w założeniach programowych Mateczników 
jest zapisana wyjątkowa dbałość o edukację i opie-
kę nad młodymi talentami. I to chyba jest przykład 
godny naśladowania, szczególnie w obecnych tren-
dach globalnej sytuacji, gdy dąży się wszelkimi me-
todami do likwidacji państw narodowych.

Moherek

Rabunek korzeni

MYŚLI TADEUSZA KOŚCIUSZKI
• Poddany – słowo przeklęte powinno być 

w oświeconych narodach.
• Siebie samego zwyciężaj – największe zwycięstwo.
• Pamiętać zawsze (trzeba), że w naturze wszy-

scy równi jesteśmy, że bogactwa i wiadomość 
(oświata) czynią tylko różnicę.

• Mieć trzeba choć jeden oryginał swój, a nie ko-
piować wszystkiego, jak zwykliśmy z drugich 
krajów zwyczaje, które ani okolicznościom na-
szym dogodne, ani stosowne rządowi naszemu.

• Niech powszechna tylko będzie edukacja, ni-
czego się lękać nie trzeba; od nas samych za-
leży poprawa rządu, od obyczajów naszych. 
A gdy podli będziemy, chciwi, interesowni, 
niedbający o kraj swój słusznie, abyśmy potem 
mieli kajdany na szyjach i tego warci będziemy.

• Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odwa-
żyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycię-
stwa – poznać się na własnej sile!

• W pogardzie śmierci jedyna jest nadzieja polep-
szenia losu naszego i przyszłych pokoleń.

• Nikt z Polaków nie może godziwie szukać szcze-
gólnego dobra, tylko w dobru powszechnym.

• Nigdy Polakom broń ich nieprzyjaciół straszną 
nie była, gdyby sami pomiędzy sobą zgodni, 
znali swą silę i całej tej siły użyć umieli.

• Niech nie mówi Europa: Polak prędki jest do 
zapalenia, prędszy do zrażenia się. Niech raczej 
powiedzą narody: Polacy mężni są w przed-
sięwzięciu, nieustraszeni w przygodach, stali 
w dokonaniu.
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Miniony rok należy uznać za udany: wydano 
dziesięć (zgodnie z planem) pozycji Biblioteki 
Świętokrzyskiej, cztery – w tym jeden podwój-
ny – numery Gońca Świętokrzyskiego, zorga-
nizowano szereg wartościowych imprez, m.in. 
I Zjazd Mateczników Patriotyzmu i Kultury 
o charakterze międzynarodowym, połączone 
z Posiadami Matecznikowymi (maj), Biesiadę 
historyczno-literacką z udziałem pełnomocni-
ka rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, 
ministra Wojciecha  Kaczmarczyka (kwie-
cień), Ogólnopolskie  Sympozjum  lekarzy 
pisarzy w Rytwianach (wrzesień), tradycyjne 
spotkanie zaduszkowe oraz sesje poświęcone: 
różnym aspektom życia w PRL, 100. rocznicy 
śmierci Henryka Sienkiewicza, a także jubi-
leusz 70-lecia urodzin Wojciecha Kołodzieja. 

Również finansowo, dzięki właściwie 
prowadzonej działalności statutowej i pry-
watnym darczyńcom kondycję Towarzystwa 
można określić jako dobrą (ze strony władzy 
samorządowej gminy, powiatu i wojewódz-
twa nie otrzymaliśmy grosza). Rok zamknięto 
kwotą 9572,72 zł, a otwierano kwotą 7083.01. 
Towarzystwo liczyło pod koniec 2016 

roku 26 osoby, w tym sześć z nich: Stanisław 
Duda ze Staszowa i prof. Eugeniusz Kulwic-
ki z Krakowa (przyjaciele Biblioteki Świę-
tokrzyskiej) oraz Stanisław Dworak z Za-
wiercia, Paweł Pierściński z Kielc, Andrzej 
Tyszka z Podkowy Leśnej, Ludomira Zaręb-
ska (członkowie honorowi) zgodnie ze statu-
tem są zwolnieni z opłacania składek. 

Członkami ŚTR na dzień 31 grudnia 2016 roku 
byli ponadto: Magdalena Człapińska (Zduńska 
Wola), Zbigniew Dembiński (Łódź), Jan Jadach, 
Longin Kaczanowski (Brwinów), Edward Karyś, 
Stanisław Kędzior (Kielce), Bogusław Kędzio-
ra (Sandomierz), Wojciech Kołodziej (Kielce), 
Lucyna Kukomska (Płock), Jerzy Mielnik (Kiel-
ce), Marek Rak (Węgry), Marek Skuza (Kielce), 
Gerard Socha (Strzyżów Podkarpacki), Alina 
Szymczyk (Chicago), Wanda Śliwińska (Kielce), 
Jadwiga Tecław i Jerzy Tecław (Kielce), Tytus 
Tomczyński (Pabianice), Bogusław Wtorkiewicz 
(Kielce) i Maciej A. Zarębski (Zagnańsk).

Wysokość składki w roku 2017 nie ulega 
zmianie i wynosi 80 zł. 

W roku 2016 w październiku zmarł w wie-
ku 77 lat Stanisław Cuper z Brzegu Opolskie-
go, nadal nieprzytomna jest dr Grażyna Kossa-
kowska z Pińczowa, życzymy jej powrotu do 
zdrowia. W roku 2016 odeszło także do domu 
Pana kilku naszych sympatyków. Oto ich na-
zwiska: ks. prof. Leon Dyczewski z KULu 
w Lublinie (79) oraz kielczanie: Czesław Er-
ber muzyk i bibliofil (86), Andrzej Litwin, po-
eta, dyr. WDK (85); Zofia Korzeńska, poetka 
i eseistka (85); i dr Marian Partyka, lekarz, szef 
Woj. Stacji Krwiodawstwa (84). 
Zarząd Towarzystwa: Maciej A.Zarębski, 

Jadwiga Tecław, Wojciech Kołodziej, Jan Ja-
dach, Edward Karyś, obradował w roku 2016 
pięciokrotnie (22 kwietnia, 10 sierpnia, 28 
października, 7 listopada, 16 grudnia).
W roku 2016 ŚTR zorganizowało szereg 

imprez. Odbywały się one głównie w Ośrod-
ku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku. Kilka imprez miało miejsce poza na-
szym Ośrodkiem: m.in. dwie w Wojewódzkiej 
BP i dwie w klubie „Polonez” w Kielcach. 
W Ośrodku  Mateczników  Patriotyzmu 

i Kultury w Zagnańsku odbyły się imprezy: 
• 22 kwietnia – spotkanie historyczno-literac-
kie z udziałem ministra Wojciecha Kaczmarczy-
ka, prof. Andrzeja Tyszki, Józefa Staszla, górala 
z Nowego Targu oraz Józefa Kowalskiego ze 
Starachowic, podczas którego odbyła się pro-
mocja książki „Podróż w nieznane” autorstwa 
Polaka, mieszkańca Kanady Erica Świąteckiego 
oraz wygłoszono dwa interesujące referaty – na 
temat historii Związku Podhalan oraz dziejów 
likwidacji fabryki Star Starachowice. Biorący 
udział w spotkaniu minister Kaczmarczyk po-
dzielił się z jego uczestnikami swoją opinią na 
temat patriotyzmu. Powiedział m.in.: Patrio-
tyzm dziś to powinność wobec państwa i społe-
czeństwa, to obowiązek i odpowiedzialność za 
ubogich, środowisko, także inne części świata. 
Ale patriotyzm dziś to także czerpanie z tradycji 
przeszłych pokoleń i dbanie o tożsamość histo-
ryczną współczesnego obywatela. 
• 28  maja  –  „Posiady  Matecznikowe”, 
podczas których zaprezentowano działalność 

