
świętokrzyskich: Eremu Złotego Lasu w Rytwianach, Centrum 
Edukacyjnego Szklany dom w Ciekotach, Izby Pamięci „Jędru-
si” w Sulisławicach, Izby Kultury Ludowej w Piórkowie oraz 
kilku Mateczników Polonijnych, w tym: Ośrodka Chicagow-
skiego, Polonii w Györ (Węgry), w Kiejdanach (Litwa). Po tych 
prezentacjach odbył się pokaz dobrej żywności, mini recital Fili-
pa Tuza oraz otwarcie wystawy malarstwa Edwarda Tuza,

* 20 maja 2017 (dwunaste) – były poświęcone twórcom po-
lonijnym i ich twórczości: Aliny Szymczyk – poetki z USA (foto 

2) i Marka Raka – satyryka z Wę-
gier, a także Bożeny Pawłowskiej-
-Kilanowski, poetki z Kanady. 
Odbyła się degustacja dobrej żyw-
ności, otwarcie wystawy „Machu 
Picchu w obiektywie Macieja Za-
rębskiego”, a także koncert zespo-
łu muzycznego „Bruno Schulz” 
z Łodzi. Udział w imprezie wzięło 
blisko 60 osób przybyłych z całej 

Polski, w tym z Warszawy, Łodzi, Pabianic, Zawiercia, Strzy-
żowa, a także artysta muzyk Bogusław Cebulski z Odolanowa 
i znany krytyk literacki Lucyna Kukomska z Płocka.

*19 maja 2018 (trzynaste). Były one poświęcone pamięci 
Adama Bienia, wiciarza, prawnika, polityka, pisarza i regiona-
listy. Okazją była 20. rocznica jego śmierci i 100. Odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Referat wprowadzający do sesji 
wspomnieniowej o ministrze „Moje fascynacje Adamem Bie-
niem” wygłosił Maciej A.Zarębski. O tym wybitnym polityku, 
strażniku II RzP opowiadali: Longin Kaczanowski z Brwino-
wa, dr Maciej Mądzik z Radlina, Alina Szymczyk z Chicago, 
Stanisław Durlej w Kielc, Tomasz Staszewski z Sulisławic 
sandomierskich i prof. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej. Od-
czytane zostało nadesłane z Warszawy wspomnienie Hanny 
Bień-Bielskiej (Mój ojciec nauczyciel i przyjaciel). Otwarto 
także wystawę fotograficzną Portret Polaków prawdziwy – wy-
stawa Przedborzan autorstwa Anety Wójcik z Łodzi. Podczas 
imprezy odbyła się degustacja dobrej żywności oraz zaprezen-
towano najnowszy numer „Gońca Świętokrzyskiego”. 

Organizowano także w Ośrodku tradycyjne już spotkania 
Opłatkowe: 18 grudnia 2015 (Wigilie na obczyźnie), 15 grud-
nia 2017 (monodram ks. Robaka w wykonaniu ks. Mariana 
Kosińskiego z Lewina Brzeskiego), 14 grudnia 2018 (Moje 
nietypowe wigilie w relacji MA.Zarębskiego).

W okresie sprawozdawczym odbył się tylko jeden (ostat-
ni XIII) Sejmik Regionalistów Świętokrzyskich – w dniu 3 
czerwca 2015 roku. W Sejmiku uczestniczyło niewielu regio-
nalistów, a także Amelia Sołtysiak. Z powodu braku zaintere-
sowania Sejmikami Zarząd ŚTR podjął decyzję o zaniechaniu 
ich organizacji. Zauważono, że aktywność regionalistyczna 
w obecnych czasach jest realizowana przez rozwijający się dy-
namicznie ruch Mateczników Patriotyzmu i Kultury.

