
zebranie założycielskie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego. Wybrano Zarząd Tymczasowy Towarzystwa, na którego 
czele stanął dr Maciej Andrzej Zarębski, wiceprezesem wybrano 
dr. Wojciecha Musiała z Kielc, sekretarzem Jana Jadacha z Kielc. 
Skarbnikiem została Maria Niciejewska z Zagnańska, a szefem 
Komisji Rewizyjnej Bożena Jaworska z Woli Kopcowej, szefem 
Sądu Koleżeńskiego - Władysław Kowalewski z Belna.

25 lipca 2004 roku otwarto w dobudowanym (z własnych 
środków) skrzydle domu Ludomiry i Macieja Zarębskich Ośro-
dek Regionalizmu Świętokrzyskiego. W imprezie inaugurują-
cej działalność Ośrodka wzięli udział m.in.: wybitni pisarze 
Eugeniusz Kabatc, Zdzisław Łączkowski, Jerzy Przeździecki, 
Zbigniew Święch, znani muzycy Eugeniusz Elerowski i Wal-
demar Kowalski, naukowcy z prof. Andrzejem Tyszką i dr. Ja-
nuszem Termerem, red. Danuta Parol, regionaliści z Danielą 
Kowalską, Kazimierą Zapałową, dr. Wojciechem Musiałem 
i płk. Mieczysławem Suchojadem.

17 sierpnia 2004 roku odbyło się zebranie członków Towa-
rzystwa poświęcone przygotowaniu Statutu organizacji. Został 
on zatwierdzony decyzją Sądu Rejonowego w Kielcach 29 
września 2004 r. Towarzystwo wpisano do rejestru Stowarzy-
szeń w KRS pod numerem 0000218338.

Zainaugurowało ono działalność merytoryczną 12 listopada 
2004 roku, organizując wieczór poświęcony 86. Rocznicy Od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Celem działalności towarzystwa było organizowanie i two-
rzenie warunków dla uprawiania szeroko pojętego regionali-
zmu (program regionalizmu polskiego z 1926 r.), z głównym 
akcentem na świętokrzyskie korzenie (Żeromski, Patkowski), 
jak i dbałość o patriotyczną tożsamość, w wymiarze zarówno 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. W pierwszych 10 latach dzia-
łalności przywiązywano dużą wagę do próby koordynacji re-
gionalistycznej aktywności w regionie świętokrzyskim przez 
organizowanie Wojewódzkich Sejmików Regionalnych.

Warto przypomnieć, iż z dniem 3 września 2014 roku decy-
zją Zarządu ŚTR Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego zo-
stał przekształcony w Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury.

W latach 2006-2019 ŚTR zorganizowało czternaście imprez 
integracyjnych środowisko twórcze regionu i Polski o nazwie 
„Posiady w cieniu Bartka”.

Od samego początku funkcjonowania Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego ważną rolę ogrywała działalność 
wydawnicza – kontynuowanie edycji „Biblioteki Staszow-
skiej” (od nr 201), nazwanej „Biblioteką Świętokrzyską”, oraz 
wydawanie (od lutego 2007 roku) „Gońca Świętokrzyskiego” 
– kwartalnika społeczno-kulturalnego regionalistów święto-
krzyskich. Na przestrzeni 15 lat wydano 176 pozycji „Biblio-
teki Świętokrzyskiej” (foto 4) oraz ponad 50 numerów „Gońca 
Świętokrzyskiego”.

Odbyły się 16 września 2019 roku w Ośrodku Mateczniko-
wym w Zagnańsku. Wzięło w nich udział blisko 30 osób, w tym 
członkowie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego: Ma-
rzanna Moćko, Wanda Śliwińska, Jan Jadach, Longin Kacza-
nowski, Edward Karyś, Stanisław Kędzior, Jan Krawczyk, An-
drzej Ruciński, Jan Wiaderny, Bogumił Wtorkiewicz, Ludomira 
i Maciej Zarębscy; sympatycy Towarzystwa - w tym Bożena So-
śnicka z Wrocławia, Zofia Rucińska i Stanisław Durlej z Kielc, 
dr Stanisław Rogala z Piekoszowa, Jacek Fronio z Zagnańska, 
Jadwiga Szyszka, Wiesław Kuca i Stanisław Ratusznik ze Sta-
szowa. Na imprezę przybyli także Stanisław Stępień i Krzysz-
tof Jończyk (wicewójt Zagnańska i sołtys osiedla Kaniów) oraz 
przedstawiciele mediów kieleckich – radia Kielce i Telewizji 
regionalnej. Gościem specjalnym była Irena Duchowska z Kiej-
dan, poetka i działaczka Związku Polaków na Litwie.

Gospodarz obchodów dr Maciej Andrzej Zarębski (foto 1), 
założyciel i prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-

nalnego oraz Ośrodka 
Świętokrzyskich Matecz-
ników Patriotyzmu i Kul-
tury, powitał przybyłych 
uczestników spotkania 
(foto 2 i foto 3) i w kilku 
zdaniach przypomniał jak 
doszło do powstania To-
warzystwa i utworzenia 
Ośrodka Matecznikowe-
go w Zagnańsku. 

W styczniu 2004 roku 
odbyło się w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kiel-

cach zebranie przedstawicieli towarzystw regionalnych ziemi 
kieleckiej oraz osób prywatnych chętnych do wspólnego działa-
nia na rzecz regionu świętokrzyskiego, zwieńczone wnioskiem 
o powołanie Świętokrzyskiego Związku Regionalnego. Niestety, 
w świetle prawa o stowarzyszeniach rejestracja towarzystwa re-
gionalnego (potraktowanego w kategoriach związkowych) była 
niemożliwa. Stąd zmiana koncepcji i 28 czerwca 2004 roku od-
było się w domu Macieja i Ludomiry Zarębskich w Zagnańsku 

27 września. Benefis 70-lecia urodzin Edwarda Tuza w pałacyku 
Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Jubilat w gronie sympatyków.

6 listopada. Biesiada historyczno-literacka w Matecznikowym 
Ośrodku w Zagnańsku. Przemawia poetka Anna Zielińska-Brudek.

25 X. Wicepremier Piotr Gliński po wręczeniu Krzyża Kawalerskie-
go OOP prof. A. Tyszce podczas uroczystości w Podkowie Leśnej.
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grudzień 2019 Nr 4/69/200 

w okresie 27 IX – 29 XI 2019 w obiektywie Czesława 
Gruszeckiego, Danieli Matloch, M. Zarębskiego i archiwum

Fotokronika wydarzeń kulturalnych regionu

Relacja z obchodów 15-lecia Świętokrzyskiego  
Towarzystwa Regionalnego i Ośrodka w Zagnańsku

8 listopada. Janina Malicka prezentuje patriotyczne utwory 
poetyckie dzieciom z Przedszkola nr 1 w Końskich.

29 XI. Migawka z XXXIII edycji wręczenia stypendium Radka 
w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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WIGILIA
W wigilijną cichą noc,
Dziecię daje wielką moc,
Wszystkie spełnią się marzenia,
Miłość cały świat przemienia.
Domek pięknie przystrojony,
Zapach potraw wymarzonych,

Boć to święta wyjątkowe,
Wszystko wczas ma być gotowe.
A gdy pierwsza gwiazdka błyśnie,
Nastrój wigilijny tryśnie,
Dzieci głośno już wołają,
A dzwoneczki oznajmiają.

I już łamią się opłatkiem,
A życzenia takie łatwe,
Zdrowia, szczęścia i radości,
Ani zmartwień, ani złości.
Jest też krzesło dla włóczęgi,
Który zawsze może skręcić,

Niechaj miska ciepłej strawy,
Da mu wreszcie los łaskawy.
Po wieczerzy są kolędy,
Przy choince nastrój ciepły,
Lampka wina nie zaszkodzi,
Bo Jezusek się narodził.

Jerzy Gronkiewicz
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Gdy 11 listopada 1918 roku Józef Piłsud-
ski przejmował z rąk Rady Regencyjnej wła-
dzę nad Wojskiem Polskim liczyło ono około 
30 tys. żołnierzy: 24 bataliony, 3 szwadrony 
i 5 baterii. Piłsudski natychmiast przystąpił 
do organizowania sił militarnych, mających 
umożliwić przetrwanie niepodległej Polski 
i jej suwerenną egzystencję.

W tym czasie we Lwowie już od 1 listo-
pada toczyły się walki z Zachodnioukraińską 
Republiką Ludową. Niedługo potem Rosja 
bolszewicka, realizując misję wzniecenia 
światowej rewolucji, rozpoczęła tworzenie 
frontu zachodniego.

Państwo polskie po 123 latach niewoli for-
mowało się, tocząc nieustającą walkę.

11 listopada nie oznaczał końca walk 
o niepodległość. Czekały nas walki o każdą 

z granic (powstanie wielkopolskie, powstania 
śląskie, walki z Ukraińską Republiką Ludo-
wą i Zachodnioukraińską Republiką Ludową, 
walki o Śląsk cieszyński, powstanie sejneń-
skie), jak i obronę niepodległości w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

Tymczasem pod koniec grudnia 1918 roku 
wojsko liczyło ponad 100 tys. żołnierzy, po-
wołane zostały również struktury wywiadow-
cze. Wiosną 1919 r. z Francji przybyła Błę-
kitna Armia pod wodzą gen. Józefa Hallera. 
Gdy po wyprawie kijowskiej w maju 1920 r. 
Wojsko Polskie cofało się w głąb kraju, podą-
żała za nim ofensywa Armii Czerwonej. Do 
15 sierpnia 1920 r. wojsko bolszewickie par-
ło na zachód – zgodnie z rozkazem Michaiła 
Tuchaczewskiego, który mówił Przez trupa 
Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświa-

Uwagi związane ze 101. rocznicą odzyskania niepodległości
towej pożodze. Polakom udało się (na szczę-
ście) przełamać pochód Armii Czerwonej, 
m.in. dzięki manewrowi przegrupowania co-
fających się armii, mobilizacji społeczeństwa, 
głównie mieszkańców wsi, a także dzięki zła-
maniu przez polskich kryptologów sowiec-
kiego szyfru „Rewolucja”. 

Mimo że 28 czerwca 1919 – podpisano 
traktat wersalski, który gwarantował odro-
dzenie Polski, to dopiero w roku 1921 może-
my mówić o zakończeniu procesu odbudowy 
niepodległego państwa polskiego. Nie ulega 
wątpliwości, że na czele walki o Polskę nie-
podległą stały dwa wielkie obozy politycz-
ne – obóz Piłsudskiego i obóz Dmowskiego. 
Przez wiele lat liderzy tych obozów spotykali 
się w różnych okolicznościach, spierali się 
ze sobą, a nawet zwalczali. Ich wielkość po-

legała na tym, że w decydującym momencie, 
w końcu 1918 roku – potrafili się porozumieć. 

Tę dwójkę uzupełniał genialny pianista i go-
rący patriota – Ignacy Jan Paderewski. Pozostałe 
nurty polityczne skupiały się wokół dwóch czo-
łowych orientacji – ludowcy z Witosem i chrze-
ścijańscy demokraci z Korfantym wspierali wy-
siłki Dmowskiego, a socjaliści z Daszyńskim 
i Moraczewskim popierali Piłsudskiego. Jest 
pewne, że bez nich ani Piłsudski ani Dmowski 
nie mogliby osiągnąć tego, co osiągnęli. 

Począwszy od obchodów 10. Rocznicy od-
zyskania niepodległości urządzano 11 listo-
pada rewie wojskowe na Polu Mokotowskim 
w Warszawie. Oficjalnie wpisano 11 listopa-
da do kalendarza świąt państwowych ustawą 
z 23 kwietnia 1937 r. jako Narodowe Święto 
Niepodległości. Po latach ustawą z 15 lutego 
1989 r. przywrócono to święto z powrotem 

(MAZ)

Bywały lata, choćby w minionym stule-
ciu, że ludzie zasobni, nieco znudzeni, wy-
jeżdżali do różnych wód mineralnych, aby 
leczyć tzw. spleen, albo dolegliwości ciele-
sne. W naszych czasach leczenie sanatoryjne 
próbuje dorównać wszelkim „badom” i trze-
ba przyznać, że to już nie FWP, ale okaza-
łe, nowoczesne ośrodki, w których znajdują 
się ludzie różnej profesji. Mimo skierowa-
nia – pieniędzy też trzeba więcej mieć, bo-
wiem ilość zabiegów jest ograniczona, a te 
bardziej skuteczne są wystarczająco drogie. 
Piszę o tym, bo wiem, że do tych super sa-
natoriów najlepiej jechać indywidualnie, ze 
względu na długi okres oczekiwania, a je-
dynym warunkiem jest duża kasa. W tym 
roku, po dłuższej przerwie, dotarłam z grupą 
emerytów z Prudnika do Solca – Zdroju k/
Buska – Zdroju. Przyznaję, że miejscowo-
ści o tej nazwie w Polsce jest dużo, ale dla 
mnie najważniejszy jest właśnie ten. Tro-
chę to moja rodzinna Kielecczyzna, którą 
opuściłam pół wieku temu, a więc szeroko 
otworzyłam oczy. W takiej oto wiosce sprzed 
lat, gdzie nie było się czym zachwycać, teraz 
odnowione domy zdrojowe, dawne sanato-
ria robotnicze bardzo wypiękniały – trudno 
je poznać. Także gabinety zabiegowe – ele-
ganckie, nowoczesne urządzenia, kafelkowa 
czystość i to dla wszystkich. Jest jeszcze coś, 
co przyciąga kuracjuszy, a mianowicie Aqua 

Kultura do poprawki (Nasz dziennik, 2 X 
2019)

(…) Na korzyść Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego można zaliczyć 
kilka spraw, które nabrały rozgłosu w dzie-
dzinie teatralnej. To były głównie kwestie 
personalne, związane z „nietykalnymi funk-
cjonariuszami poprzedniego reżimu”, którzy 
mieli dawniej zielone światło dla deprawa-
cji widzów przy wykorzystaniu publicznych 
środków, pod pozorem wolności słowa. Dzięki 
zmianom personalnym niektóre instytucje roz-
poczęły proces poprawy jakości (do nich nale-
ży np. bardzo ważny dla polskiej kultury Stary 
Teatr w Krakowie).

Choroba polskiej kultury ma silne ukorze-
nienie w „kolesiowskiej”rzeczywistości.

Ich wiernopoddańcze miraże, którymi po-
trafią uwieść nowych decydentów, opisałby 
najtrafniej chyba tylko Molier. Niezbędnym 
warunkiem poprawy w przestrzeni publicznej 
jest oczywiście także pełnienie funkcji przez 
osoby o nieposzlakowanej opinii. Szkoda, że 
administratorom z ramienia PiS łatwiej się-
gać po ludzi z poprzednich układów niż do 
niezagospodarowanych jeszcze ludzi z praw-
dziwej prawicy* Bez tego nie nastąpi praw-
dziwa dobra zmiana.

Z licznych decyzji w kwestiach dofinanso-
wań przez resort kultury wynika, że mniejszo-
ści narodowe mogą cieszyć się niejednokrot-
nie lepszym traktowaniem niż sami Polacy 
u siebie w państwie i poza granicami. Szkoda, 
że sukcesu, jakim było utworzenie Muzeum 

Park, obiekt duży i nowoczesny, typu termy 
w Bukowinie czy Białce, a także zalecane mi 
na Węgrzech. Są też super hotele typu „Ma-
linowy Raj”, czy „Malinowy Zdrój” i im po-
dobne, gdzie za odpowiednią opłatą leczą się 
jakby chorzy lecz bogaci. Oczywiście, pa-
radują w białych szlafrokach, rozsiadają się 
w kawiarniach i na tarasach, na pewno się nie 
nudzą. W tej to niewielkiej wsi, zobaczyłam 
super bogactwo, ale też ludzi spokojnych, 
zrelaksowanych, w pięknych samochodach 
i urokliwym towarzystwie. Ja też tam byłam, 
nieco skromniej, ale wody siarczkowo – so-
lankowe dla wszystkich są jednakie – można 
powiedzieć wspaniałe. Ponieważ nie mam 
samochodu, to chodziłam z przyjemnością 
po tej miejscowości – boć to przecież Solec 
– Zdrój. Urzekły mnie jednak nie te archi-
tektoniczne luksusy, ale nieustający zapach 
róż. Jest to bowiem chyba jedyne miejsce, 
gdzie tych różowych krzewów jest niezli-
czona ilość. A jakie kształty kwiatów, jakie 
kolory, jak modelowane i wyeksponowane. 
Każda kawiarnia, każdy dom przy ulicy, każ-
da alejka w parku – to feeria barw, zapachów 
i zniewolenia do podziwiania tak wielokrot-
nego piękna natury. Obok róż – kaskady 
surfinii i kandelabry juki, która wyjątkowo 
wyrosła i ozdabiała zakamarki ulic. Jest tam 
też piękna aleja magnoliowa, służąca jako 
ścieżka dydaktyczna dla poznania różnych, 

Powstania Warszawskiego, nie zechciano 
powtórzyć w obecnej kadencji w postaci Mu-
zeum Polskich Kresów. W efekcie kontynuuje 
się przemilczanie najważniejszych wątków 
naszych dziejów, które rozgrywały się na 
wschodnich rubieżach Europy przez dłuższy 
czas niż cała historia USA.

To bardzo dobrze, że obecna polityka hi-
storyczna odwołuje się do etosu Żołnierzy 
Niezłomnych i możemy mieć nadzieję, że war-
szawskie muzeum ich martyrologii ukaże różne 
aspekty tamtych czasów. Nie powinniśmy się 
jednak obawiać pamięci naszej chwalebnej mi-
sji przedmurza chrześcijaństwa i niesienia na 
wschód cywilizacji łacińskiej, bo te zjawiska 
napawały dumą naszych przodków i dobrze 
służyły Europie. Miejmy nadzieję, że mimo 
oporów władz austriackich i przy wciąż ma-
łej determinacji polskich dyplomatów dojdzie 
wreszcie do skutku kolejna próba postawienia 
w Wiedniu pomnika króla Jana Sobieskiego 
(a ukraińskie z okazji odsieczy już tam są).

Ktokolwiek będzie miał okazję wpływać 
poprzez mechanizmy administracyjne na 
kształt kultury w Polsce, powinien pamiętać, 
że bierze na siebie nie tylko odpowiedzialność 
(także – a właściwie przede wszystkim – przed 
Bogiem!) za to, co sam zrobi, ale i za to, do 
czego dopuści, aby działo się w ogóle.