kilku mateczników świętokrzyskich i kilku 
mateczników Polonijnych oraz otwarto wy-
stawę malarstwa Edwarda Tuza. W części 
artystycznej w ciekawym programie słowno – 
muzycznym wystąpił Filip Tuz.
• 21 września  – wieczór wspomnieniowo-
-literacki, podczas którego Jerzy Mielnik 
zaprezentował książkę swojego autorstwa 
„Egipskie impresje”, stanowiącą pokłosie 
jego 6-letniej pracy w Afryce. 
• 19  października  –  wieczór  wspomnie-
niowo-towarzyski, podczas którego blaski 
i cienie życia w PRL-u wspominali: Bogdan 
Dworak, Jan Jadach i Maciej A.Zarębski. 
• 25 listopada – spotkanie z okazji 100-le-
cia śmierci H.Sienkiewicza, w czasie które-
go Maciej  A.Zarębski  przedstawił  swoją 
podróż  po Stanach Zjednoczonych śladami 

wielkiego pisarza (po 128 latach). W trakcie 
prezentacji pokazał kilka zdjęć własnego au-
torstwa z miejsc pobytu Sienkiewicza. 
Poza Zagnańskiem odbyło się kilka im-

prez. Oto ich terminy i program:
• 14  stycznia  – w  klubie Polonez  w Kiel-
cach, spotkanie noworoczne, podczas którego 
zaprezentowano dorobek ŚTR roku 2015,
• 18 marca–w WBP w Kielcach, promocja 
książki Włodzimierza Gruszczyńskiego „Hi-
storia Odwetu i Jędrusiów”, którą poprowa-
dził Maciej A.Zarębski,
• 10 maja – w WBP w Kielcach, promocja 
książki Macieja A.Zarębskiego „W krainie 
torbaczy i kiwi”, z udziałem m.in. autora 
i prof. Andrzeja Tyszki w roli recenzenta. 
• 22  czerwca  w  klubie  KSM  Polonez 
w  Kielcach benefis z okazji 70. rocznicy 
urodzin Wojciecha Kołodzieja, podczas któ-
rego zaprezentowany został okolicznościowy 
tomik poezji jubilata „Bez ogródek”. Udział 
w spotkaniu wzięło blisko sto osób, w tym 
wielu kielczan zaprzyjaźnionych z poetą. 
• w dniach 16-18 września w Eremie Złote-
go Lasu w Rytwianach ogólnopolskie sym-
pozjum literackie lekarzy pisarzy z udziałem 
ok. 40 osób.
W roku 2016 kontynuowano współpracę 

ze szkołami naszego regionu.
– 19 października z młodzieżą Gimnazjum 
w Zagnańsku spotkał się Jan Jadach, który 
omówił rocznice 2016 roku, w tym powstania 
styczniowego, konstytucji 3 maja, powstań 
śląskich, odzyskania Pomorza Gdańskiego,
– 30 listopada młodzież gimnazjum w Za-
gnańsku gościła w Ośrodku Mateczników 
Świętokrzyskich Patriotyzmu i Kultury, gdzie 
wysłuchała wykładu dr. M.A.Zarębskiego na 
temat Podróż po Stanach Zjednoczonych śla-
dami Henryka Sienkiewicza – 128 lat później. 
Świętokrzyskie Tow. Regionalne prowadzi-

ło działalność charytatywną. W jej ramach: 
– ofiarowano zestawy książek BŚ dla Biblio-

teki Uniwersyteckiej w Kielcach na 300 zł, 
– przekazano pracownikom Banku Spół-

dzielczego w Samsonowie zestawy ksią-
żek na sumę 1000 zł,

– ofiarowano książki dla zakładu Odzieżowe-
go Jacka Fronia w Zagnańsku na 1500 zł,

– ofiarowano książki dla stypendystów Rad-
ka na sumę 800 zł, 

– ofiarowano książki dla alumnów Semina-
rium Duchownego we Lwowie na 1500 zł

oraz przekazano w darze: zestaw 103 ksią-
żek dla:
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Samso-

nowie na sumę ok. 2 tys. zł,

– dla absolwentów LO im. Żeromskiego 
w Kielcach z roku 1966 z okazji 50-lecia 
matury ofiarowano zestawy książek na 
sumę 2400 zł.
Łącznie więc przekazano w darze książki 

na sumę ok. 9 tys. zł!
W roku 2016 członkowie naszego Towa-

rzystwa brali udział w kilku ważnych  ini-
cjatywach  oświatowo-literacko-artystycz-
nych oraz imprezach ogólnopolskich: 
* prezes Towarzystwa Maciej A.Zarębski 
uczestniczył w kilku ważnych imprezach spo-
łeczno-kulturalnych, a mianowicie:
– 1 lutego w sympozjum „120 lat Polskiego 

Ruchu Ludowego” w WBP w Kielcach,
– 23 marca w konferencji „Wsparcie społe-

czeństwa obywatelskiego” w Warszawie 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

– 2-4 czerwca w IX Kongresie Polonii Me-
dycznej oraz II Światowym Zjeździe Le-
karzy Polskich w Warszawie,

– 11 czerwca w Adamowie (z okazji 10-le-
cia Muzeum Ludowego),

– 14 sierpnia w Ossali w spektaklu plenero-
wym „Listy Adama Bienia 1920”,

– 21 sierpnia w Festynie w Domaszowicach 
połączonym z wystawą starych fotogra-
fii z życia wsi, miejsca urodzin Walerego 
Przyborowskiego,

– 11 listopada w Warszawie w uroczystych ob-
chodach 98. rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości, w tym w spotkaniu w Pałacu Prezy-
denckim jako gość prezydenta Andrzeja Dudy,

– 1 grudnia w Staszowie w obchodach 35-lecia 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, 
gdzie zabrał głos w dyskusji przypominając 
nieżyjących już współzałożycieli Towarzystwa 
z Adamem Bieniem, Eugeniuszem Lechem, 
Reginą i Janem Bachmińskimi, Jerzym Fijał-
kowskim, dr Stefanem Olszowcem na czele.
Ponadto:

– 12 października w uroczystej XXX edycji sty-
pendiów im. Radka wzięła udział Jadwiga Ka-
sierska-Tecław, która przekazała stypendystom 
wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej,

– 19 października ze studentami uniwersyte-
tu III Wieku Wszechnicy w Zabrzu spotkał 
się na wieczorze autorskim Wojciech Ko-
łodziej, sekretarz ŚTR,

– w październiku wziął udział w Międzyna-
rodowej Wystawie Autorskich Kapeluszy 
w Londynie Bogumił Wtorkiewicz, 

– Jan Jadach, członek Zarządu brał udział w cy-
klicznych imprezach „Spotkania ze źródłem 
archiwalnym”, które co dwa miesiące organi-
zowało Archiwum Państwowe w Kielcach.

Maciej A.Zarębski w roku 2016 był autorem:
– tekstu wspomnieniowego o zmarłym kole-

dze dr. Marianie Partyce – opublikowanym 
w „Eskulapie świętokrzyskim”,

– recenzji, tekstów publicystycznych oraz repor-
taży publikowanych w prasie ogólnopolskiej: 
miesięcznikach warszawskich: „Wciąż wędru-
jemy”, „Gazecie Lekarskiej”, „Merkuriuszu 
Regionalnym”, piśmie wydawanym w Nowej 
Soli (gorzowskie) oraz kwartalniku „Wiadomo-
ści Ziemiańskie”, gdzie ukazały się jego teksty 
o dworach i pałacach ziemi świętokrzyskiej.

Pisano  o  nim,  jego  działalności  i  książ-
kach  w:  czasopismach i pismach ogólno-
polskich: kwartalniku Centralnej Biblioteki 
Rolniczej Kultura wsi, w miesięcznikach 
Izb Lekarskich „Gazeta Lekarska”, „Eskulap 
świętokrzyski” półroczniku społeczno-kultu-
ralnym Kielecczyzny „Nad Kamienną”.