W latach 2015-2018 zorganizowano z inicjatywy ŚTR wiele 
imprez o charakterze ponadregionalnym. W kolejności były to:

– I Zjazd Gospodarzy Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w gminie Zagnańsk (motel w Umrze oraz Ośro-
dek w Zagnańsku w dniach 27-29 maja 2016). Udział wzięło 
około 70 osób, z czego 30 było zakwaterowanych w motelu. 
Odbyło się szereg imprez towarzyszących, w tym: sympozja 
na tematy Literatura małych ojczyzn; Od regionalizmu do 
mateczników Polskości; sesja Mateczniki Polskości źródłem 
patriotyzmu i postaw obywatelskich; wycieczka studyjna 
szlakiem Mateczników ziemi kieleckiej: Oblęgorek (pałacyk 
Henryka Sienkiewicza), Adamów (Muzeum Ludowe Teresy 
i Jana Krawczyków) (foto 3), Zagnańsk (Ośrodek Mateczni-
ków Świętokrzyskich). Referaty wygłosili m.in. prof. Andrzej 
Tyszka, dr Maciej A.Zarębski oraz Zofia Kaczor-Jędrzycka. 
Zorganizowano także Posiady Matecznikowe, wybrano wła-
dze ruchu Matecznikowego: Radę Krajową (prezesem Maciej 
A.Zarębski, Komisję Rewizyjną (przewodniczącym Alfons 
Bobowik) oraz Sąd Koleżeński (szefem Janusz Głombiński).

– sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Pustelni 
Złotego Lasu w Rytwianach w dniach 16-18 września 2016 r. 
Wzięło w nim udział ponad 30 lekarzy członków UPPL. Odbyła 
się sesja poświęcona historii i kulturze ziemi świętokrzyskiej, 
wycieczka po ziemi rytwiańskiej, recital Waldemara Hładkiego 
w scenerii rytwiańskiego klasztoru, a także warsztaty literackie, 
podczas których pisarze literaci prezentowali swoje utwory.

– ogólnopolska konferencja „Mateczniki Polskości jako 
zjawisko kulturowe” w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie. Odbyła się ona 28 września 2018 r., a udział 
w niej wzięło ponad 70 osób, w tym członkowie organizacji 
pozarządowych: towarzystw regionalnych i gospodarzy Ma-
teczników Polskości oraz ich sympatycy, a także ludzie ze 
świata mediów, nauki i kultury.

Podsumowując cztery ostatnie lata działalności ŚTR można 
stwierdzić, iż Towarzystwo kontynuowało z powodzeniem dobrą 
passę organizacyjno-wydawniczą. Odbyły się cztery „Posiady 
w cieniu Bartka”, jeden sejmik regionalistów, Zjazd gospodarzy 
i sympatyków Mateczników Patriotyzmu, konferencja mateczni-
kowa oraz wiele spotkań historyczno-artystycznych, biesiad lite-
rackich, wieczorów autorskich, kilka znaczących benefisów. 

Nadal realizowano pracę edukacyjną z młodzieżą, działal-
ność charytatywną oraz przede wszystkim edytorską. Wydano 
39 pozycji książkowych Biblioteki Świętokrzyskiej oraz 16 
numerów „Gońca Świętokrzyskiego”, w tym 5 podwójnych 
i trzy kolorowe foldery.

Towarzystwo liczyło pod koniec 2018 roku 23 osoby, w tym 
sześć z nich: Stanisław Duda ze Staszowa, prof. Eugeniusz Kul-
wicki z Krakowa i Anna Bartsch z Warszawy (przyjaciele Biblio-
teki Świętokrzyskiej) oraz Stanisław Dworak z Zawiercia, An-
drzej Tyszka z Podkowy Leśnej, Ludomira Zarębska (członkowie 
honorowi) zgodnie ze statutem byli zwolnieni z opłacania skła-
dek. Członkami zwyczajnymi ŚTR na dzień 31 grudnia 2018 roku 
byli: Magdalena Człapińska (Zduńska Wola), Jan Jadach (Kiel-
ce), Longin Kaczanowski (Brwinów), Jan Kamiński (Chicago), 
Edward Karyś (Kielce), Stanisław Kędzior (Kielce), Bogusław 
Kędziora (Sandomierz), Wojciech Kołodziej (Kielce), Lucyna 
Kukomska (Płock), Marek Rak (Węgry), Marek Skuza (Kielce), 
Gerard Socha (Strzyżów Podkarpacki), Alina Szymczyk (Chica-
go), Wanda Śliwińska (Kielce), Tytus Tomczyński (Pabianice), 
Bogumił Wtorkiewicz (Kielce), Maciej A.Zarębski (Zagnańsk);