Piotr Boroń
* myślę, że także nie należy zapominać 
o regionalistach, całej rzeszy społeczników 
działających bezinteresownie na rzecz swo-
ich małych ojczyzn. Doprawdy jest potrzebą 
chwili włączyć ich w proces dobrej zmiany

Maciej A.Zarębski

Znowu modne wyjazdy do wód

Przeczytaj…

nawet egzotycznych krzewów. Jest też ogród 
kwiatowy z dużą ilością alejek kwiatowych 
z metryczkami, ławeczkami i pergolą – to 
jest też piękne. Tego kiedyś nie było, jak 
również nowoczesnych restauracji, ludziom 
obficie służących. Po prostu – luksus, to cie-
szy, bo to, w moim obecnie regionie świę-
tokrzyskim. Wspomnę tylko o kolejnych, te-
raz otwieranych hotelach, których trzeba się 
uczyć, żeby w nich zamieszkać. W Solcu jest 

też jeden, może mały ale pięknie usytuowany 
na górze, kościół biało-złoty. Na szczęście 
jeszcze z dobrym obyczajem wiejskich pro-
cesji, jakże barwnych, i obrzędów, bo czuwa 
nad nim klasztor zakonny. Ład i piękno musi 
tu być, na chwałę Boga i ku satysfakcji ludzi. 
Ot, taki sobie Solec, a tyle tu piękna, zdro-
wia, spokoju, wód życiodajnych i radości tak 
potrzebnych człowiekowi.

Daniela Długosz-Penca

Narodowe Święto Niepodległości to 
piękna okazja do kształtowania postaw 
patriotycznych. Fundamenty tych postaw 
budujemy już w wieku przedszkolnym, 
głównie poprzez własny przykład i wspól-
ne z dziećmi przeżywanie znaczących dla 
ich tożsamości ze środowiskiem lokalnym, 
a dalej narodowym, momentów. Tak też 
było i teraz w Przedszkolu nr 1 w Końskich. 
W dniu 8 listopada 2019 r. dzieci z przed-
szkolnej grupy „Słoneczka” zaprezentowa-
ły swoim młodszym kolegom, rodzicom 
i zaproszonym gościom pełen patriotycznej 

wymowy program artystyczny pt. „A to Pol-
ska właśnie...”

Był pięknie odśpiewany Mazurek Dą-
browskiego, wiersze, piosenki i impresja 
ruchowa do Walca cis-mol Fryderyka Cho-
pina, a wszystko to na tle barw i symboli 
narodowych. Była to piękna manifestacja 
postawy pełnej szacunku i miłości do uko-
chanej Ojczyzny. Najpiękniejszym momen-
tem naszego świętowania było spotkanie 
autorskie z Panią Janiną Malicką, lokalną 
poetką, która opowiedziała dzieciom o swo-
jej przygodzie z poezją, o potrzebie two-
rzenia i właśnie w takiej formie wyrażania 
siebie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały tych opowieści i recytowanych 
wierszy. Z podziwem oglądały dyplomy i na-
grody za osiągnięcia autorskie. Potem były 
kwiaty, podziękowania, przytulasy i całusy. 
Dzięki wizycie Pani Janeczki ten pełen wra-
żeń i pozytywnych doznań dzień długo po-
zostanie w pamięci nas wszystkich. Żyjemy, 
pracujemy i odkrywamy swoje talenty dla 
Ciebie Polsko. 

(Inf.własna)

Święto Niepodległości w Przedszkolu w Końskich

Przyznać trzeba, że w naszych czasach 
granice wieku bardzo się przesunęły. Obec-
nie 50, 60 lat, to wiek średni, a często jeszcze 
później, i coraz bardziej chce się żyć. Oczy-
wiście, takie poczucie często od nas zależy. 
Jeśli ktoś chce być stary; chce narzekać, kry-
tykować, użalać się nad sobą, to jest stary, 
zwłaszcza gdy podkreśla to zaniedbaniem 
w ubieraniu się, wyglądzie estetycznym i ob-
niżaniem własnych wartości psychicznych 
czy intelektualnych. Nie myślę tu o prawdzi-
wie chorych, ale o hipochondrykach i mal-
kontentach. Człowiek wprawdzie rodzi się 
z licencją na życie, ale bywa, że intensyw-
nie pracuje, aby się owego prawa wyrzekać. 
Niewątpliwie genetycznie zakodowana dłu-
gowieczność ma znaczenie, ale przecież na-
łogi, zwłaszcza palenie, alkohol, narkotyki, 
brak higieny – zabiera wiele lat życia. Wy-
starczy popatrzeć na ludzi. Kobiety raczej 
bywają zadbane, pachnące, kolorowe, wy-
glądają znacznie młodziej niż wskazuje pe-
sel. Panowie czasem dźwigają swoją otyłość 
brzuchów, często brzydkie uzębienie, ubra-
nia zaniedbane, nie mówię zawsze, ale bywa 
tak, zwłaszcza w wieku emerytalnym, gdy 
już nie muszą wyglądać, o partnerkę też nie 
zabiegają. Starość jest przewidziana, nikogo 
nie ominie, ale można ją pozytywnie polubić 
i dziękować Bogu za każdy nowy dzień, za 
każdy wschód i zachód słońca, za tyle darów 
natury, za przyjaźnie i miłości, a czasem, że 
jeszcze wiem, jak się nazywam. Ciągła tęsk-
nota za młodością dobra jest w żartach albo 
w sagach rodzinnych, a siwe włosy też doda-
ją uroku w parze z miłym uśmiechem. Co-
raz więcej emerytów, ludzi zaangażowanych 
w sprawy własnego doskonalenia i innych, 
świadczy o słusznej aktywności. Dojrzałość 

do tego, żeby realizować to, na co nie było 
czasu i warunków w młodości. O młodości 
czy starości nie całkiem świadczą lata. By-
wają młodzi, a życiem starzy i ludzie doj-
rzali – jakże twórczy, energiczni, pomocni 
– często studenci UTW, czy innych organi-
zacji. Spotykam się z osobami, które czują 
się samotne, odrzucone, a przecież na życie 
w przyjaźni i miłość trzeba zapracować, a nie 
izolować się z poczuciem oburzenia, preten-
sji, ucieczki w swój czasem trudny świat, 
bez ofiarowania siebie. Chcieć być młodym, 
to trenowanie psychiki i dbałość o ciało 
poprzez ćwiczenia fizyczne, przebywanie 
wśród ludzi pozytywnych, modlitwa i polu-
bienie siebie w tym stanie i czasie, jaki jest 
nam dany. Nie musimy zawsze mieć racji, 
ani dominować doświadczeniem. Trzeba się 
uczyć słuchać, a nie tylko nadawać. Oczy-
wiście, dbać o zdrowie, czuwać nad profi-
laktyką, wypoczywać w określonym czasie 
i uśmiechać się serdecznie. A może uda się 
zgubić ileś lat, bez udziwniania, ale z potrze-
by serca i rozsądku. Ważne jest też pozytyw-
ne myślenie o sobie, o innych, o przyszłości, 
bowiem zmartwienia i przykrości przyciąga-
ją aurę negatywną, marszczą twarz, zaokrą-
glają barki, a wtedy nasza sylwetka nie daje 
satysfakcji, bo czujemy się starzy. Póki je-
steśmy w pionie, nie pozwólmy się złamać, 
nawet podpierając się laseczką. Przywołuje-
my też dobre wydarzenia, które dają szansę, 
aby być młodym. Obecna moda na młodość, 
kreatywność, sprzyja temu przez możliwość 
korzystania z basenów, ćwiczeń yogi, sekcji 
artystycznych, tylko trzeba się oderwać, od-
ciąć od błogiego spokoju, który szczęścia nie 
zaplanował.

Daniela Długosz-Penca

Żeby tak jeszcze młodym być
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książka – 373. już pozycja wydawnicza Bi-
blioteki Świętokrzyskiej stanowi cenne źró-
dło wiedzy o historii tradycyjnego ruchu re-
gionalnego, jego korzeniach, stanie obecnym 
oraz prawdopodobnym jego obliczu w naj-
bliższej przyszłości (oczywiście zdaniem 
autora). Okładkę książki zdobi fotografia wsi 
Jadachy, rodzinnej miejscowości autora. Na 
IV stronie okładki (oraz wewnątrz książki na 
str. 7) wykorzystano zdjęcie przedstawiające 
Jana Jadacha autorstwa Jacka Wilczkowskie-
go. Książka jest wielkości almanachowej, ma 
224 strony i jest podzielona na 14 rozdziałów, 
z których jeden to przedmowa autorstwa Ma-
cieja A.Zarębskiego, redaktora tomu, drugi to 
obszerna 30-stronicowa bibliografia autora 
obejmująca lata 1973-2019. 

Książka mogła się ukazać dzięki wsparciu 
finansowemu Banku Spółdzielczego w Sam-

sonowie oraz wydawcy (Święto-
krzyskiemu Towarzystwu Regio-
nalnemu). Autor zadedykował ją 
Aleksandrowi Patkowskiemu w stu-
lecie regionalizmu świętokrzyskie-
go. Miłym akcentem prezentacji 
książki były słowa podziękowania 
skierowane przez jej autora sponso-
rom oraz redaktorowi tomu, Macie-
jowi Zarębskiemu i jego korektorce 
Ludomirze Zarębskiej.

A.Zarębskiemu.
Na wstępie prezes ŚTR wręczył jubilatowi 

(fot 4) okolicznościowy dyplom wystosowany 
przez Towarzystwo, którego Jan Jadach jest 
wiceprezesem. Podobne gratulacje i życzenia 
nadesłało Mazurskie Towarzystwo Naukowe. 
Następnie odbyła się prezentacja wydanej 
z okazji jubileuszu książki Jana Jadacha „Być 
regionalistą”. Jest ona debiutem książkowym 
jubilata, który dotychczas opu-
blikował wiele artykułów po-
pularno-naukowych z dziedzi-
ny historii, regionalizmu oraz 
bibliotekoznawstwa w różnych 
czasopismach, almanachach 
i antologiach. Treścią promo-
wanej książki są właśnie te ma-
teriały wcześniej publikowane 
zebrane w jedną całość.

W swoim wystąpieniu Za-
rębski (fot 5) podkreślił, iż ta 

kuluarowe uczestników spotkania. Warto pod-
kreślić, iż imprezę nagrywali obecni na niej 
pracownicy kieleckiej telewizji regionalnej, 
a także red. Iwona Murawska z Radia Kielce. 

Z obowiązku reporterskiego należy dodać, 
iż imprezie towarzyszyły wystawy:
– publikacji książkowych Biblioteki Świętokrzy-

skiej lat 2016, 2017 i 2018 (ponad 30 pozycji)
– folderów wydanych przez ŚTR w latach 

2007-2019 (kilkanaście pozycji)
– wszystkich numerów „Gońca Świętokrzy-

skiego” wydanych w latach 2007 – 2019.
Foto Stanisław Ratusznik; 

tekst Stanisław Kruk

bierali m.in. wicewójt Zagnańska Stanisław Stę-
pień, Longin Kaczanowski, Marzanna Moćko 
(foto 15), Jan Wiaderny (foto 16), Stanisław Ra-
tusznik. W swych wypowiedziach dyskutanci 
oceniali i podsumowywali różne aspekty dzia-
łalności Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego oraz wypowiadali się na temat planów 
pracy Towarzystwa na najbliższe lata, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kontynuacji zajęć 
z młodzieżą oraz lepszych relacji z mediami. 

W części towarzyskiej jubileuszu Towa-
rzystwa i Ośrodka smakowano potrawy regio-
nalne oraz degustowano lokalne nalewki. Do 
późnych godzin wieczornych trwały rozmowy 

Krawczyk, Jan Wiaderny, Stanisław Ratusznik 
(foto 12) i Jacek Fronio (foto 13). Następnie Irena 
Duchowska z Kiejdan (Litwa – foto 14) – zapre-
zentowała utwory poetyckie własnego autorstwa 
sławiące miłość do Polski, jej pierwszej ojczyzny, 
oraz przedstawiła swoją działalność w Związku 
Polaków na Litwie, a także wytrwałą pracę na 
rzecz utrwalania tożsamości polskiej wśród sąsia-
dów bliższych i dalszych. Maciej Zarębski wręczył 
Irenie Duchowskiej zestaw kilkudziesięciu pozycji 
Biblioteki Świętokrzyskiej z prośbą, by zawiozła 
je na Litwę i przekazała do szkół polskich w okrę-
gu kiejdańskim, wileńskim i kowieńskim. 

Na zakończenie części oficjalnej obchodów 
jubileuszowych prezes ŚTR omówił nowości 
Biblioteki Świętokrzyskiej, pozycje 373-376 
tego wydawnictwa. Oto ich tytuły: „Od historii 
ku przyszłości” (autorstwa prof. Andrzeja Tysz-
ki), „Być regionalistą” (Jana Jadacha), „Szlakiem 
Mateczników Polskości cz. 1” (album kolorowy 
Macieja A.Zarębskiego), „Zatrzymaj się” (tomik 
poezji Lucyny Kukomskiej). Zaprezentował tak-
że najnowszy 199. numer regionalnego kwartal-
nika społeczno-kulturalnego Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury „Gońca Świętokrzyskiego”.

Odbyła się także dyskusja, w której głos za-

Kędziorem, Bogumiłem Wtorkiewiczem, Lu-
domirą Zarębską, a także sympatycy tego To-
warzystwa – Kazimiera i Andrzej Zapałowie, 
Anna Zielińska-Brudek, Wiesława Juchnow-
ska, Anna Lachnik, Stanisław Durlej, Jacek 
Fronio, Krzysztof Kondrak, Wojciech Koło-
dziej, Jadwiga i Jerzy Tecławowie. Byli także 
koledzy jubilata ze szkoły (Józef Florek) oraz 
studiów (Adam Jaskóła).

Spotkanie otworzyła gospodarz placówki, 
wicedyrektor biblioteki Jadwiga Zielińska 
serdecznie witając (foto 1) licznie przyby-
łych uczestników spotkania (foto 2 i foto 3). 
Szczególnie ciepło powitała bohatera spotka-
nia, Jana Jadacha, obchodzącego kilka jubile-
uszy: 70-lecie urodzin, 50-lecie działalności 
publicznej oraz 30-lecie pracy bibliotecznej 
w placówce uniwersyteckiej. Życząc Jubilato-
wi zdrowia oraz wszelkiej pomyślności prze-
kazała prowadzenie spotkania dr. Maciejowi 

Wiele książkowych pozycji wydawniczych 
trafiło w formie darów do bibliotek uniwersy-
teckich, wojewódzkich, powiatowych w całym 
kraju, do szkół ziemi świętokrzyskiej, do Po-
lonii amerykańskiej i brytyjskiej oraz do Po-
laków na Litwie. Od wielu lat ŚTR funduje 
nagrody książkowe laureatom nagrody Radka. 
W sumie w ciągu 15 lat koszt darów książko-
wych ŚTR wyniósł grubo ponad 50 tys. zł. To 
ogromna suma, zwłaszcza że wydawnictwa te 
nie były sponsorowane przez żaden samorząd!

Prezes ŚTR odczytał nadesłane na adres 
Towarzystwa życzenia z Francji od Agaty Ka-
linowskiej-Bouvy, prezes Vox Pelegrina oraz 
z Ełku od dr. Alfonsa Bobowika, prezesa Ma-
zurskiego Towarzystwa Naukowego. Okolicz-
nościowy dyplom z życzeniami wręczył dr. 
Maciejowi Zarębskiemu w imieniu Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddziału 
Kieleckiego prezes Stanisław Durlej (foto 5). 
Cenne wydawnictwa albumowe prezes ŚTR 
otrzymał od Jadwigi Szyszki ze Staszowa (foto 
6), dr. Stanisława Rogali z Piekoszowa oraz Jana 
Krawczyka z Adamowa koneckiego (foto 7). 

Następnie dr Zarębski wręczył okolicznościo-
wy dyplom oraz medal im. Łukasza Opalińskie-
go Longinowi Kaczanowskiemu, w uznaniu jego 
zasług dla Towarzystwa (foto 8). Dyplomy wraz 
z nagrodami książkowymi otrzymali także Irena 
Duchowska, Marzanna Moćko, Wanda Śliwińska, 
Jadwiga Szyszka, Ludomira Zarębska, Stanisław 
Durlej, Jan Jadach, Edward Karyś, Stanisław 
Kędzior (foto 9), Wiesław Kuca, dr Stanisław 
Rogala, Andrzej Ruciński (foto 10), Andrzej Ję-
drychowski (foto 11), Bogumił Wtorkiewicz, Jan 

Odbył się 23 września 2019 roku w sie-
dzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Kielcach. Wzięło w nim udział blisko 50 
osób, w tym prof. Regina Renz (b. rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego), prof. 
Sławomir Koziej (dziekan Wydziału Pedago-
gicznego i Artystycznego tej uczelni); prof. 
Tadeusz Sakowicz, grupa współpracowników 
Jana Jadacha z biblioteki uniwersyteckiej 
z Martą Adler, Andrzejem Antoniakiem, Do-
rotą Balcerowską, Renatą Hatys, Anną Kli-
maszewską, Anną Łojek, Karoliną Wichą, To-
maszem Wojcikiem, Marcinem Zegadło oraz 
dr. Ryszardem Błaszkiewiczem i red. Józefem 
Machnikiem. Przybyli także Łukasz Guldon 
i Iwona Pogorzelska z Archiwum Państwo-
wego w Kielcach. Byli licznie reprezentowani 
członkowie Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego z Marzanną Moćko, Wandą Śli-
wińską, Edwardem Karysiem, Stanisławem 

Relacja z obchodów 15-lecia... – dokończenie ze str. 1
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dokończenie na str. 8

Odbyła się w Muzeum Lat Szkolnych Stefa-
na Żeromskiego w dniu 29 listopada 2019 r. Jak 
zwykle uroczystość wręczenia stypendiów, jak 
i nagród książkowych laureatom konkursu Towa-
rzystwa imienia Stefana Żeromskiego dla najzdol-
niejszych uczniów świętokrzyskich szkół odbyła 
się w sympatycznej atmosferze. Tym razem były 
to same dziewczęta: Patrycja Łuszczek (absol-
wentka II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hetmana Stefa-
na Czarnieckiego we Włoszczowie, a obecnie 
studentka I roku na Wydziale Lekarskim i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, aktywna wolontariuszka z wysoką 
średnią ocen); Magdalena Waluśkiewicz (absol-
wentka Szkoły Podstawowej w Węgleszynie, 
uczennica klasy pierwszej I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego 
w Krakowie, uczestniczka konkursów i olimpiad 
matematycznych) i Patrycja Waluśkiewicz 
(uczennica klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Kra-
kowie, udział w akcjach charytatywnych).

Nagrody wręczała Sylwia Zacharz, prezes To-
warzystwa imienia Stefana Żeromskiego, kustosz 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 
w asyście niejako przedstawicieli sponsorów 

(wśród nich był imiennie wymieniony prezes 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego- 
Maciej Zarębski) i zaproszonych gości. Urząd 
Marszałkowski woj. świętokrzyskiego reprezen-
towali: wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk 
Milcarz, członek Zarządu Woj. Świętokrzyskie-
go Mariusz Gosek i Magdalena Kusztal, dyrektor 
Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskie 
Kuratorium Oświaty i Wychowania reprezen-
tował kurator Kazimierz Mądzik. Obecni byli 
ponadto: Kazimiera Zapałowa – emerytowany 
kustosz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury 
„Szklany Dom” Wojciech Purtak, wójt gminy 
Masłów Tomasz Lato, przedstawiciel Związ-
ku Kielczan w Warszawie Roman Ostrowski, 
Magdalena Helis-Rzepka – prezes Stowarzysze-
nia Absolwentów Żeromskiego i Jan Jadach ze 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego.