Należy zaznaczyć, iż ani w radiu kielec-
kim, ani w ośrodku Telewizji Regionalnej 
a także pismach kieleckich: „Echo dnia” i do-
datku kieleckim „Gazety Wyborczej” nie było 
żadnej informacji o naszej działalności impre-
zowej oraz wydanych dziesięciu książkach. 
Przedstawiamy ten fakt bez komentarza, ale 
ze zrozumiałym smutkiem spowodowanym 
refleksją na temat współczesnego oblicza niby 
„naszej” prasy regionalnej… 

Odznaczenia, wyróżnienia etc.
Prezes STR Maciej A,Zarębski otrzymał 

w maju dyplom z okazji X lecia działalności kul-
turalno-literackiej Zrzeszenia Literatów Polskich 
im. JPII w Chicago, 
w czerwcu akt powo-
łania na członka RDPP 
przy minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo-
łecznej. W czerwcu 
także medal 50-lecia 
Spółdzielni Mieszka-
niowej w Staszowie 
zaś w grudniu medal 
jubileuszowy  35-le-
cia  Staszowskiego 
Towarzystwa  Kultu-
ralnego. W grudniu 
otrzymał ponadto pa-
miątkowy Medal „Pamięć i Tożsamość” z okazji 
wydania X Almanachu „Powroty do źródła” twór-
ców chicagowskich. 

W roku 2016 Maciej A.Zarębski otrzymał 
ponadto listy osobiste od pani minister Rafal-
skiej oraz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskie-
go. Były to reakcje na wysłane do tych osób 
„Gońce” oraz książkę „Mateczniki Polskości”. 

W roku 2016 także inni członkowie ŚTR 
otrzymali znaczące wyróżnienia. 
Bogumił Wtorkiewicz uzyskał we wrześniu 

tytuł artysty Roku 2016,
Lucyna Kukomska zdobyła I miejsce w kon-

kursie poetyckim dla płockich seniorów.
W październiku Ludomira  Zarębska uzy-

skała wyróżnienie w dziale prozy w kon-
kursie literackim „Pulsu dnia”.
Ponadto w omawianym roku sprawozdaw-

czym dwóch członków Towarzystwa było no-
minowanych do szczególnych wyróżnień: 
– dr Maria Magdalenia Człapińska – do na-

grody NIKE 
– prof. Andrzej Tyszka – do nagrody i meda-

lu Zygmunta Glogera.
W działalności wydawniczej zanotowano 

dalsze osiągnięcia. W roku 2016 wydano 10 
pozycji książkowych (pomimo braku dotacji).  
Oto ich tytuły i autorzy:
339. Przeminą wiosny uniesień – Zbigniewa 

Dembińskiego
340. Podróż w nieznane – Ireneusza Świąteckiego
341. Powroty do źródła – almanach chica-

gowskich poetów – red. M.Zarębski
342. W krainie torbaczy i kiwi – M.A.Zarębskiego
343. Co mi leży na wątrobie – cz.II – H.Wątroby
344. Bez ogródek – Wojciecha Kołodzieja
345. Ogrody dzieciństwa – Ludomiry Zarębskiej
346. Wiąże nas Wisła – Lucyny Kukomskiej 

i Dariusza Ossowskiego
347. Mateczniki Polskości gwarantem dobrej 

zmiany – w opr. M.Zarębskiego
348. Spółdzielczość pracy Kielecczyzny – Sta-

nisława Kędziora.
Ukazały się cztery numery (jeden podwójny) 

kwartalnika Goniec Świętokrzyski w maju (nr 
185-6),we wrześniu (1987), w grudniu (188). 

Wydawnictwa książkowe Biblioteki Świę-
tokrzyskiej oraz wszystkie numery „Gońca 
Świętokrzyskiego” mogły się ukazać dzięki 
współfinansowaniu lub przy całkowitym sfi-
nansowaniu kosztów ich wydania przez au-
torów oraz sponsorów, którymi w roku 2016 
byli: prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, dr 
Aleksandra Przybylska z Chicago, dr Stefan 
Kośmider z Sierpca, Marek Mostek z Biało-
gardu oraz Jerzy Chodurek ze Staszowa.
Książki  Biblioteki  Świętokrzyskiej  zo-

stały  wysłane  do: Biblioteki Kongresowej 
USA w Waszyngtonie, Fundacji Łączno-
ści z Polonią, Instytutu Badań Literackich 
w Warszawie, oraz prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 

W dalszym ciągu nie ma żadnej współ-
pracy z kieleckimi mediami lokalnymi i re-
gionalnymi. Nie najlepiej układają się także 
relacje Towarzystwa z władzą samorządową 
na niemal wszystkich. szczeblach…Wielka 
szkoda, bo cierpi na tym społeczność lokal-
na... To tylko wielkiej determinacji członków 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go, przekonanych o pełnionej misji, należy 
zawdzięczać sukcesy imprezowo-wydawni-
cze roku 2016, a także lat poprzednich. 

Piąty już rok działała nasza strona interne-
towa www.regionalizm.kielce.pl. Do jej od-
wiedzenia zachęcam. 

Maciej A.Zarębski

Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2016
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Przejmujące swą wymową motto wybie-
ram z notatek profesora Walerija Ligaso-
wa, który po eksplozji reaktora atomowego 
w Czarnobylu był tam ekspertem rządowym. 
Radziecka „Prawda” opublikowała fragmenty 
tych notatek. Profesor Ligasow pisze: „Mam 
u siebie zapis rozmów telefonicznych prowa-
dzonych przez operatorów w czasie tuż przed 
awarią. Mróz przenika, kiedy czyta się takie 
zapisy. Jeden operator dzwoni do drugiego 
i pyta – tu w programie jest napisane, co trze-
ba robić, a potem wiele z tego jest przekreślo-
ne, jak mam to rozumieć? Rozmówca pomy-
ślał chwilę i odpowiada: – Rób wedle tego, co 
jest przekreślone…”

Profesor Ligasow komentuje: Po swoim 
pobycie w elektrowni czarnobylskiej dosze-
dłem do jednoznacznego wniosku, że tamta 
awaria to apoteoza… Czego? – Ligasow pi-
sze… nieprawidłowego prowadzenia gospo-
darki… (co w tamtych latach było i tak dowo-
dem jego dużej odwagi). Ale ja myślę, że na 
użytek moskiewskiej „Prawdy” musiał użyć 
tego zdania jako uniku, by nie powiedzieć – 
o zbrodniczym absurdzie.

Metoda postępowania z więźniami komen-
danta SS w KL Auschwitz zmierzała do za-
łamania ich morale, poczucia godności i sen-
su dalszego istnienia. Została ona opisana 
w literaturze obozowej: przez ponad tydzień 
komando usypywało kopiec ziemi koło willi 
lagerfurera pracując łopatami i taczkami po 
14 godzin dziennie, przy głodowych racjach 

żywnościowych. Kilkunastu słabszych więź-
niów padło z wysiłku, z zasłabnięcia i wsku-
tek bicia za przerwy w pracy. W następnym 
tygodniu to samo komando otrzymało od la-
gerfurera rozkaz – splantować kopiec i roz-
wieźć ziemię na dawne miejsce! 

I zmuszono ich do nowej katorgi, tym gor-
szej, że teraz niszczyła ich poprzednią pracę. 
Niszczyła jednak przede wszystkim obecne 
w ich ludzkiej naturze poczucie sensu, pro-
wadząc do złamania odporności i zdolności 
przetrwania, do zaprzeczenia ich człowie-
czeństwa, do stanu „muzułmaństwa”.

Dwa różne przykłady mają to wspólne, że 
ilustrują obecność absurdu w praktyce syste-
mów totalitarnych – socjalizmu sowieckiego 
Rosji i socjalizmu narodowego w III Rzeszy. 
Oba wykształciły perfekcyjnie metody posłu-
giwania się absurdem jako siłą niszczącą.

Ale nie mają one monopolu na jego wytwa-
rzanie i zastosowanie. Absurd jest uniwersal-
nym przeciwieństwem i zaprzeczeniem sensu. 
Naruszenie sensu, każdy jego deficyt oznacza 
początek absurdu. Przymusowe i systemowe 
zakwestionowanie sensu oznacza natomiast 
narzucenie d y k t a t u r y  absurdu.

Oba totalitaryzmy – sowiecki i nazistow-
ski – posługiwały się biegle propagandowym 
absurdem na skalę powszechną. Dewiza pro-
pagandy Goebbelsa brzmiała: kłamstwo po-
wtórzone tysiące razy staje się uznaną praw-
dą. Niedorzeczność i cynizm są zaszyfrowane 
w tym sloganie i obrażają zdrowy rozum. To 

samo można by inaczej wyrazić – Absurd po-
wtórzony tysiąc razy staje się surogatem sensu. 