W latach 2015-2018 zmarło kilku członków Towarzystwa: 
Wacław Abram, Stanisław Cuper, Szczepan Jarosz, Paweł Pier-
ściński Zbigniew Dembiński, a także wielu sympatyków: Hiero-
nim Witkowski, Kazimierz Mierzwa, Stanisław Zagórski, Andrzej 
Pedryc, Józef Mrożkiewicz, Halina Porębska, Feliks Skowron, 
Władysław Pilarczyk (2015), ks. prof. Leon Dyczewski, Andrzej 
Litwin, Zofia Korzeńska, Marian Partyka, Anna Makowska –Cie-
leń, (2016); Anatol ,Jan Omelaniuk, Kazimierz Penca, Waldemar 
Polakowski, Paweł Dudziński, Wojciech Targowski, Mariusz 
Bondarczuk, Marek Wójkowski, Jan Majewski, Tomasz Bielec-
ki, Ryszard Grzelakowski, Kazimierz Gawroński, Janusz Obara, 
Grzegorz Cierpiała (2017); Janusz Dulęba, Marian Winiarski, Je-
rzy Gracyalny, Bronisław Opałko, Władysław Grodecki, Teodora 
Zakrzewska, Jerzy Wójcik (2018);

W latach 2015 - 2018 odbyło się kilkanaście spotkań organiza-
cyjnych, w tym trzy noworoczne: 14 stycznia 2016 w „Polonezie”, 
14 stycznia 2017 w WBP w Kielcach, 2 lutego 2018 (WBP). 

– 17 kwietnia 2015 – zorganizowano zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze, podczas którego wybrano nowy Zarząd 
(Zarębski, Tecław, Kołodziej, Jadach, Karyś), Komisję Rewi-
zyjną (Kędzior, Skuza, Śliwińska) i Sąd Koleżeński (Tyszka, 
Wtorkiewicz, Jarosz) – na najbliższe 4 lata oraz nadano god-
ność członka honorowego Ludomirze Zarębskiej.

Zarząd Towarzystwa obradował w latach 2015-2018 
18-krotnie.

W minionym okresie prowadzono szeroką działalność or-
ganizacyjną. W Ośrodku w Zagnańsku odbywały się każdego 
roku „Posiady w cieniu Bartka”.

* 16 maja 2015 (dziesiąte, jubileuszowe) były poświęcone 
upamiętnieniu 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz 10-leciu działalności ŚTR. Odbył się także wykład 
prof. Mariana Pokropka z Otrębus Historia Polski w sztuce lu-
dowej (foto 1) oraz otwarcie wystawy Północne Indie w obiek-
tywie Macieja A.Zarębskiego, a także mini recital poezji śpie-
wanej w wykonaniu prof. Waldemara Hładkiego z Krakowa,

* 28 maja 2016 (jedenaste) to Posiady Matecznikowe, pod-
czas których zaprezentowano działalność kilku Mateczników 

21 XI 2018. M.Zarębski odbiera z rąk wicepremiera P. Glińskiego 
nominację na członka Rady Działalności P. P. VI kadencji.

14 XII 2018. Migawki z imprezy wspomnieniowo-opłatkowej 
w Ośrodku w Zagnańsku. Z lewej Małgorzata Siemieniec.

28 XI 2018. Prof. A.Tyszka i red. L.Kaczanowski z wizytą 
w Muzeum w Otrębusach. Z prawej prof. M.Pokropek.
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zespołu muzycznego „Bruno Schulz”, ostat-
nio noszącego nazwę „Mona Polaski”. 

W okresie lat 2015-2018 ludzie związani 
ze ŚTR otrzymali szereg znaczących odzna-
czeń i wyróżnień. 

Maria Magdalena Człapińska była 
w roku 2016 nominowana do nagrody Nike 
(na foto 5 z lewej).