S. Zacharz podkreśliła, że ta szczególna na-
groda jest przyznawana młodzieży pochodzącej 
z wiosek i małych miasteczek woj. świętokrzy-
skiego, pragnącej się uczyć i pokonującej wiele 
przeszkód i trudności – na wzór bohatera powie-
ści Stefana Żeromskiego, który patronuje progra-
mowi stypendialnemu (w sumie wręczono już 
ponad 300 „Radków” w ciągu minionych 33 lat).

Jan Jadach

XXXIII edycja Radków
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„Kocham ludzi, świat, życie, A miłość? 
Wciąż mnie otacza”
(-) Jadwiga Szyszka

Patrząc na zdjęcie autorki tomiku „Ciągle 
gram w zielone”, poznaje się jakby jej struktu-
rę wewnętrzną. Uśmiechnięta, życzliwa, wciąż 
wraca do zabawy, jakże naturalnej w każdym 
czasie, jak szukanie czterolistnej koniczynki. Gra 
w zielone pachnie młodością i wiosną życia, a tu 
już: „Zadumanie” i „Nieobecni przypominają”. 
Ten mini zbiorek poezji wydaje się ulotny, lekki 
– bo cóż może powiedzieć 15 wierszy? A może 
i to bardzo dużo. Może o sobie, rodzinie, przyja-
ciołach i miłości. Wydawałoby się – ot, banalnie 
powtarzane tylekroć uczucia i to nie tylko przez 
Jadwigę Szyszkę, ale setki innych poetów.

Prawdziwą atmosferę tworzy bowiem kolo-
ryt, który urzeka i prowadzi przez ulice, peryfe-
rie i zaułki Staszowa. Bo to „Miasteczko” – to 
jak owa gra w zielone, jest zawsze i wszędzie. 

Trzeba bardzo świadomie i z pa-
sją kochać swoje miasto, o którym 
tyle można napisać, w nim i z nim 
żyć, ubogacać siebie i tych, któ-
rzy to czytają. Gdyby Jadwiga nie 
napisała innych wierszy, to już ten 
poemat wystarczyłby, aby widzieć 
opisywany świat, wręcz małej gene-
alogii, ale także topografii. Bo taka 
jest serdeczna wizytówka Staszowa 
w dyskusji ze swoim alter ego. Inne 
wiersze to prawie spowiedź kobiety dojrzałej, 
szukającej „Człowieka w Człowieku”, bo „cią-
gle gram w zielone. / Jestem / wczorajszym 
smutkiem / jutrzejszym porankiem / i dzisiejszą 
wiarą”. Wiersz tytułowy „Ciągle gram w zie-
lone” wg Wojciecha Młynarskiego jest mi-
sterną tkanką życia, które wciąż ucieka.

Jadwiga Szyszka zachowała wierną pamięć 
„Pustelni Złotego Lasu Pomnika Historii” i wielkie 
jej dzięki, bo Rytwiany to też duma okolic Staszo-
wa, wiersz pełen refleksji, zakończony słowami: 

„Powrócisz tu jeszcze leczyć duszę 
i ciało / On, Bóg Stwórca świata / bę-
dzie czekał / nie możesz Go zawieść”. 
Lubię ten tomik, bo w nim o bli-
skich, którzy odeszli, o wnukach, 
którzy wchodzą w życie, o miłości 
i muzyce życia, która jest „moim 
trwaniem, miłością, światem”, 
o rozmowie telefonicznej z przy-
jacielem, a nawet o sopockim 
molo. Wszystko, co widzi, czuje, 

dotyka zmysłami, znajduje artystyczny zapis 
w słowie. Obecnie, gdy słowa skraca się do 
minimum, odziera znaczenie z kolorów i sma-
ku – to wiersze Jagody Szyszki są wypełnione 
wielką kulturą, swobodną wersyfikacją, ko-
munikatywnością i literackim apelem o czy-
stość i piękno mowy ojczystej. Znam Staszów 
i wiem, że godny jest tego, żeby go kochać 
i o nim pisać.

Daniela Długosz Penca

Tak mało, a wiele tak

Tomik wierszy Lucyny Kukom-
skiej pt. „Zatrzymaj się...” – sku-
tecznie apeluje do rozsądku na wielu 
płaszczyznach. Żyjemy w czasach, 
gdzie pośpiech z zadyszką i zawałem 
bywa normą. Dlatego, prawie każdy 
wiersz L. Kukomskiej, zachęca do 
różnych sposobów i celu zatrzyma-
nia się. Zauważa się też szczególne 
zainteresowanie pięknem przyrody, 
które urzeka autorkę i czytelnika. A to 
kształty i płynność chmur, a to śpiew ptaków 
i szmery drzew, a to kwitnienie traw, kwiatów, 
krzewów i wreszcie rozkosz ciszy. Świadczy 
o tym część książki pt. „Spacerkiem przez rok”. 
Tu nie trzeba się domyślać co autor miał na myśli 

– bo odbiór i myślenie do czytelnika 
należy. Lucyna Kukomska, z wy-
kształcenia ekonomistka, przez wiele 
lat pracująca z „Gońcem Świętokrzy-
skim”, publicystka, a szczególnie 
wrażliwa poetka i fotograf, nie potrafi 
ominąć w swojej twórczości spraw 
aktualnych politycznie („Tracone 
żłoby” s. 47, „Protest” s. 48, „Polski 
duch” s. 49, „Okrągły problem” s. 
50), a zwłaszcza obyczajowo. Piętnu-

je więc pazerność, karierowiczostwo, zakłama-
nie i amoralność. Świadczą o tym takie wiersze 
jak: „Sprint szczurów” s.103, „Odpryski” s. 78 
i inne. Wiersz Kukomskiej czyta się czasem jak 
pamiętnik z lat młodości. Wydała wcześniej ta-

kie książki jak: „Gorzki lizak” (2000), „Strzępy 
jesieni” (2002), „Oddech ziemi” (2003) i „Trwa-
ły ślad” (2010), to ten tomik jest wyjątkowo 
serdeczny. Czasem wydaje się, iż zawiera prze-
słanie dla tych, co żyją i są przyszłością, a nie-
kiedy jest to testament literacki, jakby obowią-
zek ludzi piszących wobec tego, co nas czeka. 
Myślę, że wielu jest jeszcze ludzi pióra, którzy 
mają uczucie, iż powinni uczyć, wychowywać, 
ostrzegać, a nawet być wizjonerami. Czy to się 
sprawdza u L. Kukomskiej? Trzeba wejść w tek-
sty z otwartym sercem, przeniknąć mentalność 
osoby doświadczonej, wyrosłej z uczciwego 
życia i pracy. Nie zaraziła się jeszcze przykry-
mi eksperymentami ze słowem, które fałszuje 
prawdę i piękno, a tak udziwnia wiersz, że wręcz 
odbiega od komunikatywności. Język wierszy 
u L. Kukomskiej jest precyzyjny, a sposób wer-

syfikacji dobrany tak, aby nie szpecił, ale ema-
nował kulturą i pięknem. Wiele też można po-
wiedzieć o ozdobnikach fotograficznych, gdyż 
ubogacają kompozycję i dobrze świadczą o wy-
dawnictwie. Realia fotograficzne są celowo eks-
ponowane, dla podkreślenia tekstu. Każda część 
utworu, otwiera się w sposób oryginalny przez 
poświęcenie całej strony tytułowi ze zdjęciem 
i stosownym cytatem, korespondującym z tre-
ścią. Świadczy to o trosce piszącej i łączności 
z ludźmi, którzy są nie tylko dla piszącej auto-
rytetem. Tomik starannie opracowany i wydany 
przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
zasługuje na uwagę i poznanie alter ego autorki, 
ekonomistki w poetkę przemienionej. 

Daniela Długosz-Penca
Lucyna Kukomska „Zatrzymaj się” Święto-
krzyskie Towarzystwo Regionalne 2019

Swoisty „Punkt widzenia” Lucyny Kukomskiej

No i doczekaliśmy się Świąt Bożego Narodze-
nia 2019 roku z Jubileuszowym 200-tnym nume-
rem naszego kwartalnika i czytelniczego przyja-
ciela – „Gońca Świętokrzyskiego”. A egzemplarz 
to szczególny – bo kojarzony z 15-leciem ŚTR 
i funkcjonowania Matecznikowego Ośrodka 
w Zagnańsku. A to przecież Kryształowy jubi-
leusz w nazewnictwie tak wymownie, szlachet-
nie znaczony. Więc kojarzę sobie, że ten nasz 
„Goniec Świętokrzyski” zajął wigilijne „wolne 
miejsce” przy naszym stowarzyszeniowym orga-
nizacyjno-rodzinnym stole. A tym samym i świa-
domość świąteczna – jak bardzo my czytelnicy 
jesteśmy dowartościowani, że za drukowanymi 
tekstami są i ich autorzy ze swym bogactwem ży-
ciowych doświadczeń i intelektami myśli i wie-
dzy – którym się dzielą i radzą, i informują, i po-
magają poznawać nowe wartości, jak i też głębię 
ludowej mądrości minionych ojczyźnianych 
dziejów drzemiących w eksponatach Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury z głównym „stołecz-
nym” siedliskiem Zagnańskiego Ośrodka. 

Mamy też w wyobraźni, że jest z nami wydaw-
ca i redaktor naczelny „GŚ” dr Maciej A.Zarębski 
– prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego i Mateczników Patriotyzmu, mecenas na 
cały kraj Polan z rozlicznymi innymi społecznymi 
godnościami pełnionych funkcji. A ta wyobraźnia 
na święty Wigilijny czas, jakże rodzinnie i pięknie 
widnieje obok zasłużonego męża – zacna pani Lu-
domira, dla członkowskiej i stowarzyszeniowej 
„rodziny: - zawsze Pierwsza Dama. 

Obok wyobraźni daje się słyszeć i głos naszego 
prezesa dr. M.Zarębskiego jak dzieli z nami naro-
dowe problemy ze świętokrzyskim zatroskaniem, 
by „rodowe srebra” ludowej polskości iskrzyły 
w matecznikach coraz jaśniejszym światłem. 
Dźwięczy mi w uszach – jak zwyczajne radości 
i troski doświadczane w codziennym bytowaniu 
– są mu bliskie i drogie. Łamiemy się więc po sta-
ropolsku białym opłatkiem-symbolem polskiego 
chleba – z życzeniami zdrowia na lepsze dni i lata 
i by Warszawa w uczciwym i mądrym rządzeniu 
stolica – matką była, skąd nie waśnie i kłótnie, ale 
ewangeliczna miłość bliźniego w pełnym wymia-
rze człowieczego losu. By Mateczniki Patrioty-
zmu i Kultury – jak zapisy w Konstytucji – były 
w ojczyźnianej ochronie i dbałości.

A więc Wigilia to dzień w naszej polskiej, lu-
dowej i chrześcijańskiej tradycji tak szczególny – 
jak żaden inny. Obok teraźniejszości w ŚTR – nas 
cementujących, każdy z nas minione wigilie miał 
zapisywane w doznaniach bardzo różnorodnie. 
Wspomnienia zaś – to album fotograficznych my-
śli, który na ten święty wieczór „sam się otwiera”. 
A w nim postać św. Mikołaja, podarki pod choin-
ką, biały obrus, pod którym pachnące siano, biały 
opłatek. Ale z tym tłem chciałem dziś wrócić do 
swojej niezapomnianej wigilii, wigilii 1943 roku. 
Bo to ona mi towarzyszy wspomnieniami wciąż 
jednako do dzisiaj. 

Ale zanim nastał dzień 24 grudnia tamtego 
roku, był wcześniej 26 maja, kiedy to wczesnym 
rankiem żandarmeria niemiecka i gestapo oto-

czyło dom Rodziców i w odwet za udaną uciecz-
kę pracującego w konspiracji i tajnym nauczaniu 
kierownika szkoły Jana Mikode (z którym współ-
pracował mój najstarszy brat Stefan) puścili z dy-
mem cały dorobek życia rodziców: dom miesz-
kalny i liczne zabudowania z dobytkiem naszego 
dość zamożnego 35-morgowego gospodarstwa 
rolnego. Żonę zbiegłego J. Mikody – też nauczy-
cielkę Jadwigę – Niemcy osadzili w oświęcim-
skim obozie śmierci i tam ją zamordowano. Dziś 
w miejscowej Szkole Podstawowej – tablica upa-
miętnia Jej osobę i tamto tragiczne wydarzenie.

Wiemy, że rok 1943 był rokiem największego 
terroru najeźdźcy niemieckiego i chyba tylko cud 
– w wyniku opieki Matki Bożej z obrazu Głów-
nego Ołtarza naszego parafialnego kościółka są-
siadującego z rodzinnym siedliskiem– sprawił, że 
nasza liczna 9-osobowa rodzina, w której byłem 
najmłodszy (7 lat) nie została spalona żywcem, tak 
jak stało się tego dnia w Raszówce koło Mniowa 
(w naszej gminie), gdzie w jednym z domów spa-
lono ponad 30 uwięzionych tam osób kojarzonych 
z partyzanckim ruchem oporu. Po spaleniu gospo-
darstwa kątem zamieszkaliśmy u przyjaznego wu-
jostwa Chrzanowskich, a rodzice z niedopalonych 
belek i desek na pogorzelisku sklecili do zamiesz-
kania i przetrzymania inwentarza – dom miesz-
kalny, by na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 
1943 r. „być u siebie”. W bezpośrednim sąsiedz-
twie krów, owiec i koni (w sąsiedniej izbie) – nasze 
okupacyjne siedlisko stało się naprawdę szczęśli-
wą chłopską szopką, w której oczekiwaliśmy na 
Gwiazdkę Narodzenia. Przyniesiony przez rodzi-
ców snop słomy i rozesłany na podłodze, na któ-

rym wesoło baraszkowałem – pamiętam „jak dziś” 
– łamany jak opłatek upieczony po raz pierwszy na 
blaszce placek z mąki żarnowej i ziemniaków był 
o smaku prawdziwie Bożego Chleba. Wigilijny, 
jedyny przysmak. A później jak było świąteczne 
wylizywanie kwiatków szronu na zamarzniętej 
szybie, aby oglądać ośnieżony bajecznie, a tak 
okrutny okupacyjny świat.

Wracają i te obrazki trudnych lat powojen-
nych, kiedy brakowało wszystkiego i święto-
wanie było przyćmiewane uciążliwościami dla 
rodziców z racji odbudowy zniszczeń gospodar-
skich i kłopotów z „kułackiego” posiadania hek-
tarów, choć tak bardzo materialnie zniszczonego 
w czasie wojny. Gdy nadmierne obciążenia obo-
wiązkowych danin były ponad miarę, a w gaze-
cie (Chłopska droga) była drukowana „kolęda”, 
której słowa pamiętam do dziś: 

Już i wrona kraka;
nie rób na kułaka;
Hej kolęda, kolęda
W swoim „życiorysie” miałem choinek świą-

tecznych dosyć. Byłby z tego zapewne spory areał 
zagajnika. Choć trudne, to na swój sposób miłe w to-
warzyszeniu kochających rodziców, rodzeństwa, 
w błysku życzliwości oczu najbliższych, a tego 
nigdy się nie zapomina. Nie zapomniałem też pa-
pierowego, pucułowatego aniołka barszczem skle-
janego, jak wisiał na choinkowym drzewku oku-
pacyjnego czasu. Dawno, bardzo dawno temu…, 
a jakby i dzisiaj ten aniołek do mnie się uśmiecha. 
„Cicha noc, święta noc”, aby trwała nieprzerwanie 
w świecie i naszym ojczystym kraju. 

Władysław Cieślicki

W wigilijnym świątecznym zadumaniu…

Najnowsza publikacja prof. Henryka Kocója 
nosi tytuł „Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec 
Konstytucji 3 maja 1791 toku” (Kraków; nakła-
dem UJ, 2019, ss.223). Problematyka ta zawarta 
jest w kolejnych trzech rozdziałach, następny zaś 
poświęcony jest sprawie następstwa tronu w Pol-
sce dla elektora saskiego Fryderyka Augusta III. 
Pracę poprzedza wstęp poświęcony 228. rocz-
nicy Konstytucji 3 maja. Tu Profesor podkreśla, 
że Konstytucja została uchwalona prze Polaków 
„(…) nie narzucona im przez obcego władcę, jak 
w okresie napoleońskim, ani też przez obce mo-
carstwo, jak to się stało niezbyt dawno.”. I dalej: 
„Nauki jakie z niej płyną, są zawsze aktualne. Nie 
była ona – tak jak niektórzy twierdzili – testamen-
tem upadającej Polski, lecz trwałym programem 
na przyszłość, z którego wynika, że błędy, jakie 

popełniono przeszło 228 lat temu, a z których 
największym był brak jedności i spory o sprawy 
trzeciorzędne, powinny zostać wyeliminowane. 
Z błędów tych należałoby też wreszcie wycią-
gnąć – jeżeli to możliwe – właściwe wnioski”.

Z pewnością czasy, w których uchwalono 
konstytucję nie należały do łatwych. Sytuacja we-
wnętrzna Rzeczypospolitej wyraźnie świadczyła 
o tym, że kraj znajduje się na krawędzi upadku. 
Stąd konstytucja miała przyczynić się do uratowa-
nia ginącej państwowości. Niewiele lepiej przed-
stawiała się sytuacja zewnętrzna. Konflikt Rosji 
z Turcją, rewolucja francuska mogły jedynie po-
tencjalnie oddziaływać na korzyść Polski – poten-
cjalnie, bo przecież Rzeczypospolita znajdowała 
się już pod kuratelą mocarstw ościennych, które 
już przecież „zasmakowały” w łatwym „łupie” 

w Polsce (I rozbiór). I paradoksalnie to 
nie siła zbrojna – którą Rzeczypospo-
lita dopiero zaczęła tworzyć w wyniku 
reform Sejmu Czteroletniego – ale dy-
plomacja, niestety obca, rozstrzygała 
o losach naszego kraju. W tym tkwi 
istota problemu. Przedstawiając w od-
rębnych rozdziałach stanowisko dy-
plomatów Prus, Austrii i Rosji wobec 
Konstytucji 3 maja prof. Kocój zwra-
ca uwagę na stan badań, akcentując zwłaszcza te 
ustalenia swoich poprzedników, które mimo upły-
wu czasu nadal zachowały swoją wartość. Rela-
cjonując następnie wyniki swoich badań i ustaleń 
zwraca uwagę na istniejące nadal niedostatki 
w penetracji bazy źródłowej. Dotyczy to zwłasz-
cza stanowiska Rosji, która dosyć długo zwleka-

ła z interwencją w Polsce. Imponuje 
obudowa źródłowa prezentowanej 
narracji zawarta w języku oryginału 
(w przypisach). Profesor zajmował 
się już prezentowaną problematyką, 
zarówno od strony źródłowej, jak i ba-
dawczej – tu jednak na wcześniejsze 
swoje publikacje – jak mi się wydaje 
– nie powołuje się.