Podobnie przewrotne unicestwienie sensu 
mamy w zdaniu przypisywanym Żdanowowi: 
Jest’ u nas swaboda słowa, no nie dlia wragow 
sacalizma. Absurdalność tego sloganu pole-
ga z kolei na zakamuflowanym zaprzeczeniu 
praktycznie wszelkiej swobody słowa w kraju, 
gdzie „wrogów socjalizmu” wskazywała arbi-
tralnie sama NKWD. Było dla nich miejsce, 
ale pad stienkoj, a w lepszym razie w koncła-
grze. Prawo do publicznej wypowiedzi przy-
sługiwało wyłącznie upoważnionym funkcjo-
nariuszom komunistycznego establishmentu.

Obowiązek postępowania wedle poleceń 
niedorzecznych, sprzecznych lub przewrotnych, 
stawia ich wykonawcę wobec dyktatu absurdu. 
Za niewykonanie ich grozi odpowiedzialność, 
kara, w krańcowych przypadkach – śmierć. 
Uleganie im rodzi poczucie poniżenia i dys-
komfortu, dezorientacji i stresu. Długotrwałe 
stany „stressu dezorientacyjnego”, powodowa-
nego przez ciągłe, sprzeczne sygnały, którym 
poddawano eksperymentalnie kurczęta w ame-
rykańskich instytutach psychologicznych, były 
powodem degradacji i destrukcji ich systemu 
nerwowego. Człowiek postawiony w analo-
gicznej sytuacji skazany jest na depresję, obłęd, 
samobójstwo lub zbrodnię w odruchu samo-
obrony. Jest to sytuacja zabójcza dla egzystencji 
– zarówno kurczęcia, jak i człowieka.

Absurd nie jest jednak wynalazkiem totali-
tarnych systemów. One tylko z naukową pre-
cyzją i zorganizowaną gorliwością korzystały 
z jego usług. 

W dzisiejszej naszej rzeczywistości – już 
post-komunistycznej – polip absurdu usa-
dowił się wygodnie w wielu głowach i pa-
sożytuje na całej zbiorowej świadomości. 
Trening, któremu byliśmy poddawani przez 
pełne dwa pokolenia PRL ułatwia i przedłu-
ża jego trwanie, by spełniał nadal swą nisz-
czycielską, złowrogą misję. Obok innych 
plag ma on to do siebie, że nie tylko nadal 
istnieje, ale – rośnie, olbrzymieje przerzu-
ca się na coraz to nowe obszary i urasta do 
wielkiej piramidy absurdu. Przetrwały i roz-
winęły się okazale fabryki absurdu – z „na-
szą telewizją” na pierwszym miejscu. Za jej 
pośrednictwem absurd powszedni wnika do 
umysłu przeciętnego odbiorcy i – na masową 
skalę – do osobowości telewidzów, jako ob-
ligatoryjny standard. 

Nowym zjawiskiem jest powszechna nie-
odporność publiczności mediów na działanie 
absurdu – zarówno jawnego i bezwstydnego, 
jak i zakamuflowanego, upozowanego na 
rewelację, sensację, news i hit. Publiczność 
medialna jest niemal równoznaczna z całą 
populacją społeczeństwa. Nie będzie błędem, 
gdy powiem, że świadomość zbiorowa nabyła 
chłonności i jednocześnie zatraciła zdolność 
zakwestionowania i odrzucenia absurdu. 
Braknie krytycznej reakcji zarówno logicznej 
co i etycznej na jego rozpanoszenie.

Myślenie absurdalne staje się częścią co-
dzienności, „normalności”.

A „zdrowy rozum” jest nawet wyśmiewa-
ny jako zabobon.

prof. Andrzej Tyszka

Brojlernia ludzka i dyktatura absurdu

Drugi cud nad Wisłą
Boże, coś płaszczem swym Polskę ogarnął,
I duch twój na ojczyznę spadł anielską armią,
Myślenie narodu o swym losie zmienił,
By odmienić na zawsze oblicze tej ziemi!
I tutaj nad Wisłą znów dzieją się cuda,
Tak niewielu wierzyło, że jeszcze się uda,
Wiara góry przenosi, woda kruszy kamienie,
Duch twój naród obudził i polskie sumienie!
Boże, chroń Polskę, jak od tysiącleci,
Boże, chroń Polskę i broń polskie dzieci,
Boże, chroń Polskę, i swym płaszczem osłaniaj,
Jak w tym pięknym maju, w dniu twego zesłania!
Boże, coś swą tarczą Polskę uratował,
I ojczyźnie wolność dzisiaj wrócić raczył,
Coś ją narodowi polskiemu darował,
I winy zaniechania niegodnym wybaczył.
Weź w opiekę kraj nasz, miłością przygarnij,
Bo my polski naród, my z twojej owczarni!
Duchu Święty, co dałeś Polsce prezydenta,
Broń naszej ojczyzny! Ojczyzna rzecz święta!

Odolanów 25.05. 2015 r.
Dla prezydenta RP Andrzeja Dudy

– Bogusław Cebulski – autor

Kącik z wierszem WIOSENNE SZCZĘŚCIE
Gdy WIOSNĄ –
W niebo umiesz popatrzeć beztrosko –
Od tego –
Co szarą ci zimą oblodziło serce –
Gdy w Boską wtopiony twórczość
Czujesz dotyk –
Zmartwychwstającej Ziemi
Gdy ci serce uśpione wzruszy –
Budzących się pąków cud!
Gdy ci słońce złotem ubogaci twarz –
Gdy ci znak da –
Nutą liryczną wirtouz skowronek
Otwórz na SZCZĘŚCIE –
Okno dnia!
Spójrz na pejzaże –
Mistrzowską dłonią rzeźbione –
Na gotyki wstających gór
Liście rozplenione
Na WIOSENNYCH gałęziach snów...
Jeżeli jeszcze potrafisz
W ramiona objąć naturę
Zachwyć się ptakiem
I kwiatem
To jeszcze żyjesz i czujesz!

Wanda Robak

Z chwilą gdy Internet zdominował naszą 
współczesną rzeczywistość słowo drukowane 
(książka, czasopismo, gazeta) zdecydowanie 
zeszły na margines naszych zainteresowań 
kulturalnych, a nawet naukowych. Nie tylko 
nie kupujemy, ale i nie czytamy, co od paru lat 
powtarzają publikacje zajmujące się tą kwe-
stią. Stąd też nie warto zgłębiać się w szcze-
góły – tym bardziej, że nic nowego nie od-
kryjemy. Spróbujmy trochę jednak przybliżyć 
ową tematykę z punktu widzenia naszego 
lokalnego czy regionalnego środowiska. In-
teresując się poniekąd świętokrzyskimi wy-
dawnictwami trzeba zaznaczyć, iż sprawa ich 
kondycji nie przedstawia się najgorzej.

Przede wszystkim na ogół te książki, ksią-
żeczki, przewodniki etc. raczej się rozchodzą. 
Problem zaś jest tu jeden, podnoszony przeze 
mnie już nie raz: brak odpowiedniej wiedzy, 
a bardziej informacji o tym kto aktualnie i co 
wydaje. Wyjątkowo bowiem znajdziemy mniej 
lub bardziej obszerną (raczej to pierwsze domi-
nuje) wzmiankę w jedynej gazecie codziennej 
regionu „Echu Dnia”. Miesięczników właści-
wie nie mamy – lub wychodzą w rytm dotacji 
(o co coraz trudniej), a nieliczne kwartalniki 
raczej nie grzeszą informacją o nowościach. 
Co poniektóre prowadzą tzw. działy recenzji, 
które właściwie są omówieniami (ale dobre 
i to). Pomijam dominującą na rynku (na ogół 
bezpłatną) prasę samorządową, czy też i tytuły 
wydawane przez tzw. lokalne grupy działania – 
bo to zupełnie inne „zjawisko”.

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
jest tu trochę odosobnionym przykładem – 
ale, jak to zwykle bywa, wyjątek potwierdza 
regułę – bo po pierwsze jego „Goniec Świę-
tokrzyski” zamieszcza dosyć obszerne infor-
macje (omówienia, recenzje) swoich wydaw-
nictw („Biblioteki Świętokrzyskiej”); także 
i innych, chociaż może rzadziej. Zaś przed 
laty na łamach właśnie wspomnianego „Goń-
ca” istniał wcale pokaźny dział omówień i re-
cenzji wydawnictw regionu świętokrzyskie-
go. Chyba pora do tych tradycji powrócić.

No i przede wszystkim brak w regionie 
rocznika, który by niezależnie od merytorycz-
nej treści dawał właśnie bibliografię wydaw-
nictw minionego roku. Świętokrzyskie jest 
chyba jedynym regionem w Polsce, gdzie nie 
dba się o w miarę bieżący rejestr wydawniczy. 
Prowadzone w tym względzie prace w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej im. W.Gom-
browicza niestety nie zastąpią wspomnianej 
formy. Nie chcę tu wnikać w szczegóły, ale 
jak się wydaje, dosyć powolne tempo wpro-
wadzania danych zależne jest od dopływu in-
formacji, tj. wydawnictw. Biblioteka, mimo iż 

ma status książnicy z obowiązkowym egzem-
plarzem regionalnym – ale to niestety teoria – 
kompletem tego co wychodzi, nie dysponuje. 
Nie mówiąc już o tym, że prace bibliograficz-
ne wymagają znacznego nakładu czasu. Także 
brak retrospektywnych bibliografii. Katalogi 
biblioteczne (tradycyjne, jak i elektroniczne) 
niestety nie zastąpią tych informacji – z racji 
braku kompletności, jak i czasu wprowadza-
nia książek do obiegu.

Wypada też powtórzyć wcześniejsze apele 
do wydawców, jak i towarzystw regionalnych, 
o przekazywanie swoich publikacji do bibliotek. 
Książka bowiem, dopóki nie stanie na biblio-
tecznej półce (co jest równoznaczne z umiesz-
czeniem właśnie i w katalogu) – nie istnieje.

W tym kontekście próba bycia na bieżąco 
z wydawnictwami jest skazana na porażkę – 
pomijam już tych, co prowadzą badania nad 
regionem, zwłaszcza jeśli są poza regionem.

Niniejsza prezentacja obejmuje wybra-
ne tytuły, jakie ostatnio ukazały się w kraju 
i w regionie, związane z prezentacją niektó-
rych regionów czy tematów regionalnych, 
w tym oczywiście świętokrzyskiego.

Bardzo interesująco prezentuje się wydaw-
nictwo o Kurpiach z 2014 r., które niedawno 
wzbogaciło zbiory Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego. Warte odnotowania 
także, jako ewentualny wzór regionalnego wy-
dawnictwa o ludziach związanych z regionem 
– m.in. dla celów dydaktyczno-naukowych. 
„Kurpie. Najważniejsi w dziejach”, Ostrołęka 
2014, ss. 492 – to książka wydana w ramach 
projektu „Kurpiowscy bohaterowie”, dofi-
nansowana przez Powiat Ostrołęcki i miasto 
Ostrołęka; z mecenatem wydawniczym jeszcze 
m.in. kilku kurpiowskich nadleśnictw.

Dosyć owocną działalność wydawniczą pro-
wadzi Muzeum Historii Kielc, powstałe po la-
tach zabiegów w dawnym Muzeum Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Zwróćmy uwa-
gę na serię biograficzną („Biografie Kieleckie”), 
poświęconą wybitnym kielczanom. W przeciągu 
lat 2010-2016 ukazały się cztery (zaledwie?) 
publikacje: Pawła Wolańczyka o Stefanie Ar-
twińskim, ostatnim przedwojennym prezy-
dencie Kielc zamordowanym przez Niemców; 
Sebastiana Piątkowskiego i Mariana Sołtysika 
o Antonim Hedzie „Szarym”; Krzysztofa Fury 
o Mieczysławie  Kochanowiczu  – i ostatnia 
(2016) o Edmundzie Massalskim – pióra An-
drzeja Rembalskiego. To na ogół znane osobisto-
ści, może z wyjątkiem Mieczysława Kochano-
wicza. To urodzony w 1850 r. w Proszowicach 
– znany prawnik kielecki, jak i krajowy (w la-
tach 1919-1922 był sędzią Sądu Najwyższego 
w Warszawie), działacz społeczny i polityczny 

z przełomu XIX i XX wieku, autor publikacji 
w „Gazecie Kieleckiej”. Poprzez żonę Walenty-
nę Saską związany z rodziną Żeromskiego, który 
wspominał go w swoich „Dziennikach”. Skrom-
ny, to nie ulega wątpliwości, dorobek – zresztą 
jak i cała biografistyka kielecka. 

Muzeum Historii Kielc jest także wydawcą 
„Dziejów dobroczynności w Kielcach w XIX 
i początkach XX wieku” Magdaleny Książek 
(2016 r.). Bieda poniekąd stara jak świat, pro-
blem nie łatwy do uchwycenia, zarówno od 
strony źródłowej (archiwalia urzędowe, ko-
ścielne, statuty, regulaminy, dane statystycz-
ne, prasa, różnego rodzaju opracowania, jak 
i materiały typu osobistego), jak i merytorycz-
nej. Chodzi bowiem zarówno o tych co biedę 
„cierpieli”, tych co starali się pomagać, jak 
i pomoc urzędową, a przede wszystkim świad-
czoną przez różnego rodzaju instytucje i to-
warzystwa (sektora pozarządowego używając 
dzisiejszego określenia). Autorka przedstawia 
„biedę kielecką” na tle innych miast Królestwa 
Polskiego, Rosji, jak i Europy Zachodniej. To 
ważna pozycja dla dziejów Kielc.

Tradycje ludowe jakby przeżywają ostatnio 
renesans. Kulturalnie pewną rolę odgrywają 
tu już wspomniane lokalne grupy działania, 
jak i kuchnia regionalna („smaki regional-
ne”). Odnotujmy książkę Małgorzaty Imiołek 
„Stroje ludowe Kielecczyzny” (Muzeum Wsi 
Kieleckiej, 2012) oraz Zdzisława Kupisiń-
skiego i Jana Łuczkowskiego „Zwyczaje, ob-

rzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. 
Tradycja a współczesność” (Opoczno 2016).

„Wędrując przez dawny Sandomierz po 
jego ulicach brukowanych »kocimi łbami«, 
z ciekawością dostrzegamy – utrwalone na 
fotografiach – zmiany i innowacje. (…) Do-
strzegamy na nich także te elementy pejza-
żu, kościelnych wnętrz, detali architektury, 
których już dziś nie ma.(…) Na fotografiach 
pojawiają się ludzie tamtego Sandomierza – 
nierozpoznani, nieodgadnięci. Utrwaleni na 
tle starych gmachów, kościelnych wnętrz, 
ulic…”. To słowa Krzysztofa Burka z albumu 
„Dawny Sandomierz” (teksty: K.Burek, Ur-
szula Stępień; Sandomierz 2016).

Na koniec opasły tom bibliograficzny (for-
mat A-4, ss. 345): „Paweł Pierściński. Biblio-
grafia podmiotowo-przedmiotowa”. Oprac.: 
Beata Piotrowska, P.Pierściński, Konsultacja 
Andrzej Dąbrowski, Jadwiga Zielińska). Wyd.: 
WBP im. W.Gombrowicza, Kielce 2016. 
Otrzymaliśmy chyba pełny zapis artystyczno-
-literackich dokonań Pawła Pierścińskiego, 
znanego nie tylko w regionie i kraju fotogra-
fa przede wszystkim (chociaż uprawiał prozę 
i poezję… jako dopełnienie fotografii) – twór-
cy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Książka wy-
dana na jubileusz 60-lecia jego pracy twórczej.

Do niektórych tematów i książek trzeba bę-
dzie chyba powrócić szerzej – niezależnie od 
dalszych nowości – o ile miejsce i czas pozwoli. 