Autor pisze wielokrotnie o pol-
skiej dyplomacji tego okresu, także o ocenach 
jej działalności przez obcych posłów – ale szko-
da, że ta problematyka nie została potraktowa-
na szerzej (może oddzielny rozdział?). Ostat-
nie dwa rozdziały książki prof. Kocója stanowi 
kwestia ofiarowania elektorowi Fryderykowi 
Augustowi III następstwa tronu w Polsce – to 
była też ważna kwestia w tamtym czasie.

„Książka prof. Kocója Dyplomaci Prus, Austrii 
i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku – pisał 
Seweryn A. Wisłocki (na stronie IV okładki) – jest 
w całości poświęcona perfidnej grze dyplomatycz-
nej trzech ówczesnych mocarstw. Jej dominantę 
stanowią zagadnienia związane z ówczesną poli-
tyką Fryderyka Wilhelma II. Praca jest rzeczowa 
i ma par excellence charakter źródłowy. Autor 
przez kilka lat prowadził wnikliwe kwerendy w ar-
chiwach Drezna, Merseburga, Paryża i Wiednia. 
Jako najwybitniejszy w Polsce znawca polityki 
państw zaborczych wobec Polski w dobie Sejmu 
Czteroletniego, opierając się na olbrzymim mate-
riale archiwalnym, przedstawia ich matactwa i rze-
czywiste intencje oraz działania mające na celu 
zniszczenie drugiej w kolejności konstytucji na 
świecie. Największą zaletą tej książki jest ukaza-
nie stosunku Prus, Austrii i Rosji do polskiej usta-
wy zasadniczej jako potencjalnego zagrożenia dla 
tych absolutystycznych monarchii, nie z perspek-
tywy Warszawy, lecz przede wszystkim Berlina”.

Jan Jadach

Prof. H. Kocój o Konstytucji 3 Maja – a właściwie Prusy, Austria i Rosja wobec Konstytucji…
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Rok 1998 z wielu względów był wyjątko-
wy dla literatury historycznej. Jednym z po-
wodów, dla których wspomnianą datę uznać 
można za kamień milowy w dziejach tego 
gatunku, jest ukazanie się na półkach księgar-
skich w Polsce, nakładem krakowskiego Zna-
ku, pierwszego wydania „Europa. Rozprawy 
historyka z historią”, pióra Normana Daviesa. 

Od tamtej pory, przez długi czas, trudno 
było wyobrazić sobie, aby ktokolwiek mógł 
powtórzyć wyczyn angielskiego historyka. Aż 
do dzisiaj… Na dzieło zbliżone do kanonicz-
nego pierwowzoru czekaliśmy bowiem ponad 
dwadzieścia lat. Wydana w październiku 2019 
roku, nakładem poznańskiego Wydawnictwa 
Zysk i S-ka, „Europa. Najpiękniejsza opo-
wieść”, to dzieło pracy twórczej Marcina Li-
bickiego. Autor, rówieśnik Normana Daviesa, 
obaj urodzili się w 1939 roku, był wieloletnim 
posłem krajowego i europejskiego parlamentu, 
a także, m.in. wiceprzewodniczącym Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Europy. 

Rozmach, z jakim Norman Davies na kartach 
swojej książki, „rozprawia się z historią”, przy-
niósł mu wielu zwolenników, jak i adwersarzy. 
Pisane z przerwami przez kilkadziesiąt lat dzie-
ło, zostało zamknięte w formie ponad tysiąc- 
czterystastronicowego, ważącego blisko dwa 
kilogramy tomu. Abstrahując od budzących po-
dziw rozmiarów „Europy…” Daviesa, dla po-
trzeb mojego tekstu, odwołam się do dzieła an-
gielskiego historyka, jedynie w takim zakresie, 
jaki pozwoli na skonfrontowanie pierwowzoru 
z wizją historii Starego Kontynentu, przedsta-
wioną przez Marcina Libickiego.

Norman Davies, jako naukowiec, po uzyska-
niu doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zyskał w Polsce sławę propagując ideę odejścia 
od dominującego przez dekady poglądu margi-
nalizacji Europy Wschodniej na rzecz państw 
spadkobierców starożytnych cywilizacji Greków 
i Rzymian, znajdujących się w szeroko pojętym 
kręgu tradycji i kultury Zachodu. Krucjata wypo-
wiedziana temu etnocentryzmowi doprowadziła 
Normana Daviesa do momentu, w którym histo-
ryka oskarżano o stronniczość, a wielu z jego ad-
wersarzy – w tym najbardziej zajadły Tony Judt, 
autor „Powojnia. Historii Europy od roku 1945” 

– wypominało Davisowi wiele 
nieścisłości obecnych na kartach 
jego „Europy…”. 

Stary Kontynent na prze-
strzeni swoich dziejów wielo-
krotnie zbroczony był krwią lu-
dów walczących przeciw sobie 
o każdy skrawek europejskiej 
ziemi. Wzajemne najazdy, zamachy stanu, de-
tronizacje, wszystko to znalazło swój wyraz 
w historii kontynentu, której dwa oblicza może-
my poznać za sprawą książek Normana Daviesa 
i Marcina Libickiego. Pierwszy wytyczył szlak, 
którym drugi podążył. 

Pisząc swoją wersję historii Europy, Davies 
podjął się wyzwania, zdającego się przerastać 
możliwości ludzkiej percepcji. Było to także 
niemałe wyzwanie logistyczne dla angielskiego 
wydawcy. Lata spędzone w bibliotekach i archi-
wach, drobiazgowe tkanie wielowątkowej, pełnej 
dygresji, historii Starego Kontynentu, doprowa-
dziły Normana Daviesa do szczęśliwego końca, 
w postaci publikacji dzieła, mającego stałe miej-
sce w kanonie literatury historycznej. Chociaż 
przebrnięcie przez ponad tysiąc czterysta stron 
„Rozprawy historyka z historią” samo w sobie 
jest ogromnym wyzwaniem, książkę czyta się jak 
powieść, której budowa pozwala rozpoczynać lek-
turę w dowolnym miejscu, bez obaw o zagubienie 
się w meandrach wielopłaszczyznowej narracji. 

Przy tak obszernym materiale badawczym 
nietrudno o błędy, których wspomniani już wcze-
śniej krytycy nie omieszkali Daviesowi wypo-
mnieć. Czym innym jest jednak merytoryczna 
krytyka dzieła literackiego, innym zaś ataki per-
sonalne, w rodzaju wypominków nadmiernego 
umiłowania Polski i polskości, które to, urodzony 
w Bolton, autor „Europy…” demonstruje w nie-
mal każdej ze swoich książek. Jakiekolwiek argu-
menty podnosiliby jego adwersarze, nic nie zmie-
ni już faktu, że to Norman Davies, jako pierwszy 
w tak syntetyczny sposób przedstawił dzieje Sta-
rego Kontynentu, a jego „Rozprawa z historią” 
do dzisiaj jest wzorem studiów dziejów Europy, 
w każdym okresie historycznym. 

„Europa”, w ujęciu Marcina Libickiego, wy-
daje się być „dużo bardziej polska”. Chociaż 
nie można odmówić autorowi zaangażowania 
w rozłożeniu akcentów na zagadnienia, doty-
czące zarówno historii Starego Kontynentu, jak 

i dziejów naszego kraju – które 
siłą rzeczy wzajemnie się prze-
nikają – to jednak trudno oprzeć 
się wrażeniu, że Libicki dużo 
szybciej, niż Davies, przechodzi 
do czasów nam współczesnych. 

Na 1405 stron „Najpięk-
niejszej opowieści” data 1914 

rok, symbolizująca pierwszy globalny konflikt 
zbrojny w historii naszego kontynentu, pojawia 
się w nagłówku już na 271. stronie. Klasycz-
nym wzorem podręczników historii, jest po-
przedzona rokiem 1871, będącym datą zjedno-
czenia Niemiec. Nazwisko Normana Daviesa 
pada w książce Libickiego czterdzieści jeden 
razy, a w bibliografii odnajdujemy cztery książ-
ki autorstwa historyka z Oksfordu. Obok „Eu-
ropa. Rozprawa historyka z historią”, na liście 
znajdują się: „Boże Igrzysko – Historia Polski”, 
„Europa między Wschodem a Zachodem” oraz 
„Europa walczy 1939-1945 – Nie takie proste 
zwycięstwo”. Marcin Libicki, w dużej mierze 
koncentrując się na historii XX stulecia, nawią-
zuje do dzieł Normana Daviesa, aby wzorem 
Tony’ego Judta wyliczać nadinterpretacje, czy 
przeinaczenia faktów historycznych z dziejów 
Europy. Strona 350. to kolejna podróż w czasie 
do początków dziejów naszej państwowości, 
kiedy to w IX i X wieku rozpoczynają się rządy 
pierwszych władców Polski. 

Narody Starego Kontynentu, doświadczone 
w XX stuleciu przez dwa globalne konflikty 
zbrojne, dążyły do zjednoczenia się w ramach 
globalnej struktury ponadnarodowej. Jej zasad-
niczym celem było odejście od przestarzałego 
poglądu, wysuwającego na plan pierwszy anta-
gonizm, jako podstawę stosunków międzyna-
rodowych. Niewątpliwą przewagą „Europy…” 
Libickiego, nad „Rozprawą historyka z historią” 
jest, powstała wyłącznie z uwagi na dwie dekady 
różnicy między tytułami, szersza perspektywa 
historyczna, która jednak, aby była zaletą, musi 
być dobrze wykorzystana. Autor, mając do dys-
pozycji szerokie spektrum zagadnień z pierw-
szych dekad XXI stulecia, wspomina ataki ter-
rorystyczne z 11 września 2001 roku, „Tragedię 
smoleńską” z 10 kwietnia 2010 roku, czy kam-
panię podczas wyborów prezydenckich w USA, 
w wyniku której Donald Trump – ekscentryczny 
deweloper z nowojorskiego Manhattanu – został 

wybrany na 45. prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych. Strona 1257. to kolejna pętla czasoprze-
strzeni, w której Marcin Libicki, powracając 
do chrześcijańskich korzeni Europy, wspomina 
m.in.: akt Nowego Przymierza, okres reformacji 
oraz postać Papieża Polaka św. Jana Pawła II, 
którego porównuje do „biblijnego proroka”. 

Reasumując, odpowiedź na pytanie, czy lektu-
ra książki Marcina Libickiego jest dobrą alterna-
tywą dla innych form spędzania wolnego czasu 
w perspektywie nadchodzących długich, zimo-
wych wieczorów? – pozostawiam potencjalnym 
czytelnikom tego dzieła. Takie utwory, bo nie tyl-
ko o książkach tu mowa, zawsze będą pod wiel-
kim wpływem swojego pierwowzoru, którego 
oddziaływanie jest tym silniejsze, im słabiej wy-
padają one przy wersji oryginalnej. Jednego mo-
żemy być pewni, po ponad dwóch dekadach „Eu-
ropy…”, dostajemy do rąk książkę, będącą próbą 
jeszcze bardziej syntetycznego przedstawienia 
korzeni cywilizacji, tradycji i kultury europej-
skiej, a na ich tle wartości, jakim Polska i Pola-
cy hołdowali od momentu wkroczenia w poczet 
państw, będących forpocztą chrześcijaństwa. 

Michał Skrętek

Dwie dekady Europy

Jestem po lekturze książki Macieja A.Zaręb-
skiego „Żywot marzycielki”. To ważna pozycja 
napisana w hołdzie Matce. Zasłużonym hołdzie 
Matce, ale i osobie. Dziękuję autorowi za nią, 
choć jej tytuł tylko częściowo określa człowieka, 
jakim była p. Julianna. Jej nauczycielstwo – bar-
dzo polskie, bardzo społeczne, bardzo rodzinne 
– przerasta to obiegowe pojęcie; nawet jej tak 
bardzo podkreślana przez autora religijność nie 
zamykała się jedynie w refleksyjnym obyczaju, 

sięgała konfrontacji. Jej aspiracje, wrażliwość 
i mądrość wyniosły ją ku filozofii czynu. I była 
człowiekiem czynu, co autor słusznie i wdzięcz-
nie opisał. Winszuję serdecznie.

Autor znalazł się na podobnej drodze, wpraw-
dzie bez tej nauczycielskiej skromności Matki, ale 
z konsekwentnym charakterem Zarębskich, by dzia-
łać i współtworzyć rzeczywistość. Że nie wszystko 
się udaje? No cóż, prawda jest tajemnicą… 

Eugeniusz Kabatc 

•••••
Raz jeszcze dziękuję za „Żywot marzyciel-

ki”. Podziwiam pana pamięć i potrzebę pisa-
nia. Zostawia pan za sobą znamienne ślady, 
upamiętniające postacie bliźnich, a także 
swoje dokonania. Podziwiam i gratuluję (…)

Analizuję postać pańskiej Mamy i czuję jej 
osobowość, bo prawie w moim wieku z umiło-
waniem do pisania i przygód życia. 

Daniela Długosz-Penca

Jeszcze o książce „Żywot marzycielki” – listy do redakcji
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Polsko, moja Ojczyzno – Tyś jest mą chorobą
Patrzę, Słucham i Czuję – i Lament nad Tobą
przed oblicze Boga zanieść chcę w cichości...
Aby wskazał, doradził w wielkiej swej Miłości!
Jakże Ciebie ma Polsko ochronić dziś potrzeba
Ile modlitw odmówić by poruszyć Nieba?
Czy może przed obliczem Panny częstochowskiej
Zatracić się w modlitwie by Narodu oddaliła troski
Aby złych Judaszów zdrajców, sprzedawczyków
Pozbawiła rozumu – Ich knowań i wnyków!!!
Ci co chcą Cię usidlić i znowu zniewolić
Naginając wciąż prawo zdusić i zmiętolić,
Byś prostując kręgosłup i kark przez wiek zgięty
Nie mogła znów ukazać, że Duch nieugięty
Twój Drzemie – Lecz się budzi i jest już ocknięty!
On szlachetność ukaże jak przed wieku wiekiem:
Mądrość, Dobroć, Rozumność Co czyni Endekiem.
Wstydzić Nim się nie ważę – Głowę noszę wyżej
I horyzont omiatam wzrokiem: i Dale i Bliże...
Ciebie moja Ojczyzno – POLSKO MA CHOROBO
Kocham i Kochać będę Byś Była Ozdobą –
Świata Całego!!!

Andrzej Zagdański
Warszawa, 15.04.2019 r.

Wiersze

Przesłanie miłości

Z niej wszystko lub prawie wszystko wynika
Najprostsze najczulsze uczucia są do wyrażenia
Można zatracić się w ich sposobności pożądania
Przez dotyk poczuć płonący akt namiętności
 Odkryć w nim coś naprawdę bardzo osobistego
 Intymny wyraz relacji i otwarcia się na bliskość
 Zachwytu który jest sensem  tego koloru erotyki
 W tym przekonaniu miłość nie jest prawem bytu
Zamkniętymi oczami doświadczam siły ciała
Czułość jej ust odmienia znaczenie moich słów
Nie można pominąć momentu tej wrażliwości
Tego jednego, co wydaje się snem kochanków
 Kruchość naszych odczuć jest istotą subtelności
 Nic nie zmieni marzeń po tamtej stronie chmur
 W tej delikatności serca odnajduję szczęście
 Wierząc, że po mojej śmierci przyjdą inni poeci 

3.11.2019
Robert Wołczyński

Sięgając po tomik wierszy Bogusława Janu-
sza Cebulskiego „Moja Mała Ojczyzna Odola-
nów” nie spodziewałam się, że ktoś może aż tak 
bardzo zakochać się „na zabój” w swoim mie-
ście. A jednak okazało się, iż dla Autora jest to 
jedyne miejsce na Ziemi, ukochane przez niego 
od dzieciństwa miłością, której nigdy nie zdra-
dził. Urodzony w „wielkim mieście”, bo w koń-
cu Wrocław tego typu miastem jest – w wieku 
2 lat został na całe życie związany z nowym 
miejscem, z nową Małą Ojczyzną, Odolanowem. 
I właśnie w swoim tomiku wierszy zadaje kłam 
lansowanej przez liberałów retoryce, że w życiu 
liczą się tylko ci wykształceni z dużych miast 
i na nich należy opierać wszelkie przedsięwzięcia 
związane z polityką i rządzeniem. Ze strof jego 
wierszy wynika zupełnie coś odmiennego, coś, 
co każe uwierzyć w wielki potencjał intelektualny 
mieszkańców małych miejscowości, ich przed-
siębiorczość i mądrość życiową. W nich również 
kwitnie, może nawet bardziej intensywniej niż 
w wielkich miastach, życie w wielobarwnych 
odcieniach, a lokalna społeczność potrafi myśleć 
zdrowiej niż przysłowiowe „elyty” i w dodatku 
po polsku. No i nie zatruwa swoim szambem Wi-
sły aż po Bałtyk. W poezji tej, jak w soczewce, 
odbija się życie tej pięknej Małej Ojczyzny.

Zapoznając się z treścią książki stajemy się 
powoli również jakby mieszkańcami Odola-
nowa uczestnicząc w wartkim nurcie różnych 

zdarzeń przetaczających się przez to 
środowisko, czasami nawet z pręd-
kością huraganu. Identyfikujemy 
się z mieszkańcami, jak byśmy ra-
zem z nimi chodzili do ulubionych 
sklepów, lokali, na niedzielną mszę, 
uczestniczyli we wszelkich wybo-
rach, odwiedzali miejscowe władze 
i wymieniali pozdrowienia ze zna-
jomymi przechodniami, znając ich 
rodowe tajemnice. Mamy też okazję poznać 
wszelkie zakątki i historię miasta skrzętnie opi-
sane w strofach oraz piękno całej okolicy, z jej 
wioskami tworzącymi historię tego zakątka 
kraju. Autor w znakomicie pełnionej roli prze-
wodnika oprowadza nas po tych miejscowo-
ściach, opowiadając o ich codziennym życiu, 
prowadzonych niegdyś i aktualnie biznesach 
oraz o śladach historii. Cały Odolanów wraz 
z okolicami mamy podany na srebrnej tacy.

Nie zabrakło też odniesienia do spraw ogól-
nych związanych z polityką, samorządnością, 
co znalazło swoje odniesienie w humorystycz-
nej szopce AD 2014. Czerpiemy też wiedzę 
z nauczania Jana Pawła II podkreślającą niero-
zerwalny związek Narodu Polskiego z wieko-
wą tradycją wiary katolickiej. Autor, to Polak 
kroczący przez swoje życie z podniesioną gło-
wą, niebojący się mówić prawdy nawet wów-
czas, gdy jest ona gorzka. Dla niego liczy się 
dobro polskiej rodziny oparte na pracy, prawie 
i wierze. Wyśpiewuje o tym w pieśniach Kape-

li nad Baryczą, której jest współza-
łożycielem i nadal jej liderem. Dys-
ponuje wielką pomysłowością i jest 
znakomitym organizatorem wielu 
lokalnych inicjatyw, co później 
znajduje swój wyraz w jego twór-
czości piosenkarskiej i literackiej: 
poetyckiej, a także felietonowej, 
sławiących Odolanów. W jednym ze 
swoich wierszy pyta: „Czy można 

nie kochać/Takich miasteczek/Gdzie w kwia-
tach i zieleni/Malowany Ryneczek?” Można to 
skwitować krótkim stwierdzeniem, że Odola-
nie to mają szczęście żyjąc na co dzień z takim 
poetą! W dodatku mogą słuchać tego wszyst-
kiego na nośnikach muzyki, gdyż Autor rów-
nież komponuje muzykę do swoich rymowa-
nych wierszy, a Kapela głośno o tym śpiewa.