Jan Jadach

O książce regionalistycznej, regionalnej – w ogólności, a świętokrzyskiej w szczególności
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20 listopada 2016 r. na Zamku Tarnowskich 
w Tarnobrzegu odbyła się podniosła uroczystość 
wręczenia nagrody im. M.Marczaka wybitnej re-
gionalistce, mieszkance Wydrzy dr Janinie Stadnik. 
Nagrodę kapituła przyznała z inicjatywy Tadeusza 
Zycha, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta 
Tarnobrzega i prezesa Tarnobrzeskiego Towarzy-
stwa Historycznego, a jej wręczenia dokonał osobi-
ście starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek. Zasadne 
wydaje się tu wspomnienie postaci patrona nagrody 
urodzonego w 1886 r. Grymwałdzie dr. Michała 
Marczaka, który jako chłopski syn musiał przebyć 
niezwykle ciężką drogę, by dzięki swym nieprze-
ciętnym zdolnościom, ale i poświęceniu całej ro-
dziny, zdobyć gruntowne wykształcenie i ukończyć 
wymarzone studia historyczne na wydziale filozo-
fii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Tarnobrzega 
Marczak trafił w roku 1913, polecony hrabiemu 
Zdzisławowi Tarnowskiemu, jako sumienny archi-
wista i bibliotekarz z ogromną pasją zajął się boga-
tym księgozbiorem i archiwum Dzikowa. Podczas 
pożaru zamku w grudniu 1927 r. z narażeniem ży-
cia ratował zbiory. Pod koniec 1934 r. został prze-
niesiony do Warszawy, gdzie objął funkcję radcy 
ministerialnego i kierownika Pracowni Oświaty 
dla Dorosłych Ministerstwa Wyznań i Oświecenia 
Publicznego. Aktywnie pracował też w Polskim To-
warzystwie Krajoznawczym i redagował „Słownik 
Geograficzny” oraz „Rocznik Ziemia”.

We wrześniu 1937 r. odmówił ewakuacji i po-
został w Warszawie. Kierował obroną przeciw-
lotniczą budynku ministerstwa, zaś po zajęciu 
stolicy przez Niemców opiekował się pracownią 
biblioteczna aż do przejęcia budynku przez gesta-

dokończenie w następnym numerze Gońca

po. Podczas okupacji prowadził tajne nauczanie. 
Obydwoje jego dzieci walczyło w powstaniu 
warszawskim. W lipcu 1944 r. Michał Marczak 
powrócił do Dzikowa i zajął się ukrytymi zbio-
rami Tarnowskich. Po wojnie, gdy Sowieci przy-
stąpili do regularnego niszczenia dóbr kultury 
pozostawionych w zamku przez Tarnowskich, 
zamieszkał w pobliżu, aby móc bronić zbiorów.

Oficjalnie został mianowany kustoszem zamku 
i bardzo ciężko znosił obojętność władz komuni-
stycznych na szabrownictwo i planowe niszcze-
nie dóbr Dzikowa. Pracował też jako nauczyciel 
w Liceum Rolniczym i publikował wiele prac 
o tematyce historyczno-geograficznej. Zmarł na-
gle w wieku 59 lat i pochowany został na cmen-
tarzu w Tarnobrzegu. Jego imieniem nazwano 
jedną z ulic na tarnobrzeskim osiedlu Dzików. 
Jest też patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tarnobrzegu. W uznaniu niezwykłych zasług dr 
Michała Marczaka, wybitnego historyka, bibliote-
karza i badacza dziejów powiatu tarnobrzeskiego, 
ustanowiono nagrodę jego imienia, którą w bieżą-
cym roku przyznano po raz trzeci.

Komóż bardziej niż dr Janinie Stadnik, wy-
bitnej regionalistce i badaczce gwary należało 
się więc to zaszczytne wyróżnienie?

Urodzona w Wydrzy, tu ukończyła szkołę 
podstawową, a Liceum Ogólnokształcące w Grę-
bowie. Studiowała filologię polską i etnografię na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Od początku swej 
kariery naukowej jej zainteresowania skupiały 
się wokół języka i kultury regionalnej. Wynikiem 
pierwszych badań był „Słownik gwary Grębowa”. 
Zainteresowania onomastyką, czyli nazewnic-

twem miejsc, zaowocowały publikacjami; „Nazwy 
części miasta i ulic w Baranowie Sandomierskim”, 
„Nazwy wodne dawnego powiatu Tarnobrzeskie-
go”, „Zoonimia (nazewnictwo zwierząt – red.) wsi 
Zabrnie”. Po ukończeniu studiów doktoranckich 
w 1990 roku Janina Stadnik uzyskała tytuł dokto-
ra nauk humanistycznych na podstawie rozprawy 
„Toponimia dawnego powiatu tarnobrzeskiego”. 
Jej działalność to jednak nie tylko badania języko-
znawcze. Pani doktor przeprowadziła wiele wy-
wiadów z osobami zasłużonymi dla „małych oj-
czyzn”, dzięki czemu ocaliła dla potomnych wiele 
cennych wspomnień. 38 lat życia poświęciła pracy 
w szkole. Była polonistką w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr l im. Księdza Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. Była również 
pracownikiem naukowym Instytutu Kształcenia 
Nauczycieli w Mokszyszowie, następnie Wyższej 
Szkoły Przyrodniczo-Humanistycznej w Sando-
mierzu. Swoje pasje i zainteresowanie językiem, 
kulturą, historią i folklorem regionu zaszczepiła 
wielu pokoleniom swoich uczniów i studentów. 
Pod jej kierunkiem powstało ponad 40 prac li-
cencjackich o tematyce regionalnej. Dowodzi to, 
iż była nauczycielem z powołaniem i pasją, a swą 
pracę zawodową wykonywała zawsze ze szcze-
rym oddaniem. Niepowtarzalną osobowością 
i poczuciem humoru potrafiła zyskiwać zaufanie 
swoich uczniów. Doceniała młodzieńcze inicjaty-
wy i chętnie pomagała w ich realizacji.

Pani doktor Janina Stadnik za swoją długolet-
nią pracę otrzymała już wcześniej wiele nagród 
i wyróżnień. W 1994 r. Medal Franciszka Kotuli 
za artykuł o tematyce regionalnej. W 2006 r. za 

Nagroda im. Michała Marczaka dla dr Janiny Stadnik

pracę dydaktyczną została uhonorowana Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej. Po przejściu 
na emeryturę nadal utrzymuje kontakt z nauczy-
cielami i uczniami. Bierze udział w szkolnych 
wydarzeniach i uroczystościach. Na zaproszenie 
wychowawców klas od wielu lat chętnie prowa-
dzi niezwykle ciekawe spotkania z uczniami Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, 
poświęcone m.in. wierzeniom ludowym oraz 
sylwetce patrona szkoły prof. Stanisława Bąka.

Wieloletnia koleżanka i współpracownica 
dr Stadnik pani J. Motas mówi o niej, iż jest 
niezwykle dociekliwa i staranna, lubi szukać 
ciekawostek związanych z naszym regionem 
i informacji o ludziach zacnych, którzy tu pra-
cowali i trwale zaznaczyli swoją obecność.

Tegoroczna laureatka nagrody im. M.Mar-
czaka cały czas jest osobą niezwykle aktywną 
i zaangażowaną społecznie. Wciąż rozwija swe 
pasje naukowe, jest autorką ok. 200 artykułów 
o tematyce regionalnej i nadal publikuje.

Składając serdeczne gratulacje z okazji otrzy-
mania nagrody, życzę Pani dr Janinie Stadnik wie-
lu następnych równie pracowitych i owocnych lat.

Tekst i foto Bożena Duma

Muszę rozpocząć od krótkiego wyznania 
i – zeznania z życia osobistego i własnego do-
świadczenia, powiem więcej – z eksperymen-
tu na samym sobie. 
Przez  kilkanaście  lat  byłem  abstynentem 

telewizji. Powody były – w swoim czasie zdałem 
sobie sprawę, że oglądanie telewizji zaśmieca mi 
umysł i deformuje psychikę, kradnie czas, szkodzi 
na oczy, działa na nerwy i zatruwa duszę. Toteż 
przez te lata usunąłem z domu telewizor i prze-
stałem korzystać z informacji o świecie z mediów 
(robiąc tylko wyjątek dla footbalu). Na co dzień ko-
rzystałem z serwisu kilku radiostacji. Wybranych 
czasopism i gazet czytywałem jak najmniej, tyle 
tylko, żeby nie stracić kontaktu z wydarzeniami.
Opinie o wydarzeniach formułowałem so-

bie sam. Przyjąłem regułę, że nie chcę znać obra-
zu świata i opinii o tym świecie z przekazu tele-
wizyjnego, ponieważ jest to obraz nieprawdziwy 
i wypaczony, obraz rozmyślnie sfałszywiony. Po-
stanowiłem sobie, że wierzyć będę tylko temu, co 
zobaczę na własne oczy, wprost z „realu”, usłyszę 
na własne uszy i przemyślę własnym rozumem. 
Odrzuciłem radykalnie pośrednictwo, pomiędzy 
sobą a światem medium takiego, jak telewizja. 
(Dotyczyło to wszelkiej telewizji, również Tele-
wizji „Trwam”, lub „Republika”, których walory 
informacyjne skądinnąd doceniam.)
Obraz kraju, jaki ukazywał mi się w trak-

cie moich osobistych, nielicznych wędrówek 
i podróży, z bieżących doświadczeń, był zupeł-
nie inny, niż mógłbym był zaczerpnąć z całego 
„mainstreamu” – TVP, TVN. POLSAT itp.

Był to obraz nieporównanie lepszego kraju niż 
ten, który wynikał z ich dzienników i programów. 
Rezultatem subiektywnym było więc także znacz-
nie korzystniejsze mniemanie o sobie samym. 
Nabywałem pewności, że moja metoda daje mi 
znaczny zysk, zarówno moralny, jak informacyj-
ny: chroni przed nadmiarem zbędnych i fałszy-
wych informacji, a dostarcza ich mniej, ale za to 
właściwych – pozytywnych i autentycznych. Czy-
niło to ze mnie lepszego człowieka i obywatela. 

Przede wszystkim dało mi poczucie zacho-
wanej podmiotowości. Dawało też przewagę 
mentalną nad tymi „lemingami”, których ce-
chą jest, że oglądają telewizor po 6 do 8 go-
dzin dziennie i wiedzą o życiu tylko tyle, co 
im ta telewizja wtłoczy do głowy. Był to więc 
i przyrost poczucia wartości własnej.
Na czym polegał  i  jak  skutkował ekspe-

ryment na samym sobie? Otóż, któregoś dnia 
zadzwonił telefon od mego operatora z propo-
zycją dodatkowych usług internetowych i tele-
fonicznych w zamian za nieznaczną z n i ż k ę 
abonamentu (!). Niebacznie chwyciłem okazję. 
Dodatkiem nadzwyczajnym, jakby mimocho-

dem dorzuconym przez operatora, była instala-
cja pakietu telewizyjnego… Nie uszło to mojej 
uwadze, ale pomyślałem – niech będzie, przy-
da się dla żony. No, i – stało się…!

Pakiet kosztował niedrogo, tylko 35 zł, zain-
stalowanie pakietu już 100 zł, a zmiana monitora 
na telewizyjny – 700 zł. Ale czegóż nie robi się 
dla żony…Mniejsza o koszta – istotną zmianą 
w moim życiu stało się, że przez to ja sam sta-
łem  się  znowu  telewidzem!... Zawdzięczając 
podstępnemu i sprytnemu chwytowi marketin-
gowemu mego operatora oraz – miłości do żony. 
O braku nieugiętości w moim charakterze nie 
wspomnę. Tak oto, fatalnym zbiegiem okoliczno-
ści, załamał się mój życiowy program – ambitny 
plan abstynencji telewizyjnej.
Zaczęło się codzienne zasiadanie do telewizo-

ra z pilotem w ręku, seanse wciągające do późnej 
nocy, ciągłe ucieczki z jednego programu na drugi, 
czyli z deszczu pod rynnę. Jako nowicjusz w roli 
telewidza, z zapałem neofity rzuciłem się w ten wir 
atrakcji, okłamując samego siebie, że czynię to nie 
dla przyjemności, ale w celach „poznawczych”. 
Daremny trud! Wstępnym doświadczeniem, któ-
remu każdy musi ulec, było to, że telewizja wciąga 
jak pierwszy narkotyk początkującego narkoma-
na. Przychodzi pora – dziennika, czy filmu – ja 
muszę włączyć. Oglądanie programu – jaki by 
nie był – jest rodzajem zniewalającego, ale i szczę-
ściodajnego doznania, któremu niewielu zdoła się 
oprzeć. Ono zwalnia człowieka od myślenia! 

Co za ulga. W dodatku – ta wygodna pozy-
cja w miękkim fotelu, lub pół leżąc na otomanie 
w rozkosznym cieple domowego kominka…
Tu muszę wtrącić pewną złotą myśl, którą 

zawdzięczam Zofii Kossak-Szczuckiej. W la-
tach 50. ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, 
gdzie przebywała na niechcianej emigracji, 
prowadzili z mężem gospodarstwo rolne na 
prowincji. Był w domu oczywiście kominek, 
a w tym czasie w Anglii weszła do powszech-
nego użytku telewizja. Pod wpływem tych dwu 
doświadczeń Zofia Kossak-Szczucka doszła 
do odkrywczej konkluzji – jak pisze, – „przy 
kominku człowiek może z pożytkiem oddać 
się własnym myślom i refleksjom, natomiast 
telewizor – uniemożliwia to całkowicie”. Pa-
lenisko kominka i ekran telewizora – to sym-
boliczny wyraz kontrastu i konfliktu dwu świa-
tów – świata ludzkiego, homo sapiens i świata 
sterowanych zewnętrznie człowieków. 
Mój  eksperyment  trwał  i  rozwijał  się 

w miarę utrwalania nałogu. Oglądałem telewi-
zję, stale towarzysząc żonie, a z czasem – sa-
motnie dryfując po pakiecie 755 programów 
cyberprzestrzeni, za fatalne 35 zł miesięcznie. 
Eksperyment polegał na tym, że umysłem 

czystym i nieskażonym przez wiele lat wstrze-
mięźliwości, zaczynałem chłonąć z ekranu duże 
dawki treści telewizyjnych, a z nimi - nowych 
doznań i doświadczeń. Chłonąłem je przez oczy, 
uszy oraz przez skórę, całym sobą. I obserwo-
wałem, co dzieje się ze mną samym. Co dzieje 
się z moją psychiką, moją jaźnią, moimi zmysła-
mi, umysłem i moim światopoglądem. Dominu-
jącym doznaniem, już od pierwszego podejścia, 
było stwierdzenie że telewizja – niezwłocznie 
po włączeniu się do programu – zaczyna  for-
matować mój umysł. Odczuwałem to natych-
miast, niemal całym organizmem. 

I to było nieodparte doznanie – krok po kro-
ku, minuta po minucie, godzina po godzinie, mój 
mózg zaczynał pracować algorytmem telewizyj-
nym, pod dyktando ukrytego kodu jej informacji 
i nastrojów. Resztkami samoświadomości i au-
torefleksji usiłowałem opanować sytuację i ra-
tować się od przeformatowania mej duszy nie-
śmiertelnej. Ale nie było ratunku. Staczałem się 
nieuchronnie w stan oszołomienia telewizyjnego, 
stan „zniewolonego umysłu”. Doraźnym ratun-
kiem było desperackie wyłączenie odbiornika 
około godziny 23.45. Ale płytki sen wypełniony 
był nocnymi majakami powtarzającymi koszma-
ry z filmów i serwisów. To przenikało mi wprost 
do podświadomości i tam zalegało.
Eksperyment  polegał  nie  tylko  na  obser-

wowaniu  siebie i swoich odczuć. Dostrzegłem 
u bliskich i dalszych osób znajomych, że oni – 
telewidzowie od dawien-dawna – mają już umysł 
całkiem sformatowany. Obserwowałem też prze-
kaz telewizyjny i świeżym okiem wychwytywa-
łem z niego uderzające zjawiska i osobliwości.