Ten tomik wierszy gorąco polecam tym 
wszystkim, którzy ciągle szukają swojego miej-
sca na Ziemi i nie mogą go znaleźć. A tymczasem 
okazuje się, że ta jedna, jedyna Mała Ojczyzna 
jest w zasięgu ręki. Trzeba tylko się rozejrzeć 
i zacząć wspólnie działać na jej rzecz, a okaże się, 
że wcale nie musi to być środowisko wielkomiej-
skie, a obiegowe powiedzenie – małe jest piękne 
– nabierze nowego, pełnego blasku. Doświadczył 
tego Autor książki ukazując nam więcej blasków 
niż cieni życia w takim środowisku. Dlaczego nie 
mielibyśmy i my z tego czerpać garściami korzy-
stając z jego doświadczenia?

Lucyna Kukomska

Miejsce na Ziemi

Ballada o ojczyźnie

…bo gdzie cię szukać jeżeli nie w sercach- 
tych których nie ma i w tych co wciąż biją, 
w skrzydłach huzarskich, opaskach powstańczych, 
czy w szklanych domach, co w marzeniach żyją… 
 w trudzie oracza, w modlitwie matczynej,
 która cię woli boskiej powierzała,
 w iskrach z ogniska, tam gdzie szumią knieje,
 w blasku wolności, gdyś z niewoli wstała…
byłaś i jesteś – będziesz zawsze z nami, 
póki żyjemy i ty będziesz żywa
mogą osaczyć nas wokół hordami,
które rozerwie wiara sprawiedliwa,
 że kiedy wolność w krwi narodu płynie 
 to kiedy z prochu ten naród powstanie
 nic go nie zmoże, nic go nie pokona – 
 oto najprostsze ojczyzny przesłanie… 

X 2019
Zdzisław Szczepaniak



6

Twoje białe dłonie i białe klawisze
I Twoja postać nad nutami pochylona
Tego się nie zapomina i to nie przemija
Niech będzie memi słowami... pochwalona!
 I niech nadal brzmi twoja muzyka
 Co jest w i mojem śpiewie i w kląskaniach słowika
 I w tem wietrze znad twojego morza gnanem
 I w tym co trwa i nie jest zapomnianem

Piotr hr. Czarkowski-Golejewski: babcia 
chciała, żeby coś trwałego po niej zostało, 
Broel – Platerowie byli bohaterami Powstania 
Listopadowego i o Emilii Plater pisał Adam 
Mickiewicz, później Leon hr. Broel-Plater był 
bohaterem Powstania Styczniowego, Broel-
-Platerowie ufundowali Muzeum w Rappersvi-
le, wybudowali duży kościół w Niekłaniu, po 
Ludomirze Rogowskim zostały opery, muzyka 
baletowa i wiele tekstów, a jej wiersze i tłuma-
czenia to właściwie nie zaistniały, więc myślę, 
że dlatego na starość ufundowała pomnik Cier-
piącego Anioła na cmentarzu polskim w Lund.
 Ten pomnik Cierpiącego Anioła
 To nasz niemy głos co nie mówi lecz woła
 To ta pamięć co łzy z oczu wyciska
 I ta moc co zaklęta jest w duszy obeliska
On nie mówi, ale i tak powie wszystkim więcej
On nie ma serca, ale potrafi pokochać goręcej
Nie ma oczu a ma światłość pod powiekami
On tu jest i będzie... na wieki z nami

Ludwika hr. Broel-Plater zmarła w 1972 r. 
w Lund i została pochowana w polskiej kwaterze 
Cmentarza Północnego, obok pomnika Cierpią-
cego Anioła. Jej pierwszym mężem był kompo-
zytor Ludomir Rogowski, którego przodkowie 
związani byli z ziemią świętokrzyską. Zmarł 
w 1954 r w Dubrowniku i tam pozostał na stałe.

Jerzy Marciniak

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku, w ramach stypendium Ministra Kultury, 
zajmowałem się śladami polskimi w Szwecji. 
Szczególnie poezją powstałą w obozie Ra-
vensbrück i dokonaniami literackimi Ludwi-
ki Nawroczyńskiej, primo voto Rogowskiej, 
secundo voto hr. Broel-Plater (1885 – 1972).

Na dokumentach dotyczących Ludwiki hr. 
Broel-Plater, zgromadzonych w Archiwum 
Polskim Uniwersytetu w Lund, czy w posia-
daniu Jej wnuka Piotra hr. Czarkowskiego-
-Golejewskiego (1934 – 2006), były różne 
adnotacje. M.in:... droga na Niekłań... samo-
chód... wesele... huta... polowania.

Zdaniem wnuka Ludwiki Nawroczyńskiej 
i kompozytora Ludomira Rogowskiego (1881 
– 1954) wyrazy te odnosiły się do ślubu Zofii 
hr. Broel-Plater (1900 – 1991) z Franciszkiem 
hr. Zamoyskim (1888 – 1948). Jak i wizyta-
mi Józefa hr. Broel – Platera i jego żony Lu-
dwiki w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
w Niekłaniu oraz w organizowanych tam po-
lowaniach. 

Ród hr. Broel-Platerów był potężny, bo-
gaty, miał dobre koligacje i wiele posiadłości 
na Litwie, Łotwie i w przedwojennej Polsce. 
Jedną z nich był Niekłań w ziemi świętokrzy-
skiej. Józef hr. Broel-Plater (1890 – 1940 
Dachau) właściciel majątku Kombul w dzi-
siejszej Łotwie był entuzjastą jazdy samocho-
dami i wyczynowym sportowcem. Reprezen-
tował Polskę na Olimpiadzie Zimowej w St. 
Moritz, gdzie zajął 17. miejsce w bobslejach. 
Jego żoną była Ludwika, urodzona w Dąbro-
wie Górniczej jako Nawroczyńska, której 

pierwszym mężem był kompozytor Ludomir 
Rogowski, pochodzący z Lublina. 

Ludwika hr. Broel-Plater była więźniarką 
Obozu Ravensbrück (1941 – 45). Po wojnie za-
mieszkała w Lund na południu Szwecji razem 
z wnukiem Piotrem hr. Czarkowskim-Golejew-
skim. Była osobą znaną i powszechnie szano-
waną. Razem z przedwojennym prawnikiem 
Bożysławem Kurowskim zbierała Zeznania 
Świadków, czyli byłych więźniów obozów kon-
centracyjnych. Od młodych lat parała się poezją.

Bożysław Kurowski herbu Szreniawa 
(1911 – 2006), syn znanego poznańskiego 
inżyniera, przedwojenny absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, więzień obozów Koncentracyj-
nych Stutthof, Mauthausen i Sachsenhausen 
(1940 – 45), wiceminister w Rządzie Emigra-
cyjnym (1945 – 46), pisarz i publicysta, kole-
ga uniwersytecki Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go, odznaczony Medalem Świętego Sylwestra 
przez Jana Pawła II-ego. Po wojnie osiadł 
w Lund i zajmował się zbieraniem dokumen-
tacji o losach więźniów obozów koncentra-
cyjnych. Jego żona Maria Leliwa-Żurowska 
z Leszczkowa (1916 – 1999), w dzisiejszej 
Białorusi, była więźniarką Ravensbrück i zaj-
mowała się przechowywaniem dokonań po-
etyckich, które powstały w obozie.

O Ludwice hr. Broel-Plater mówił: była oso-
bą niesłychanie ambitną i bardzo ładną w mło-
dości, ale z takim poczuciem, że dużo ważnych 
rzeczy wymknęło jej się i nadal wymyka z rąk. 
Przeżycia obozowe były takim bagażem, który 
jej zawsze bardzo ciążył. Nieraz o tym pisała.

Płacz starych ludzi, często już bez łez
Bo to co mieli to wypłakali

A oni pejczem, pejczem i kula w łeb
I patrzyli spokojnie jak inni ich szybko grzebali
Piotr hr. Czarkowski-Golejewski: babcia 

Ludwika do swojego pałacu w Kombulu tęsk-
niła i o nim wielokrotnie pisała. Trochę tego 
u mnie zostało.
Spłonął mój dobry, biały dom
Wedle starego traktu stojący
Ja ciągle widzę te jasne płomienie
I czuję w mem sercu ten dawny ogień gorejący.
 Za domem jezioro czystemi wodami stało
 A wtedy było pełne odblasku z ognia cieni
 I wszystko trzeba było nagle rzucić
 I odejść stamtąd... przez los zmuszeni
I szłam i szłam z tobołkiem tułaczem
A idąc mówiłam pacierze
I było dla mnie takie jasne
Że tego com tam przeżyła nikt mi nie odbierze

BożysławKurowski: wyszła za Józefa hra-
biego Broel-Platera, zamieszkała w jego pała-
cu, ale wybuchła Rewolucja Październikowa 
i straciła majątek, pałac spłonął... mieli jesz-
cze tę posiadłość Celinówek, dom wczasowy 
w Jastrzębiej Górze, ale… mąż jej Józef hr. 
Broel-Plater zmarł w obozie koncentracyjnym 
w Dachau… Ja wydawałem w Lund pismo 
„Signum”, potem „Na Posterunku”, ona przy-
niosła mi trochę tekstów, ale jej wierszy nie 
chciałem drukować, bo to nie były pisma lite-
rackie. Coś tam jej jednak wydrukowałem…

Ona ładnie postąpiła po śmierci pierwszego 
męża Ludomira Rogowskiego w Dubrowniku 
i przyniosła mi wiersze oraz duże wspomnie-
nie o nim. „Signum” już wtedy jednak upadło 
a „Na Posterunku” robiłem tylko na powie-
laczu i wychodziło ono bardzo okazjonalnie. 
Szkoda, ale nie mogłem tego wydrukować.

Droga na Niekłań

(...) W niniejszym tekście nie odniosę się do 
„standardowych” kompetencji samorządow-
ców, lecz do ich działalności ubocznej, która 
zdecydowanie wykracza poza zakres ich obo-
wiązków i niejednokrotnie wywołuje słuszne 
głosy krytyki. Chodzi mi oczywiście o totalne 
upolitycznienie samorządów i wykorzystywa-
nie ich, jako odskoczni do kariery na szczeblu 
krajowym oraz dogodnej bazy wypadowej 
do podjazdowej wojny z rządem. Za przykład 
mogą posłużyć władze Gdańska i Warszawy, 
chociaż należy podkreślić, że ten trend obejmuje 
wiele innych samorządów. Jednakże w ostatnim 
okresie to właśnie te dwa miasta bardzo wiele 
łączy, bo rządzą tam osobnicy wywodzący się 
z tej samej „kuźni” kadr, czyli Platformy Oby-
watelskiej, co w myśl szerszego planu odwojo-
wania władzy centralnej uczyniło z nich awan-
gardę antypisu i „postępu”, który ma przeorać 
nasz grunt społeczny i położyć solidne fun-
damenty pod budowę „nowego” i „lepszego” 
świata. Dlatego od wielu lat włodarze tych miast 
hojnie sponsorują szemrane inicjatywy i tzw. or-
ganizacje pozarządowe, przeważnie lewackie 

i deprawatorskie, które bez tej kroplówki już 
dawno zaprzestałyby swojej szkodliwej działal-
ności. Miałoby to wręcz zbawienny wpływ na 
poprawę ogólnej atmosfery, ale tymczasem utu-
czeni na publicznym wikcie dewianci dziarsko 
maszerują ulicami naszych miast, wywołując 
powszechne zgorszenie. A jeszcze bardziej iry-
tujące jest to, że na czele tęczowych marszów 
„równości” kroczą z dumą prezydenci Gdańska 
i Warszawy, którym najwyraźniej odpowiada fe-
tor unoszący się z tej moralnej kloaki. 

W tym kontekście nasuwa się jeszcze jedno 
podobieństwo, bowiem w obu tych miastach 
doszło na przestrzeni ostatnich lat do podob-
nych katastrof ekologicznych. I tak jak w 2018 
roku szambo rozlało się w Gdańsku, tak teraz 
fekalia wypływające z pękniętych rur war-
szawskiej oczyszczalni „Czajka”, zatruły Wisłę 
i z jej nurtem popłynęły do Bałtyku. Połączył 
więc oba grody nie tylko tęczowy most ideolo-
gicznej wojny z ciemnogrodem, ale także cuch-
nąca rzeka ekskrementów płynących ze stolicy. 
I nie ma się z czego śmiać, bo ucierpieli na tym 
nie tylko ludzie mieszkający wzdłuż królowej 
polskich rzek i jej ekosystem, ale również kozy 
wypasane w ramach miejskiego projektu na jed-

nej z rzecznych wysepek przez dagestańskiego 
pastucha i jego bezdomnego pomocnika, który 
za 50 zł i jakieś parówki „opiekował” się sta-
dem. Kozy to dość odporne i mało wymagające 
zwierzęta, lecz tym razem nie przeżyły ekspe-
rymentu przeprowadzonego przez naprawiaczy 
świata, bowiem większość z nich padła, gdy 
swoje pragnienie ugasiły wodą z Wisły. Wyda-
rzenie to wywołało niemały skandal i unaocz-
niło niedowiarkom, co może nas spotkać, gdy 
bezrefleksyjnie poddamy się eksperymentom 
forsowanym przez aktywistów LGBT. W tej 
sprawie zdumiewający jest też zupełny brak 
reakcji tzw. ekologów, którzy z determinacją 
zwalczają smog i polską energetykę węglową, 
ale gdy zatruwana jest jedna z największych 
rzek Europy i uśmiercane są zwierzęta, to nagle 
gdzieś się pochowali. W sumie to jednak nie 
powinno dziwić, bo są oni sponsorowani przez 
sprawców tych nieszczęść, a większość zarządu 
Greenpeace Polska stanowią Niemcy. 

Myślę, że dobrym podsumowaniem tego 
wątku mogą być słowa lidera zespołu „Bayer 
Full”, Sławomira Świerzyńskiego, który skwi-
tował tę katastrofę w następujący sposób: „Jak 
się grzebie w cudzej d...., to g.... wypływa. Pa-

nie wiceprezydencie [Rabiej], co z tym zrobisz, 
może nowa fotka z kochankiem?”. No właśnie, 
zasadniczy problem z polskim samorządem 
tkwi w tym, że ludzie, którzy go tworzą zajmują 
się nie tym do czego zostali powołani. Zamiast 
troszczyć się o dobre funkcjonowanie wspólno-
ty lokalnej, której zawdzięczają wybór na swoje 
stanowiska, to zazwyczaj gorliwie angażują się 
w konflikty polityczne i wojny ideologiczne. 
Trwonią pieniądze podatników na realizację 
niedorzecznych pomysłów, czego przykładem 
może być zakup rydwanu przez prezydent Dul-
kiewicz, za który lekką ręką zapłaciła z miej-
skiej kasy 150 tys. zł. Wiele wskazuje też na to, 
że obie awarie oczyszczalni ścieków miały swo-
je przyczyny w zaniedbaniach towarzyszących 
ich budowie i eksploatacji, za co niewątpliwie 
odpowiedzialność ponoszą władze miejskie. 
Mamy wciąż w pamięci problemy, jakie z wy-
miarem sprawiedliwości miała Hanna Gronkie-
wicz-Waltz i Paweł Adamowicz, którzy stali się 
wręcz symbolem nieuczciwego gromadzenia 
prywatnych fortun, a jak wiadomo zjawisko 
korupcji i złodziejstwa jest dość mocno rozpo-
wszechnione wśród samorządowców. 

Moralne szambo

Od kilkunastu lat coraz mniej mówi się 
w społeczeństwie o kulturze polskiej, jako 
o drożdżach naszego bytu narodowego zwią-
zanego z tradycją powstawania polskiej pań-
stwowości. Wielu naszych rodaków zafascyno-
wanych wyższą jakością życia krajów Europy 
Zachodniej postawiło na swoim piedestale no-
wego bożka. Został nim pieniądz. To on zaczął 
wyznaczać cele życia i metody ich osiągania. 
Godność i szacunek, obecne w polskiej kultu-
rze od wieków, zostały odsunięte na bok. Życie 
publiczne coraz bardziej staje się zdominowane 
przez pogardę, wulgaryzm i przyjmowanie no-
wych idei, jako czynników pomagających zdo-
być kasę i stanąć na świeczniku w świetle kamer. 
Ci, którzy tego nie „kupili” zostali niegdyś po-
gardliwie nazwani moherami wystawionymi na 
publiczne pośmiewisko i ciągłe poniżanie. O to-
lerancji zaś dla innych poglądów nie mówiło się 
i dalej się nie mówi. To jest zarezerwowane dla 
tych, którzy chcą tolerancji tylko dla siebie. Ten 
styl przyjęły ochoczo niektóre elity polityczne, 
z liberałami na czele, co widać bardzo dobrze 
w debatach parlamentarnych. Trybuna sejmowa 
przypomina chwilami jarmark z niewybredny-
mi pyskówkami przekupek. Można też odnieść 
wrażenie jakby to jacyś Hunowie opanowali 
nasz Sejm, a nie polscy posłowie. Myszkowa-
nie posłów opozycyjnych w poselskich ławach 

przeciwników politycznych źle świadczy o ich 
kulturze osobistej. A że przykład idzie z góry, 
to i nie ma się co dziwić, że po śmierci Korne-
la Morawieckiego, ojca premiera rządu, Sieć 
została zalana falą chamskich zniewag skiero-
wanych w zmarłego, niemająca nic wspólnego 
z polskimi podstawami kulturowymi nakazu-
jącymi zawsze zachować godność i szacunek 
w majestacie śmierci, tak, jak to jest przypisane 
człowiekowi cywilizowanemu. To świadczy 
o tym, że pewna część społeczeństwa poddała 
się lansowanym nachalnie przez neomarksistów 
kulturowych, nowym ideologiom i postanowiła 
zanegować nasze dziedzictwo w imię bliżej nie-
określonej wolności.