Uciążliwa ponad zwykłą miarę okazała się 
maniera uporczywego i wielokrotnego powta-
rzania tego samego tematu, tej samej informa-
cji, tego samego ujęcia – dzień po dniu, niekie-
dy co godzina, a nawet – co kilka minut. Jest 
to całkowicie zrozumiałe i powszechnie prak-
tykowane w przypadku lawiny nachalnych re-
klam – chodzi bowiem o efekt „wdrukowania”. 

Czyli wbicia informacji do głowy telewidza 
– cytując klasyka – „jak milionem ćwieków 
w milion desek”. Ten chwyt psychotechniczny 
wiadomy jest doskonale wszystkim znającym 
się na rzeczy – jednakże przeniesienie tego 
chwytu na sferę informacji bieżącej tłumaczy 
się tylko tym, że te ćwieki w głowie odbiorcy 
są komuś niezbędne. Dla kogo? Oczywiście 
dla „onych” – dla dysponentów politycznych 
telewizji, sterników społecznej świadomości.
Uciążliwość  codziennej  nawały  reklam 

w telewizji doprawdy może doprowadzić do my-
śli samobójczych nawet co słabszych psychicznie 
lemingów, nie mówiąc o innych nadwrażliwych 
osobnikach obu płci. Ale przeciętnym telewi-
dzom to na ogół „jakby” nie wadzi. Uodpornili 

się i otorbili swoją wrażliwość. A więc nie jakby, 
a na pewno są już sformatowani.

Ja natomiast, dumając nad idiotyzmem po-
szczególnych reklam, a zwłaszcza nad absurdem 
ich monstrualnej częstotliwości i sumy w całym 
przekazie, przychodzę do wniosku, że bierze się 
to po prostu z fałszywych założeń. Mianowicie, 
że ilość przechodzi w jakość, jak w diamacie En-
gelsa. Prawda natomiast jest inna. Masa reklam 
– daje bylejakość. Niesie ona więcej prostackich 
i żenujących chwytów perswazyjnych, zwodni-
czych wabików na konsumenta. To konsumenci 
właśnie zapłacą kolosalne koszta reklamy. 

Same zaś korzyści przypadną dla ich producen-
tów, a nie mniejsze – dla emitentów. Spirala absur-
du nakręca się sama. Takie perpetuum mobile. 

Wniosek natomiast, jaki wyciągam dla sie-
bie, jest taki, że reklamowanych w telewizji 
produktów i usług – ja na pewno nie kupię !

A z drugiej strony – stwierdzam inne fałszywe 
założenie, że przestrzeń publiczna, to jest prze-
strzeń niczyja, a to oznacza, że można ją trakto-
wać, jak publiczne wysypisko śmieci. Przestrzeń 
telewizyjna, podobnie jak internetowa, jest prze-
strzenią publiczną, która jednak nie jest bezpańska, 
ale jest miejscem wspólnoty i nikomu nie wolno 
tutaj wywalać swych nieczystości, bzdur, fałszów, 
bluźnierstw, dowcipasów red. Kuby W. i całej 
masy innych toksyn telewizyjnych. Za wyrzucenie 
śmieci do lasu istnieje odpowiedni paragraf. Za 
wrzucanie hurtem nawały reklam do przestrzeni 
telewizyjnej nikt „w tym Kraju” nie ponosi od-
powiedzialności. Przeciwnie natarczywe powta-
rzanie ich raz po raz, co kilka minut, uchodzi za 
optymalną normę lub wyższą konieczność
Genialnym wynalazkiem sterników telewi-

zji jest na przykład tzw. „żółty pasek” informa-
cyjny biegnący u dołu ekranu. Miało to nominal-
nie podwoić ilość informacji, a realnym skutkiem 
jest rozdwojenie uwagi telewidza. Faktycznie jest 
to oderwanie jego wzroku i uwagi bądź od gór-
nej, bądź od dolnej części ekranu. Kobietom jest 
łatwiej, bo mają większą podzielność uwagi.

Bardziej postępowe i przedsiębiorcze tele-
wizje dodają natomiast drugi pasek, biegnący 
równolegle z inną szybkością, niosąc informacje 
na temat całkiem nie związany z pierwszym pa-
skiem. W najbardziej progresywnych programach 
ukazuje się jeszcze drugie i trzecie małe okienko 
na ekranie i trzeci pasek, biegnący z jeszcze inną 
prędkością, oczywiście na zupełnie inny temat. 
Telewidz chcący nadążyć za tą gonitwą informacji 
musi dostać oczopląsu. Nasuwa się więc sugestia 
dla tych najbardziej twórczych i postępowych tele-
wizji, żeby jeszcze to udoskonalić i jeden z pasków 
puścić w odwrotną stronę – wówczas telewidz bę-
dzie mógł dodatkowo dostać zeza rozbieżnego.

Baltazar K. 

Nasze media – ami cochon
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Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Ludomira Zarębska

Ogrody dzieciństwa

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

Świętokrzyskie Mateczniki Polskości (zdjęcia do tekstu ze str 5)
1 32

1 i 2 – wnętrze Ośrodka Świętokrzyskich Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku
3 – uczestnicy I Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i Kultury 
przed Muzeum Henryka  Sienkiewicza w Oblęgorku

Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003. W 2007 zadebiutowali pły-
tą Ekspresje, depresje, euforie (Luna Music). Promujący ten album singiel Gdy 
więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis - Mocna 
Trzydziestka. Zyskał również sporą popularność w wielu rozgłośniach radiowych 
w Polsce. Magazyn Teraz Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlepszych polskich 
płyt wiosny 2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. Przychylne recenzje po-
jawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych serwisach mu-
zycznych. Teledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był w programach 
Telewizji Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kulturalnych. W czerwcu 2007 

roku zespół BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, w konsekwencji czego w lutym 2009 ukazała 
się druga płyta grupy zatytułowana Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie nowy kierunek w twórczości grupy. Europa 
Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. Zaledwie rok po ostatnim wydawnictwie zespół BRUNO SCHULZ 
powraca z nowym albumem. 19 marca 2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany Nowy lepszy człowiek, a w marcu 
2013 kolejny – Wyspa. Aktualny skład: Karol Stolarek – śpiew, Wiktor Czapla – gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. Goniec 
Świętokrzyski sprawuje patronat medialny nad zespołem. Wyspa została płytą roku w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej.

Zespół Bruno Schulz
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Polskości
gwarantem dobrej zmiany

cena 10 zł

cena 10 zł

cena 30 zł

Almanach
Rytwiański

pisarzy lekarzy

cena 30 zł

cena 15 zł

cena 20 zł

Eugeniusz Kulwicki

ŻYCIE W CIENIU „CIENI”
CZAS PEERELU DZIENNIK 1953-1973

cena 30 zł

cena 15 zł

cena 30 zł

Pocztówki wielkanocne ze zbiorów Stanisława Śliwy z Wodzisławia

Powołany do życia przez regionalistów ziemi świętokrzyskiej w lipcu 2004 r. Od października 2004 roku 
opiekuje się nim Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Wybudowany ze środków prywatnych, w dodatko-
wym skrzydle domu przy ul. Gajowej 15 w Zagnańsku. Nazwany imieniem Julianny i Jana Zarębskich, rodziców 
gospodarza obiektu – dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ma duchowego patrona w osobie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Do roku 2014 Ośrodek nosił nazwę Regionalizmu Świętokrzyskiego. Główne zadania stawiane 
przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej, 
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej
– organizowanie występów szkolnych zespołów teatralnych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrodka. Są to: Sala 
Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski Niepodległej, ministrowi Adamowi Bieniowi, Legionom oraz patronom 
Ośrodka. Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej (obecnie 
353 pozycje książkowe), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych z Zygmuntem Wójcikiem i jego 
ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twórców świętokrzyskich. Jest także czynna 
stała wystawa Świat w obiektywie Macieja A. Zarębskiego.
Ośrodek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 41 300 15 58.
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