Poszerzaniu granic wolności, buntowi prze-
ciw tradycji, wywoływaniu wszelkich antykultu-
rowych ekscesów patronują właśnie agresywni 
neomarksiści, dla których kultura polska stała 
się znakomitym przyczółkiem do rewolucyjnej 
przebudowy społeczeństwa według reguł no-
wego, globalnego porządku świata, stanowiąc 
dla mediów znakomite newsy. Natomiast tam, 
gdzie toczy się ciekawe debaty na temat kultu-
ry, w mediach zalega głęboka cisza. Ostatnio 
np. w Krakowie u augustianów, uznawanych za 
elitę intelektualną zakonników, odbyła się bar-
dzo poważna debata poświęcona awangardzie 
w polskiej kulturze od lat 60-tych ub. wieku, 
z udziałem wielu uznanych autorytetów naszej 
kultury. I co? I nic. Totalna ignorancja i lekcewa-

żenie tematu. Milczenie zapanowało również po 
stronie ludzi odpowiedzialnych za stan kultury 
w Polsce. A wiadomo przecież, że nie samym 
chlebem i disco polo człowiek żyje. Przydałaby 
się chociaż jakaś krótka informacja o tym, że jed-
nak podejmuje się takie debaty w trosce o prze-
trwanie naszej polskości. Mamy prawo żądać od 
środków masowego przekazu wszechstronnej 
informacji o tym, co dzieje się w kulturze, nie 
tylko tej ogólnopolskiej, ale i tej lokalnej. Dobrą 
podstawą ku temu byłoby wykonanie obietni-
cy wyborczej jeszcze z poprzedniej kadencji 
dotyczącej repolonizacji mediów. Przecież aż 
76% rynku naszej prasy kontroluje kapitał za-
graniczny, głównie niemiecki. Niemiecka grupa 
Polska Press kontroluje prasę lokalną aż w 15 
województwach. Nie lepiej jest w sieciach ra-
diowych i telewizyjnych. U naszych zachodnich 
sąsiadów taka sytuacja byłaby nie do przyjęcia. 
Na tym tle nasze media, w obecnym kształcie, 
w procesie przekazywania treści społecznych 
i politycznych noszą znamiona mediów postko-
lonialnych, szkodliwych dla interesów państwa 
polskiego, ale za to zgodnych z niemiecką racją 
stanu. Ta prawda powinna w końcu dotrzeć do 
tych, którzy podjęli się pracy w obszarze polskiej 
kultury. Nie repolonizując mediów możemy któ-
regoś pięknego poranka obudzić się w mrocznej 
pustce wysprzątanej z naszych tradycji i korzeni 
polskości. I w tym kontekście pytanie, kiedy uda 
się nam wrócić w nasze własne, odwieczne tory 

polskiej kultury narodowej kształtowanej przez 
wieki, pozostawiam do osobistej zadumy i próby 
skonstruowania własnej odpowiedzi. 

Jedno tylko ciągle mi się na myśl nasuwa, 
mianowicie to, że organizacje i stowarzyszenia 
zajmujące się dziedzictwem polskiej kultury, 
czeka nadal ogrom pracy. Środowisko zwią-
zane ze Świętokrzyskim Towarzystwem Re-
gionalnym i swoim nieocenionym liderem, dr. 
Maciejem Zarębskim na czele, doskonale sobie 
zdaje z tego sprawę już od wielu lat. Wiedzą, 
jak trudno było cokolwiek dobrego zrobić dla 
swojej małej ojczyzny bez wsparcia z ośrod-
ków rządowych i samorządowych. Angażowali 
więc własny czas i własne środki, aby ocalić od 
zapomnienia nasze polskie tradycje. Pozostaje 
tylko życzyć działaczom regionalnym wiele 
wytrwałości w kontynuowaniu pracy w wa-
runkach narastającej obecnie fali antykultury 
mającej wsparcie w niektórych tzw. „elytach”.

Mam też nadzieję, że w nadchodzącym 
2020 roku rządzący na serio zabiorą się do 
przywracania Polsce rynku mediów. Po to 
m.in. większa część elektoratu na nich oddała 
głosy, aby na serio traktowali swoją powin-
ność wobec Narodu Polskiego podejmując 
suwerenne, odważne decyzje bez oglądania 
się na kogokolwiek. A ilekroć się zawahają, 
niech zawsze towarzyszy im jedna z prawd 
o Żołnierzach Niezłomnych: Oni się nie bali. 

Moherek

Kultura i media

ciąg dalszy na str. 8
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W dniu 25 października 2019 r. w Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów odbyło się kolejne 
wspólne posiedzenie zespołu ds. komunikacji 
społecznej i doraźnego zespołu ds. mateczników 
patriotyzmu i kultury ludowej, któremu przewod-
niczyli Bogusław Cebulski oraz Maciej Zarębski. 
Tematem wiodącym spotkania było omówienie 
problemów we współpracy mediów publicznych 
z organizacjami pozarządowymi oraz z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. To kolejne 
spotkanie, organizowane z telewizją i radiem 
z poszczególnych regionów. Wiele małych orga-
nizacji robi wspaniałe rzeczy, ale w mediach ich 
działania w ogóle nie są nagłaśniane. Zespoły po-
stanowiły coś z tym zrobić. Przedstawiciele roz-
głośni regionalnych wskazali na dwa czynniki 
utrudniające tę współpracę – barierę finansową 
oraz istnienie niedostatecznie gęstej siatki kore-
spondentów lokalnych. Dziennikarze muszą 
otrzymać informację z małej miejscowości, że się 
w niej coś ciekawego dzieje, żeby zrobić o tym 
wydarzeniu materiał. Zadeklarowano pełną 
otwartość rozgłośni na współpracę z organizacja-
mi. Najlepiej się promuje działalność organizacji 
poprzez wydarzenia. Dlatego potrzebne są sygna-
ły o takich regionalnych wydarzeniach ze strony 
RDPP. Można również takie wydarzenie objąć 
patronatem medialnym. Ośrodki regionalne mają 
dla siebie łącznie 5 godzin antenowych, reszta to 
program ogólnopolski. Dlatego niewiele jest 
miejsca na dłuższe formy reportażowe, tego typu 
formy mogą się raczej pojawiać w ogólnopolskiej 
TVP3. Bogusław Cebulski wyjaśnił, że zespół 
otrzymał na poprzednim posiedzeniu zapewnie-
nie ze strony Dawida Wildsteina, szefa ogólno-
polskiej TVP3, o wsparciu akcji promocyjnej dla 
organizacji pozarządowych. Zwrócił się też do 
Narodowego Centrum Kultury z prośbą o dołą-
czenie do takiej promocji medialnej. Ośrodki re-
gionalne Polskiego Radia są chętne do pokazy-
wania działalności lokalnej organizacji. 
W Katowicach dziennikarze szukają tematów 
o małych ojczyznach i chętnie pokażą organiza-
cje. Przedstawiciel Narodowego Centrum Kultu-
ry zadeklarował pomoc dla organizacji o charak-
terze kulturalnym, patriotycznym. Podkreślono 

w dyskusji, że RDPP powinna przekazać infor-
mację organizacjom, jak mówić o swoich przed-
sięwzięciach do dziennikarzy. Karol Krajewski, 
Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi, wyjaśnił, że instytut promuje kultu-
rę ludową. Jest to instytucja kultury i jednocze-
śnie instytucja badawcza. Po zidentyfikowaniu 
potrzeb, instytut będzie finansował różne działa-
nia lokalne – wystawy, muzea itp. Wszystkim or-
ganizacjom lokalnym działającym w obszarach 
wiejskich zaproponował bliską współpracę 
i wsparcie finansowe. Można też uzyskać fundu-
sze z programu norweskiego na wsparcie kultury. 
Maciej Zarębski zauważył zmianę stosunku me-
diów do małych stowarzyszeń lokalnych. Nadal 
pewnym problemem jest dłuższa audycja, głów-
nie z powodów finansowych. Działania regionali-
stów powinny być bardziej widoczne, np. w for-
mie targów literatury małych ojczyzn, konferencji 
dot. mateczników. Zwrócił uwagę na pilną po-
trzebę reaktywacji pisma „Kultura wsi”, w któ-
rym Rada Mateczników chciałaby mieć stałą 
wkładkę. Łukasz Gojke zgłosił wniosek, by w pi-
śmie utworzyć stałą rubrykę porad prawnych dla 
rolników, bo jest ogromny problem na wsi z li-
chwą i leasingami. Dyr. Krajewski wyraził na to 
zgodę. Wyjaśnił, że pismo jako kwartalnik już 
zostało wznowione. Instytut będzie wspierał 
wszelkie regionalizmy, w tym ideę zorganizowa-
nia konferencji mateczników. Zaproponował, aby 
odbyła się wiosną 2020. Przemysław Jaśkiewicz 
zasugerował organizację cyklicznych spotkań or-
ganizacji lokalnych z dziennikarzami, żeby osoby 
z małych ośrodków mogły się poznać z przedsta-
wicielami mediów. W blokach reklamowych są 
też pasma do wykorzystania dla NGO, ale mało 
organizacji o tym wie. Należy to rozpropagować. 
Warto by zrobić warsztaty szkoleniowe, jak robić 
ciekawe materiały na temat organizacji lokal-
nych. Waldemar Weihs wskazał na potrzebę 
współpracy mediów nie tylko z organizacjami 
pożytku publicznego, ale i tymi, które takiego sta-
tusu nie mają. Bogusław Cebulski zaważył, że 
wiele organizacji nie zgłasza się do kampanii re-
klamowych ze względu na bariery finansowe. 
Z zadowoleniem podkreślił, że radio i TV są 

otwarte na patronaty nad ciekawymi wydarzenia-
mi lokalnymi. Trzeba wyłapywać liderów w tere-
nie. Może pomocne byłyby tu wojewódzkie rady 
pożytku publicznego. Warta popularyzacji byłaby 
działalność kapel ludowych i zespołów folku 
miejskiego. Dyrektor Krajewski przekazał infor-
mację, że już wkrótce ruszy akcja przyznawania 
odznaczeń „zasłużony dla kultury wiejskiej” i za-
chęcił członków organizacji pozarządowych do 
przysyłania wniosków w tej sprawie. Zapowie-
dział też organizację w Warszawie festiwalu kapel 
ludowych oraz podjęcie starań o wydzielenie na 
Festiwalu Piosenki w Opolu dnia muzyki folko-
wej. Maciej Zarębski zasugerował zrobienie 
w Warszawie konferencji matecznikowej razem 
z festiwalem muzyki folkowej i tożsamości naro-
dowej. Dyrektor Krajewski przystał na ten po-
mysł. Jan Żółtowski z Narodowego Centrum 
Kultury poinformował o istnieniu portalu „kultu-
ra dostępna”, na którym można publikować np. 
materiały dot. ciekawych wydarzeń lokalnych. 
Waldemar Weihs zwrócił się do przedstawicieli 
mediów z prośbą o otwarcie kilkuminutowego 
okienka raz w tygodniu na prezentację działaczy 
społecznych czy przedstawicieli RDPP i rad wo-
jewódzkich oraz przekazywania ważnych infor-
macji dla organizacji. Sama RDPP też powinna 
zaistnieć w programach informacyjnych. Przed-
stawiciel TVP3 w Gorzowie zasugerował, by za-
wrzeć porozumienie, na mocy którego pasmo 
ogólnopolskie emitowałoby w ramach stałego 
wydzielonego czasu antenowego materiały nad-
syłane przez oddziały regionalne. Trzeba skupić 
się na rozszerzeniu zasięgu odbiorców takich pro-
gramów. Trzeba się wymieniać takimi materiała-
mi w ramach różnych oddziałów i anteny wspól-
nej. Wspólny program byłby tańszy i ciekawszy. 
Jeśli chodzi o popularyzację Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, to na najbliższe posiedze-
nie RDPP została zaproszona ekipa telewizyjna 
TVP3, która zrobi materiał o Radzie. Trzeba też 
pokazywać działalność członków Rady w tere-
nie. Większość ludzi nawet nie wie o istnieniu 
Rady. Konkludując dyskusję, Bogusław Cebulski 
stwierdził, że zespoły ds. komunikacji społecznej 
oraz ds. mateczników patriotyzmu przygotują 

projekt uchwały RDPP o potrzebie uruchomienia 
audycji, w której promowana byłaby Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego i organizacje poza-
rządowe. P. Jaśkiewicz zgłosił wniosek, żeby 
o każdym posiedzeniu plenarnym Rady była wia-
domość w paśmie ogólnopolskim, najlepiej 
w dzienniku. Również ze spotkań zespołów Rady 
warto by czasem zarobić materiał, tak by była in-
formacja o tym, czym się Rada zajmuje. Maciej 
Zarębski, przechodząc do tematyki mateczników, 
zgłosił potrzebę inwentaryzacji mateczników 
w Polsce – tego zadania sam się już podjął w for-
mie albumu. Środowisko matecznikowe potrze-
buje również integracji i wymiany doświadczeń. 
Liczbę mateczników szacuje się na 100-500. Na-
leży je spopularyzować w mediach. Sami właści-
ciele mateczników często nie ubiegają się o roz-
głos, są skromni. Telewizja powinna być aktywna 
w szukaniu tych obiektów i osób. Pośrednikiem 
między matecznikami a mediami mógłby być ze-
spół ds. mateczników. Przemysław Jaśkiewicz 
zgłosił wniosek, żeby utworzyć specjalny fun-
dusz dla mateczników, na wzór funduszu dla kół 
gospodyń wiejskich czy uniwersytetów ludo-
wych. Zespół bardzo poparł tę inicjatywę. Zapro-
szony na posiedzenie właściciel matecznika 
w Łosicach Waldemar Kosieradzki przedstawił 
bardzo ciekawą prezentację swojego matecznika, 
opowiadając o historii jego tworzenia oraz o tym, 
jak przez lata funkcjonuje. Tematem bardzo zain-
teresowała się red. Krystyna Różańska-Gorgo-
lewska z Radia Poznań, oferując udostępnienie 
anteny dla tego rodzaju postaci i postaw. Zauwa-
żyła, że takie tematy najlepiej pokazuje się po-
przez ludzi z pasją, takich jak pan Kosieradzki. 
Poprosiła o kontakty do podobnych osób z woje-
wództwa wielkopolskiego. Ustalono, że Rada 
zwróci się do Dyrektora Dawida Wildsteina 
w celu uzgodnienia formy współpracy telewizji 
publicznej z Radą Działalności Pożytku Publicz-
nego, w tym z gospodarzami mateczników pa-
triotyzmu. Najlepsze audycje rozgłośni lokalnych 
dobrze byłoby upowszechnić w pasmach ogólno-
polskich. Przewodniczący zespołu ds. mateczni-
ków patriotyzmu wyraził ogromne zadowolenie 
z efektów posiedzenia i z faktu, że idea tworzenia 
mateczników trafiła wśród przedstawicieli me-
diów na podatny grunt, zapraszając gości do swo-
jego matecznika w Zagnańsku.

Ewa Lange

Relacja z posiedzenia zespołu ds. komunikacji społecznej i doraźnego 
zespołu ds. mateczników patriotyzmu i kultury ludowej

18 października – w kieleckiej siedzibie 
IPN odbyła się uroczystość wręczenia 33 oso-
bom krzyża Wolności i Solidarności. Wśród 
osób wyróżnionych znalazł się Marek Skuza, 
członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego w latach 2009-2018. Gratulujemy!

25 października – posiedzenie Zespołu ds. 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w kance-
larii premiera RM (relacja poniżej), a wieczo-
rem tego dnia w Podkowie Leśnej odbył się 
benefis prof. A.Tyszki (patrz str. 9-10).

3 listopada – zmarł w Białymstoku w wieku 
90 lat dr Ryszard Grabowski, specjalista chorób 
wewnętrznych oraz chemioterapii nowotworów, 
wychowawca kilku pokoleń lekarzy. Dr Grabow-
ski był znanym działaczem izb lekarskich, człon-
kiem Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
Naczelnej Izby Lekarskiej kadencji 4-8, długolet-
nim przewodniczącym białostockiej Komisji ds. 
Lekarzy Emerytów, świetnym organizatorem 
wycieczek krajoznawczych dla emerytów.

5 listopada – podczas obrad plenarnych Rady 
Działalności PP w Warszawie podjęto uchwałę 
o powołaniu Programu wspierania mateczników 
patriotyzmu, tradycji i kultury ludowej.

6 listopada – odbyła się biesiada historyczno-
-literacka w Ośrodku w Zagnańsku, podczas któ-
rej przypomniano wydarzenia sprzed 100 i 101 lat, 
przedstawiono przebieg benefisu prof. Tyszki oraz 
zaprezentowano album M.Zarębskiego o Matecz-
nikach. Wcześniej obradował Zarząd ŚTR, który 
podjął szereg uchwał, m.in. o nadaniu Markowi 
Mostkowi z Białogardu tytułu Przyjaciela Biblio-
teki Świętokrzyskiej, wystąpieniu ŚTR z Konfede-
racji Inicjatyw Organizacji Pozarządowych.

21 listopada – prezentacja wierszy za-
mieszczonych w Almanachu chicagowskim 
Drogi do Wolności, wydanego jako 371. po-
zycja Biblioteki Świętokrzyskiej w kawiaren-
ce JOM w Irving Parku w Chicago. Imprezę 
prowadziła Alina Szymczyk, członkini ŚTR.

29 listopada – kolejna edycja Radków. Tym 
razem stypendium otrzymali: Patrycja Łuszczek, 
Magdalena i Patrycja Waluśkiewicz. Relacja 
z uroczystości na str. 3. Maciej A. Zarębski 

12 września – obchody 35-lecia kieleckie-
go oddziału Związku Literatów Polskich; dwa 
dni później 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej, a 16 września uroczystości 
związane z 15-leciem działalności Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego i funkcjo-
nowania Ośrodka w Zagnańsku (str. 1-3).

18 września – w Ośrodku Matecznikowym 
w Zagnańsku odbyło się spotkanie z młodzieżą 
szkoły podstawowej w Zagnańsku. Tematem 
były sprawy związane z 80. rocznicą IV rozbio-
ru Polski, realizacją paktu Ribbentrop-Mołotow 
zawartego 23 sierpnia 1939 roku. Młodzieży 
towarzyszyli ich pedagodzy z dyrektor szkoły 
Marzanną Moćko. Obok pogadanki wygłoszo-
nej na temat agresji niemiecko-sowieckiej na 
Polskę przez prezesa ŚTR Macieja Zarębskiego, 
utwory patriotyczne przedstawił Jan Wiaderny.

- także tego dnia w Ossali w miejscowej szko-
le podstawowej odbyło się uroczyste odsłonięcie 
okolicznościowej tablicy poświęconej Adamowi 
Bieniowi (1899-1998), członkowi delegatury 
rządu na kraj, uczestnikowi procesu 16-stu. Ho-
norowym uczestnikiem uroczystości była córka 
urodzonego w Ossali Ministra, Hanna Bień-Biel-
ska, kustosz Izby Pamięci słynnego Ojca.

21 września – prezes ŚTR Maciej Zarębski wraz 
z małżonką złożył wizytę Teresie i Janowi Kraw-
czykom w Adamowie, gdzie zapoznał się z postę-
pem robót modernizacyjnych i rozbudową prowa-
dzonego przez nich Muzeum Ludowego. Uzyskane 
z gminy środki na ten cel dobrze świadczą o relacji 
gospodarzy z władzami samorządowymi.

23 września – benefis 70-lecia urodzin 
Jana Jadacha (patrz strona 3).

- tego dnia zmarł w wieku 82 lat Jan Banaś-
kiewicz, członek stowarzyszenia Kielecka Ro-
dzina Katyńska oraz Rodzina Policyjna 1939 r., 
sympatyk naszego Towarzystwa. Urodzony 
w Stąporkowie był synem policjanta, więźnia 
obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w Twe-
rze i pogrzebanego w Miednoje. Po roku 1990 
zajmował się upamiętnianiem prawdy o zbrodni 

katyńskiej. Zebrał ponad 2 tys. biogramów ofiar 
sowieckiego ludobójstwa. W roku 2015 został 
uhonorowany nagrodą Świadek Historii.

27 września – w Galerii sztuki współczesnej 
pałacyku T. Zielińskiego w Kielcach odbył się 
benefis i wystawa malarstwa Edwarda Tuza, ar-
tysty pochodzącego z ziemi zagnańskiej. Okazją 
było 70-lecie jego urodzin oraz 40-lecie pracy 
twórczej. Absolwent Kieleckiej Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej, od roku 1979 wykonujący wolny 
zawód, zajmuje się wyłącznie malarstwem. Pi-
sze także wiersze. W roku 1985 otrzymał upraw-
nienia Ministra Kultury i Sztuki do wykony-
wania zawodu artysty plastyka. Ważne miejsce 
w jego  malarstwie zajmuje twórczość sakralna, 
artysta czerpie także natchnienie z poezji roman-
tycznej. Chętnie sięga do tematyki patriotycznej 
oraz surrealistycznej (foto). Prace Edwarda Tuza 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą (Niemczech i Japonii). Do sukcesów za-
licza m.in. udział w Międzynarodowych Targach 
Sztuki; Europart 98 – Genewa. Jest sympatykiem 
ŚTR, często uczestni-
czy w imprezach na-
szego Towarzystwa, 
które m.in. było orga-
nizatorem w 2016 r. 
jego wystawy. Ilustra-
cja Edwarda Tuza zdobi 
okładkę jednego z wy-
dawnictw Biblioteki Świętokrzyskiej – książki 
Bogdana Dworaka „..ale było i było”.

3 października – w turnieju Jednego Wier-
sza Miłość jest wszystkim zorganizowanym 
podczas pleneru literackiego w Kazimierzu 
n/Wisłą II miejsce zajęła Ludomira Zarębska, 
członek honorowy ŚTR. Oto jej nagrodzony 
wiersz zatytułowany Narodziny poety
 Jesienny Kazimierz 
 szarość przetykana 
 srebrzystymi kroplami deszczu
 niebo ciężkie od chmur.
 Nagle promyk świetlny

 wpada przez małe okno
 i odbija się od lustra nad kominkiem.
 Drży delikatnie płomyk świecy,
 zapach kawy i ciasta
 spokojny kojący głos Marii
 i niezwykła aura
 w której rodzi się poeta.

I miejsce jury, kierowane przez Stanisława 
Nyczaja, przyznało Ewie Bułgajewskiej-Grygiel 
z Olsztyna za wiersz W brzezinie, a III Hannie 
Fołtyn z Warszawy. Ich wiersze zostaną opubli-
kowane w kolejnym numerze GŚ.

4 października – uczestnicy pleneru w Ka-
zimierzu obejrzeli spektakl amatorskiego te-
atru z Buska-Zdroju Pielgrzym zniewolonego 
wieku, poświęcony życiu i działalności na emi-
gracji Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Re-
żyserem spektaklu i autorem scenariusza jest 
Arkadiusz Szostak; główną rolę gra Zdzisław 
Skoczylas, emerytowany nauczyciel języka 
polskiego jednej ze szkół Buska. 

10 października – w wieku 79 lat zmarł 
w Kielcach po ciężkiej chorobie prof. 
Stefan Pastuszka, historyk ruchu ludo-
wego, ludowiec, działacz społeczno-po-
lityczny, senator RzP w latach 1993-97, 
wiceminister edukacji narodowej w la-
tach 1995-1997, wiceprzewodniczący 
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego.

13 października – odbyły się wybory do 
polskiego parlamentu. Mimo zdecydowanego 
zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i uzyska-
nia możliwości samodzielnego rządzenia (235 
mandatów w Sejmie), PiS nie zdobył większo-
ści w Senacie (wkrótce wybrano władze RzP; 
marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek, zaś 
Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatel-
skiej. Premierem został Mateusz Morawiecki. 
Teki ministrów zachowali w większości dotych-
czasowi szefowie resortów. Podczas pierwszych 
posiedzeń Sejmu i Senatu nie zabrakło godnych 
pożałowania zachowań strony opozycyjnej.
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Następnie Maciej A.Zarębski przedstawił po-
nad 25-letni okres znajomości z jubilatem, wza-
jemne (nierzadko trudne) ich relacje oraz współ-
pracę na bazie Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego (w latach 1993-2006) - w działal-
ności Muzeum Ziemi Staszowskiej, redagowa-
niu „Gońca Staszowskiego”, przy prowadzeniu 
Uniwersytetu Młodzieżowego Małych Ojczyzn”, 
organizacji wielu sesji popularno-naukowych, 
kilku Targów Wydawnictw Regionalnych; Świę-
tokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego (po 
roku 2004 do chwili obecnej) – w działalności 
Ośrodka Świętokrzyskiego w Zagnańsku (po 
2014 roku Ośrodka Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury), organizacji „Posiadów w cieniu Bart-
ka” (w latach 2006-2019), pomoc przy prowa-
dzeniu zajęć z młodzieżą oraz przy organizacji 
IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 
w Kielcach we wrześniu 2010 roku, a ostatnio 
przy organizacji I Zjazdu Gospodarzy Matecz-
ników Polskości w maju 2016 roku w gminie 
Zagnańsk, a także w działalności Krajowej Rady 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury, mającej od 
roku siedzibę w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie. Warto przypomnieć, iż Jan Jadach 
był jednym ze współzałożycieli Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego, pełniąc w nim 
funkcję sekretarza do roku 2018, po tym czasie 
wiceprezesa.

M.Zarębski następnie omówił działalność 
społeczno-regionalistyczną jubilata. Przypo-
mniał początki działalności publicznej Jana Ja-
dacha, datujące się na koniec lat 60. XX wieku. 
W roku 1969 jako student III roku wydziału 
historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, udzielał 
się on bezinteresownie w pracy Komisji Nauki 
Rady Samorządu II Domu Studenckiego UJ 
„Żaczek”. Po ukończeniu studiów w roku 1972 
po rocznym okresie pracy społecznej w Ko-
misji Domów Studenckich Rady Uczelnianej 
ZSP UJ i pracy w Zarządzie Środowiskowym 
AZS, przybył do Kielc podejmując pracę w Ar-
chiwum Państwowym jako archiwista. W la-
tach 1975-85 pracował w Instytucie Historii 
ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach, by następnie zostać zatrudnionym 
w czytelni Wydziału Pedagogicznego Biblio-
teki Głównej uczelni, która przez okres jego 
30-letniej pracy tamże (do roku 2015, tj. do 
czasu przejścia na emeryturę) stała się Akade-
mią Świętokrzyską, a w końcu Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego. Od roku 1995 Jadach 
pełnił funkcję kierownika tej Czytelni.

Podczas pracy zawodowej w Kielcach ju-
bilat był aktywny w działalności stowarzysze-
niowej. Należał do Polskiego Towarzystwa 
Historycznego (był sekretarzem, a ostatnio 
wiceprezesem tej organizacji), do Towa-
rzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa 
i Przemysłu Staropolskiego oraz Kieleckiego 
Towarzystwa Naukowego i Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. Obecnie, poza 
KTN, jest członkiem Świętokrzyskiego To-
warzystwa Regionalnego, w którym, o czym 
była już mowa, jest wiceprezesem. 

Jan Jadach ma bogatą działalność redakcyjno-
-publicystyczną. Jest redaktorem (lub współre-
daktorem) kilku pozycji książkowych wydanych 
w Bibliotece Staszowskiej i Świętokrzyskiej; au-
torem kilku wstępów i tekstów posłowia w wy-
dawnictwach regionalnych, a także autorem 
wielu artykułów z zakresu historii, regionalizmu 
i bibliotekoznawstwa, publikowanych w prasie 
regionalnej i czasopismach ogólnokrajowych. 
Działał także w strukturach centralnych ruchu 
regionalnego; był uczestnikiem pięciu kongre-
sów Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 
1998-2014 (w Radomiu, Gorzowie, Warszawie, 
Kielcach i Bydgoszczy). Można więc z całą pew-
nością stwierdzić, iż jubilat jest osobą spełnioną 
zarówno w życiu zawodowym, jak i w działalno-
ści publicznej.

O 30-letnim okresie pracy w służbie bi-
bliotecznej Jana Jadacha opowiedziała Maria 

Domańska-Nogajczyk 
(fot. 6), była wice-
dyrektor Biblioteki. 
W swoim wystąpieniu 
przypomniała niezwy-
kłe zainteresowanie 
jubilata problematyką 
gromadzenia zbio-
rów Biblioteki UJK, 
w tym także w zakre-

sie zbiorów regionalnych (wydawnictwa zwar-
te, czasopisma, dokumentacja życia społecz-
nego, kulturalnego i naukowego). Jej zdaniem, 
udział w życiu społecznym i regionalistycznym 
predestynował go szczególnie do tej roli. Duże 
znaczenie przykładał Jan Jadach także do gro-
madzenia odpowiedniego zasobu bibliotecznego 
przez Czytelnię Pedagogiczną. Przez długie lata 
Czytelnia ta była jedną z najbardziej obleganych 
przez czytelników. Kol. Jadach pełnił tam, obok 
funkcji kierowniczej, normalne dyżury biblio-
teczne. Nie stosował wobec siebie żadnej taryfy 
ulgowej. Artykuły prasowe i materiały publicy-
styczne pisał z reguły nocami, już po zakończeniu 
pracy. Mówczyni zwróciła uwagę na działalność 
wystawienniczą, którą także realizował jubilat. 
Przypomniała wspólnie z nim przygotowane wy-
stawy: zbiorów związanych z działalnością prof. 
Eligiusza Kozłowskiego w maju 1987 roku (już 
po jego śmierci w lutym tego roku) oraz dorobku 
twórczego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 

Z kolei zabrała głos córka jubilata Aleksandra 
Sepioło (fot 7), która przedstawiła niektóre fak-

ty z życia rodzinnego. 
Przypominając swoje 
dzieciństwo zwróciła 
uwagę na opiekuń-
czość ojca, jego troskę 
o wychowanie w duchu 
otwartości na bliźniego 
oraz bardzo ciepłe rela-
cje dziadka wobec wnu-
ków (jej synów). Potrafił 

nie tylko barwnie opowiadać bajki na dobranoc, 
ale także skutecznie edukować na bazie wiadomo-
ści historycznych. Osobiście jest wdzięczna ojcu 
za to, iż nauczył ją patrzenia na świat oraz skutecz-
nego szukania źródeł w pracy naukowej i jak być 
w tych poszukiwaniach nieustępliwym.

Na koniec Jan Jadach (fot. 8) powiedział 
o sobie, swojej pracy 
zawodowej i działalno-
ści publicznej. Na po-
czątku wystąpienia po-
dziękował za serdeczne 
życzenia i słowa wypo-
wiedziane przez wice-
dyrektor WBP Jadwigę 
Zielińską, prezesa ŚTR 
Macieja Zarębskiego, 

oraz Marię Domańską-Nogajczyk. Poinformo-
wał, że jego życzeniem była organizacja dzisiej-
szego spotkania w Czytelni Wydziału Pedago-
gicznej UJK (Krakowska 11), gdzie przepracował 
30 lat. Niestety, ze względu na remont w tamtym 
budynku było to niemożliwe. Stąd, w związku ze 
swoistym „przeniesieniem” się znacznej ilości 
studentów Wydziału do tej Biblioteki - ze wzglę-
du na bliskość Wydziału i „wyposażenie” w lite-
raturę pedagogiczno-psychologiczną, wybrane 
zostało na spotkanie jubileuszowe to miejsce 
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna). Poza tym 
to tutaj w WBP sam wielokrotnie prezentowa-
łem teksty historyczne i regionalistyczne. Jubilat 
wyraził radość z obecności na spotkaniu licznej 
reprezentacji pracowników Biblioteki UJK na 
czele z Dorotą Balcerowską, współpracownicą 
Jubilata, obecnie kierownikiem wspomnianej 
czytelni i dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej 
Andrzejem Antoniakiem, który pierwsze kroki 
w pracy bibliotecznej stawiał właśnie w Czytelni 
na Krakowskiej.

Z kolei Jan Jadach uszczegółowił zawarte 
w książce informacje o zajęciu się problematy-
ką regionalizmu. Rzeczywiście, jak zaznaczyła 
to także M. Domańska-Nogajczyk, początko-
wo przedmiotem jego zainteresowania była 
historia wojskowości. Wkrótce jednak zaan-
gażował się w działalność społeczną i zetknął 
z problematyką regionalną, która stała się jego 
wiodącym zainteresowaniem, nie tylko na-
ukowym. Znajomość z Maciejem Zarębskim 
i przystąpienie do Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego to zainteresowanie umocniło. 
Dużą rolę odegrał tu także dr Lech Stępkowski, 
prezes Oddziału PTH w Kielcach. 

Ważną sprawą stało się przywrócenie wła-
ściwej rangi nauczaniu regionalizmu w szko-
łach. I temu zagadnieniu poświęcił się nasz 
jubilat. Jego zdaniem zarówno regionalizm jak 
i umacniający się coraz bardziej ruch matecz-
nikowy, jako nowa odmiana działalności regio-
nalnej, mogą stanowić doskonałą „pożywkę” 
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Następnie Jan Jadach przybliżył szczegóły 
rozdziału bibliograficznego zamieszczonego 
w jubileuszowej książce. Liczy on w sumie 444 
opisów bibliograficznych. Dominują tematy wy-
stąpień regionalistycznych i historycznych – 140, 
później w kolejności: artykuły publicystyczno-
-naukowe – 97, artykuły naukowe, popularno-
-naukowe, źródłowe, wspomnieniowe, recenzje 
– 87, wystawy – 24, prace redakcyjne – 14, teksty 
niepublikowane – 7, wywiady – 4. Z kolei doku-
mentacja działalności naukowej, publicystycznej 
i społecznej liczy 66 pozycji. Prezentowana książ-
ka jest debiutem autorskim – i na dobrą sprawę 
łatwiej się w ten sposób przebić. Niemniej jednak 
wiele artykułów zostało dostrzeżonych i znalazło 
się w obiegu naukowym w wydawnictwach poza 
regionem świętokrzyskim.

Moja mała ojczyzna w wizualnym aspekcie 
praktycznie nie istnieje. Tak jak i ten widok utrwa-
lony na zdjęciu zamieszczonym na okładce książ-
ki – stwierdził J. Jadach. To fragment ostatniego 
odcinka drogi przed moją „chałupą”, w której 
się urodziłem i przez wiele lat zamieszkiwałem. 
Od dwóch lat już nie istnieje, podobnie jak i ta 
widoczna na zdjęciu zieleń. Rozbudowa lokalne-
go przemysłu i dróg „przeorała” ten sielankowy 
u zarania mojej młodości krajobraz otoczenia 
(las, droga i rzeka). Krajobraz ten jednak pozo-
stał w mojej pamięci, drzemie pod powiekami 
i pojawia się w snach. Naturalną koleją rzeczy 
odeszli najbliżsi, bliscy, sąsiedzi, niestety i wie-
lu kolegów z ławy szkolnej, Znaczna więc część 
społeczności wiejskiej, wśród której żyłem (przez 
lat dwadzieścia kilka) znalazła swoje miejsce na 
miejscowym cmentarzu powstałym po 1981 r. To 
naprawdę poruszający widok tego „przepełnio-
nego” miejsca ostatniego spoczynku.

Po wystąpieniu jubilata głos zabrało kil-
ka zaprzyjaźnionych z nim osób. Pierwszą 
z nich był prof. Tadeusz Sakowicz (fot 9), 

który w bardzo cie-
płych słowach podzię-
kował Jubilatowi za 
biblioteczną służbę 
na Wydziale Pedago-
gicznym i Artystycz-
nym UJK, za pomoc 
w wyszukiwaniu nie-
zbędnej literatury. To 
była czytelnia otwarta 

dla wszystkich potrzebujących - powiedział. 
Podziękowania skierował również do pracu-
jącego tam pozostałego personelu.

Adam Jaskóła (fot 10), były dyrektor VI 
LO w Kielcach, wspominał czasy studenckie 
w Krakowie (studiowali na tym samym kie-
runku, Adam był rok wyżej i mieszkali w tym 
samym akademiku w Żaczku).

Z kolei Jozef Florek (fot 11), dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie, przypomniał 
licealną znajomość z Jubilatem (kończyli szko-
łę średnią w Tarnobrzegu), odnowioną przy 
okazji przygotowań do niniejszego spotkania. 

Życzenia i okolicznościowe pismo złożyli tak-
że jubilatowi: dyrektor i wicedyrektor Biblioteki 
Uniwersyteckiej Andrzej Antoniak (fot 12) i Karo-
lina Wicha, w towarzystwie licznego grona współ-

pracowników Czytelni Pedagogicznej i Biblioteki 
Głównej - Doroty Balcerowskiej, Anny Klima-
szewskiej, Marty Adler, Anny Łojek, Magdaleny 
Antoniak, Marii Domańskiej-Nogajczyk, Toma-
sza Wójcika, Marcina Zegadło i Renaty Hatys.

Wśród składających życzenia byli także prof. 
Regina Renz (fot 13), Marzanna Moćko, Jadwiga 

i Jerzy Tecławowie, Kazimiera Zapałowa, Łukasz 
Guldon i Iwona Pogorzelska z Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, Anna Lachnik, Wojciech 
Kołodziej, Stanisław Durlej, prof. Sławomir 
Koziej (dziekan Wydziału Pedagogicznego i Ar-
tystycznego), dr Ryszard Błaszkiewicz, Andrzej 
Balcerowski, Stanisław Kędzior, Józef Machnik 
i płk Drużyn Strzeleckich Wiesław Kuca (fot 14). 

Spotkanie zakończył toast za pomyślność 
Jubilata, który wcześniej, przez ponad kwa-
drans podpisywał chętnym uczestnikom ju-
bileuszu swoją debiutancką książkę (fot 15).
Foto Stanisław Ratusznik i Ludomira Zarębska

tekst Stanisław Kruk
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Dlatego dla dobra prawdziwych i uczciwych 
społeczników, jakich nie brakuje w samorzą-
dach, należy takie przypadki zdecydowanie pięt-
nować i przykładnie karać. Tymczasem poza bi-
ciem piany praktycznie niewiele się z tym robi, 
a patologie kwitną w najlepsze. Dzięki wadliwej 
ordynacji wyborczej i ugruntowanym przez de-
kady układom, w samorządach wodzą rej par-
tyjne oligarchie, a „geniusz” z Nowogrodzkiej 
zamiast rozpędzić je na cztery wiatry, co prze-
cież obiecywał, to wydłużył im kadencje z czte-
rech do pięciu lat. 

Sytuacja staje się więc nie do zniesienia, a jej 
poprawy należy poszukiwać w radykalnej prze-
budowie samorządów, aby wreszcie zaczęły 
efektywnie i odpowiedzialnie pracować na rzecz 
społeczności lokalnych, a nie trwonić pieniądze, 
czas i wysiłek na działania niezwiązane z ich 
misją. Droga do tego wiedzie poprzez zmianę 
ordynacji wyborczej w największych gminach 
z proporcjonalnej na większościową, powrót do 
kadencji czteroletniej i ograniczenie sprawowania 
mandatu do dwóch kadencji, nie tylko prezyden-

tom, burmistrzom i wójtom, ale także radnym. 
Konieczne jest też poddanie skrupulatnej kontroli 
wydatków dokonywanych przez samorządy oraz 
zakaz wydawania pieniędzy na cele niezwiązane 
z funkcjonowaniem wspólnoty. Należy również 
pomyśleć o uproszczeniu samorządu terytorial-
nego, poprzez likwidację powiatów i sejmików 
wojewódzkich oraz zmniejszenie o połowę licz-
by radnych w gminach, co przyniosłoby ogrom-
ne oszczędności, które można by przeznaczyć 
na potrzebniejsze cele społeczne. W przeszłości 
zmniejszono już liczbę radnych i kraj się nie za-
walił, po co więc mamy utrzymywać tak liczną 
rzeszę darmozjadów. W Nowym Jorku zamiesz-
kiwanym przez 8,5 mln ludzi wybiera się tylko 51 
rajców, Los Angeles ma ich zaledwie 15, Berlin 
100, a Paryż 172. W Warszawie zaś na 1,5 mln 
mieszkańców mamy 469 radnych. Jednym sło-
wem, trzeba oczyścić stajnię Augiasza, którą stały 
się samorządy i odesłać do lamusa ostatnią z „re-
form” Buzka, bo pozostałe już dawno przeszły do 
historii. Tylko, że do tego potrzeba wizji i woli po-
litycznej, a z tym niestety w Polsce jest kiepsko…

Wojciech Podjacki
Liga Obrony Suwerenności 

Moralne szambo
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Odbył się 25 października 2019 roku w Pod-
kowie Leśnej, miejscu zamieszkania profesora, 
w Sali lustrzanej Pałacyku Kasyna (nota bene 
ten budynek z hazardem w rzeczywistości miał 
niewiele wspólnego, służył rekreacji, a nazwa 
wzięła się stąd, że projektant budynku Juliusz 
Dzierżanowski tworząc go, wzorował się na bry-
le kasyna w uzdrowisku Vichy). Spotkanie zor-
ganizowane z okazji 85. urodzin profesora było 
poświęcone prezentacji najnowszej jego książ-
ki „Od historii ku przyszłości”. Wzięło w nim 
udział ponad 70 uczestników (foto 1), wśród nich 
wicepremier rządu polskiego prof. Piotr Gliń-
ski, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności 
Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego Woj-
ciech Kaczmarczyk, członek Rady Działalności 
Pożytku Publicznego przy kancelarii premiera 
Bogusław Cebulski, właściciel Muzeum Polskiej 
Sztuki Ludowej w Otrębusach prof. Marian Po-
kropek oraz właściciel zabytkowej podkowiań-
skiej „Aidy” Tadeusz B.Iwiński, a także prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa Jadwiga 
Jóżwik. Obecna była rodzina jubilata, w tym jego 
kuzyni z Wielkiej Brytanii. Udział wzięli także 
członkowie ekipy telewizji regionalej. 

Po powitaniu przybyłych na benefis gości 
(imiennie premiera Glińskiego) przez dyrektor 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Ali-
nę Witkowską (foto 2), głos zabrał wicepremier 

prof. Piotr Gliński (foto 3), który wręczył prof. 
Andrzejowi Tyszce Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (foto 4). To jest wielki zaszczyt, 
że mogłem w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu 
państwa polskiego, wręczyć ten order, który jest 
oczywisty – podkreślił w laudacji premier Gliń-
ski, który przypomniał, że Andrzej Tyszka jest 
m.in. znakomitym profesorem socjologii kultu-
ry, emerytowanym wykładowcą akademickim, 
w tym także wykładowcą słynnego Towarzystwa 
Kursów Naukowych, które na początku 1978 r. 
założyła grupa intelektualistów związanych 
z opozycją polityczną. Opozycjonista, działacz 
obywatelski, ale także inicjator tych wszystkich 
pięknych i ciekawych rzeczy, które dzieją się tu-
taj w Podkowie Leśnej i w okolicach – wymie-
niał Gliński, dodając że prof. Tyszka jest również 
dla niego jako socjologa pośrednim, lecz bardzo 
ważnym nauczycielem. Przypomniał przy tym, 
że prof. Tyszka jest autorem wybitnej książki 
z 1971 r. „Uczestnictwo w kulturze: o różnorod-
ności stylów życia”. To była książka prekursor-
ska. Można powiedzieć: Twoje Andrzeju, dzia-
łania na polu inicjatyw innowacyjnych zaczęły 
się także od twoich poszukiwań i prekursorstwa 
w obszarze teorii kultury i teorii socjologii. To 
Andrzej Tyszka wprowadził do polskiej socjolo-

gii kategorię stylu życia – przypomniał minister, 
zwracając też uwagę, że zasługi prof. Tyszki do-
tyczą rozwijania na polu socjologii kultury metod 
badań jakościowych i terenowych. Dodał, że nie 
tylko praca naukowa profesora, ale także jego 
nieprzerwana praktyka jako animatora kultury 
świadczy o jego głębokim rozumieniu interakcji 
w obszarze lokalnym. I rozumienia tego, na czym 
polega patriotyzm lokalny i na czym polega ten 
patriotyzm z dużej litery – dodał wicepremier, 
podkreslając też, że prof. Andrzej Tyszka, które-
go cechuje „odwaga w myśleniu”, był nauczy-
cielem wielu pokoleń socjologów „w trudnych, 
ciekawych i heroicznych latach 70.

Dziękując za odznaczenie prof. Tyszka 
(foto 5) zaznaczył, że Krzyż Kawalerski OOP 
jest nie tylko wielkim zaszczytem dla niego, 
ale również dla całej Podkowy Leśnej, która 
– jak ocenił 85-letni naukowiec jest „matecz-
nikiem kultury w Polsce”. 

Alina Witkowska udzieliła z kolei głosu dr. 
Maciejowi Andrzejowi Zarębskiemu, prezesowi 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, 
z którym od lat związany jest prof. Tyszka, redak-
torowi jubileuszowej jego książki „Od historii ku 
przyszłości”, 373. pozycji Biblioteki Świętokrzy-
skiej. Wcześniej poinformowała uczestników 
jubileuszu o możliwości nabycia książki jubila-
ta (foto 6) po cenie promocyjnej oraz o tym, iż 

imprezie towarzyszy wystawa obrazów jubilata 
(foto 7). Na początku swojej wypowiedzi dr Za-
rębski (foto 8) opowiedział o znajomości z jubila-
tem trwającej nieprzerwanie od 1997 roku, która 
od 2004 roku ma cechy przyjaźni; o wydanych 
w latach 2003-2019 kilkunastu publikacjach 
książkowych profesora w kierowanych przez 
niego wydawnictwach, najpierw w Bibliotece 
Staszowskiej, a następnie, po roku 2005 w Bi-
bliotece Świętokrzyskiej. Pierwszą była opubli-
kowana w roku 2003 pozycja książkowa pt. „Ży-
jąc wśród leśnych ogrodów”, zawierająca zbiór 
esejów poświęconych rodzinie (w tym bardzo 
interesującego tekstu o dr. Julianie Majkowskim 
(1833-1917), bardzo zasłużonym dla uzdrowi-
ska w Busku lekarzu) oraz o Podkowie Leśnej, 
związanych ze statusem tego niewykłego miasta-

-ogrodu, w którym Andrzej Tyszka mieszka nie-
przerwanie od 1939 roku. Jak ważna to pozycja 
dla autora, a przede wszystkim dla mieszkańców 
jego małej ojczyzny podkowiańskiej, zaświad-
cza fakt, iż do chwili obecnej miały miejsce trzy 
jej wydania; obok tego z roku 2003, te z roku 
2006 i 2012. W latach 2007 – 2019 w Bibliotece 
Świętokrzyskiej ukazały się następujące książki 
Andrzeja Tyszki: „Księga absolwentów AWF 
1953” (pozycja 228. Biblioteki Świętokrzyskiej), 
„Socjologia dla patrzących z ukosa” (235); „Oni 
zrobili to lepiej” (284); „Sto opowieści + jedna” 
(358); „Kultura małych ojczyzn i wielkiej Oj-
czyzny” (364). Z okazji swych jubileuszy uro-
dzin profesor wydał w Bibliotece Świętokrzy-
skiej książki: „W imię czego – przeciw czemu” 
(w roku 2009 na 75-lecie); „Abecadło wartości” 
(w roku 2014 na 80-lecie) i dzisiaj promowaną 
„Od historii ku przyszłości” (na 85-lecie). Obok 
tych książek profesora, w Bibliotece Świętokrzy-
skiej ukazały się książki autorstwa Baltazara K., 
postaci wymyślonej przez niego, będącej jego 
swoistym „ alter ego”. Pierwszą były „Noty, plo-
ty i postulaty; mowy, myśli i uczynki”, wydane 
już w roku 2001. Kolejnymi były „24 weec endy 
u Amelii Dams” (2004), „Mezalians we dwoje” 
(2009), „Ja i reszta świata” (2014). Profesor jest 
także redaktorem (lub współredaktorem) kilku 
pozycji tego wydawnictwa: „Opowieści Firman-
tego” i „Znaki i znamiona Polskości” wydanych 
w roku 2002; oraz „W rodzinie kultur europej-
skich” (2004) i „Pasje i czyny” (2008).

Następnie Maciej Zarębski (foto 9) omówił 
aktywny udział profesora w imprezach ŚTR, 
długoletną ich owocną współpracę. Mówca 
podkreślił państwowy charakter działalności 
Andrzeja Tyszki, porównując ją do działalności 
ministra Adama Bienia. Przybliżył także treść 
jubileuszowej książki profesora, stanowiącej 
w rzeczywistości zbiór jego w większości nie-
publikowanych esejów publicystycznych , po-
święconych życiu społeczno-obywatelskiemu 
Polski, w tym jej przyszłości. 

Na koniec wręczył profesorowi okoliczno-
ściowy dyplom z okazji jego 85-lecia urodzin 
(foto 10). 

Kolejnym mówcą był Longin Kaczanowski 
(foto 11), autor posłowia książki, który omówił 
pokrótce dorobek naukowy Andrzeja Tyszki, 
przede wszystkim książki publikowane poza 
Biblioteką Świętokrzyską. Pierwsza książka 
Jubilata niejako będąca pokłosiem jego studiów 
na AWF nosi tytuł „Olimpia i Akademia”. War-
to ją poznać wespół z lekturą książek Jana Pa-
randowskiego dotyczących sportu antycznego. 
Kolejna publikacja „Uczestnictwo w kulturze. 
O różnorodności stylów życia” (1971) to nowa-
torska publikacja pokazująca problemy kultury 
„od dołu”, czyli tzw. szarego odbiorcy. Uczest-
nictwo... zostało bardzo wysoko ocenione przez 
polskie środowisko naukowe. W książce zwraca 
uwagę dedykacja : „Ze wspomnień o Stanisła-
wie Ossowskim, Profesorze, który wiedzę i mą-
drość rozdawał z dodatkiem przyjaźni”. Obok 
Marii Ossowskiej i Antoniny Kłoskowskiej, 
Stanisław Ossowski był jednym z mistrzów 

uniwersyteckich Andrzeja Tyszki. Dedykacja 
świadczy również o szacunku Jubilata okazy-
wanym drugiemu człowiekowi. Kolejna książ-
ka, również wydana przez PWN to „Interesy 
i ideały kultury. Struktura i udział w kulturze” 
(1987) jest pomyślana jako synteza wiedzy 
o uczestnictwie w kulturze i jej społecznych re-
zultatach w okresie PRL. Dwa wydania miała 
praca „Kultura jest kultem wartości. Aksjolo-
gia społeczna – studia i szkice” (1993, 1999). 
W tej książce również zwraca uwagę dedykacja, 
która jest odzwierciedleniem wartości, którym 
autor jest wierny nie tylko jako uczony – so-
cjolog, ale także człowiek, co nie zawsze idzie 
w parze w środowisku naukowym. Brzmi ona : 
„Poświęcam pamięci Matki. Jej przewodnictwu 
zawdzięczam poczucie dobra i słuszności tego, 
co dobre”. Ważne miejsce w dorobku Jubilata 
zajmuje „Aksjologia społeczna. Między PRL 
a IV RP” (2016), która potwierdza, że Andrzej 
Tyszka jest wybitnym polskim aksjologiem. Na 
zakończenie Longin Kaczanowski zaprezento-
wał zebranym unikatową publikację albumową 
poświęconą ojcu Jubilata Wacławowi Tysz-
ce, żołnierzowi AK, który poległ w Powstaniu 
Warszawskim. Publikacja przygotowana zo-
stała przez Andrzeja Tyszkę przy udziale syna 
profesora Przemysława Tyszki oraz innych 
członków rodziny. Artystycznie opracowała ją 
Sylwia Chrzanowska Jura,wybitna fotografistka 
z Brwinowa. 

Następnie głos zabrał jubilat (foto 12), dzię-
kując za liczne przybycie mieszkańcom Podko-
wy (i nie tylko) na spotkanie oraz za możliwość 
realizacji swoich literackich i artystycznych 
pasji zarówno w Podkowie Leśnej jak i w Za-
gnańsku. W Podkowie Leśnej, gdzie mieszka 
od lat, maluje obrazy, pisze książki, udziela się 
społecznie. Jest jednym z czworga założycieli 
i organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Po-
kolenia” z ramienia Związku Podkowian i jego 
wykładowcą w kolejnych semestrach. Równo-
cześnie realizuje się w działalności organizacyj-
nej, o czym była już mowa, Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego współtworząc bie-
siady literacko-historyczne, pomagając w „Po-
siadach w cieniu Bartka”, corocznych imprezach 
organizowanych przez to Towarzystwo, od roku 
2006 do chwili obecnej, pisząc materiały publi-
cystyczne do kwartalnika towarzystwa o nazwie 
„Goniec Świętokrzyski”. Wyraził zadowolenie 
z nadania mu przed paru laty godności honoro-
wego członkostwa tego Towarzystwa, a także 
z możliwości dalszego wydawania swych ksią-
żek w Bibliotece Świętokrzyskiej. 

Podkreślił, że promowana dzisiaj książka „Od 
historii ku przyszłości” to ważna pozycja w jego 
dorobku publicystyczno-aksjologicznym. Jej 
wartość podnoszą świetnie dobrane tematycznie 
motywy graficzne (przedzielające poszczególne 
rozdziały), pochodzące ze zbiorów Prywatnego 
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach prof. 
Mariana Pokropka oraz stylizowana okładka, na 
której wykorzystano motyw rzeżby malowanej 
J.Skrętowicza „Monte Cassino”. Mówca podkre-
ślił profesjonalizm pracy korektorki książki, Lu-
domiry Zarębskiej. Po jego wystąpieniu nastąpił 
moment składania życzeń (foto 13), wręczania 
jubilatowi kwiatów i drobnych prezentów oraz 
podpisywania przez niego książek. 

Na koniec prof. Tyszka zaprosił uczestników 
benefisu na spotkanie towarzyskie do położonej 
na parterze Pałacyku restauracji Suliko, prowa-
dzonej przez zaprzyjaźnionych Gruzinów. Były 
wznoszone toasty (foto 14), składano jubilatowi 
życzenia oraz odśpiewano mu tradycyjne „sto 
lat” (foto 15). Ten udany benefis zakończył się 
późnym wieczorem. Warto przy okazji zazna-
czyć, że swą obecnoscią (mimo zaproszenia) 
nie zaszczycili tej ważnej dla Podkowy Leśnej 
imprezy jej gospodarze, burmistrz miasta i prze-
wodniczący samorządu. Jak długo zamiast zgo-
dy personalnej będzie panować partykularyzm 
interesów politycznych…

Foto: Agnieszka Wojcierowska 
Tekst: Stanisław Kruk
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marzycielki

Maciej Andrzej
Zarębski

cena 30 zł

cena 50 zł

cena 30 zł

Paweł Pierściński
in memoriam

Longin Kaczanowski

Maciej Andrzej Zarębski
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cena 20 zł

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 dodatkowym 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 Święto-
krzyskiego. 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 zespołów muzycznych 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 Świę-
tokrzyskiej (obecnie 367 pozycji książkowych), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych 
z Zygmuntem Wójcikiem i jego ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twór-
ców 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.

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku
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Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, tel. 41-300-15-58
Redaktor naczelny: Maciej Andrzej Zarębski e-mail: maciej.zarebski@onet.eu, tel. 602 467 948, Niniej-
szy numer zawiera teksty autorstwa Piotra Boronia (Warszawa), Władysława Cieślickiego (Mniów), Danieli  
Długosz-Pency (Prudnik), Jerzego Gronkiewicza (Jasło), Jana Jadacha (Kielce), Eugeniusza Kabatca (Warszawa), 
Stanisława Kruka (Białystok), Lucyny Kukomskiej (Płock), Ewy Lange (Warszawa), Jerzego Marciniaka  
(Sverige – Szwecja), Wojciecha Podjackiego (Warszawa), Michała Skrętka (Staszów), Zdzisława Szczepaniaka 
(Łódź), Roberta Wołczyńskiego (Starachowice), Andrzeja Zagdańskiego (Warszawa), Ludomiry i Macieja  
Zarębskich (Zagnańsk). Korekta: Ludomira Zarębska. Skład: Andrzej Jędrychowski, biuro@venastudio.pl

KONTO ŚTR 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001– BS Samsonów
Nr 200 „Gońca Świętokrzyskiego” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu anonimowych darczyńców

GONIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów niezamówionych i nie odpowiada za treœæ og³oszeñ

Mona Polaski to debiutancki zespół założony w 2018 roku w Łodzi. 
Styl, jaki reprezentują, sami nazywają autorską muzyką rozrywkową. 
Ich teksty w języku polskim opowiadają o niespełnionych miłościach 
i o ostrych potańcówkach, kończących się bólem głowy i bólem serca. 
Rytmiczne, na wpół radosne, na wpół gorzkie piosenki pobrzmiewają 
z tyłu głowy, przeistaczając się w hymny pokolenia, które przeżywa tę 
drugą, lepszą młodość. Debiutancka płyta „Folklor” jest albumem na 
dobre i na złe, do tańca i do różańca, albumem przygodą, albumem 

wycieczką. W eklektycznej stylistyce Mony można usłyszeć echa tak new wave’u, jak i  twórczości 
Marka Grechuty czy polskich zespołów weselnych początku lat 90. Opiekę nad zespołem sprawuje 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, a medialną „Goniec Świętokrzyski”.

Zespół Mona Polaski
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Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Kronika foto: M.Zarębski

30 IX 2019. Uczestnicy pleneru kazimierskiego na 
spotkaniu z prof. Marią Szyszkowską w Nałęczowie

4 października Kazimierz n.Wisłą. Migawka ze 
spektaklu Pielgrzym zniewolonego wieku 

3 X. Ludomira Zarębska prezentuje utwór Narodziny 
poety. Z lewej Maria Człapińska i Alicja Kayzer