Lucyna Kukomska zdobyła w latach 
2015 i 2016 I miejsce w konkursie poetyckim 
dla seniorów Płocka; 

Edward Karyś w roku 2018 otrzymał 
Krzyż „Wolność i Solidarność”.

Prof. Andrzej Tyszka (foto 6) w roku 
2016 nominowany do I nagrody i medalu 
Zygmunta Glogera. w roku 2017 otrzymał 
wyróżnienie, którego 
odbioru odmówił. 

Bogumił Wtorkie-
wicz uzyskał nagrody 
specjalne w kategorii 
prozy i grafiki w Kon-
kursie Poetyckim 
w Mszanie Dolnej 
w roku 2015; otrzy-
mał we wrześniu 2016 
roku tytuł artysty te-
gorocznego; w roku 2017 zdobył I miejsce 
w konkursie mody Świętokrzyskie na wybie-
gu, w 2018 r. szereg nagród literackich.

Alina Szymczyk 11 listopada 2018 r. 
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Ludomira Zarębska w październiku 2016 
roku uzyskała wyróżnienie w dziale prozy 
w ogólnopolskim konkursie literackim leka-
rzy „Pulsu Dnia”. W roku 2017 (razem z mę-
żem Maciejem) otrzymała od prezydenta RzP 
medal za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Maciej Zarębski został wyróżniony: 11 
kwietnia 2015 – Złotą Odznaką za zasługi 
dla środowiska lekarskiego; w maju 2016 
roku dyplom z okazji X-lecia działalności 

wernisaż malarstwa Andrzeja Tyszki oraz 
wspominano Wojciecha Żukrowskiego (Ośro-
dek w Zagnańsku),

– 20 września 2015 r. benefis z okazji 80, 
rocznicy urodzin Stanisława Kędziora (Dom 
Kultury w Morawicy),

– 20 listopada 2015 r. – spotkanie Chorzy 
na Polskę – dyskusja na temat relacji Józefa 
Piłsudskiego i Stefana Żeromskiego z udzia-
łem prof. Zdzisława J.Adamczyka i dr An-
drzeja Stawarza (w WPB w Kielcach),

– 22 kwietnia 2016 r. – spotkanie histo-
ryczno-literackie z udziałem min. Wojciecha 
Kaczmarczyka (foto 4) w Ośrodku w Zagnań-
sku, podczas którego zaprezentowano dzieje 
Związku Podhalan oraz historię rozwoju i li-
kwidacji fabryki Staru w Starachowicach,

– 22 czerwca 2016 r. benefis z okazji 70. 
rocznicy urodzin Wojciecha Kołodzieja (klub 
„Polonez” w Kielcach),

– 19 października 2016 r. wieczór wspo-
mnieniowy, podczas którego przypomniano bla-
ski i cienie życia w PRL (Ośrodek w Zagnańsku),

– 25 listopada 2016 r. spotkanie z oka-
zji 100-lecia śmierci Henryka Sienkiewicza; 
(Ośrodek w Zagnańsku),

– 21 kwietnia 2017 – benefis Jerzego Prze-
ździeckiego z okazji 90. rocznicy urodzin, 
w WBP w Kielcach połączony z promocją 
książki „Szał zamysłów”,

– 27 października 2017 r. – biesiada histo-
ryczna, podczas której wspominano Tadeusza 
Kościuszkę upamiętniając 200. rocznicę jego 
śmierci (Ośrodek w Zagnańsku),

– 20 marca 2018 r. – benefis Macieja 
Zarębskiego z okazji 75. rocznicy urodzin 
w WBP w Kielcach, połączony z promocją 
albumu „Wojaże po Polsce”,

– 12 kwietnia 2018 r. – biesiada historycz-
na, podczas której omówiono zagadnienie 
„Dojrzewanie Polski do niepodległości” – 
w ośrodku w Zagnańsku,

– 21 kwietnia 2018 r. – spotkanie autora 
albumu „Wojaże po Polsce” ze sponsorami tej 
pozycji oraz otwarcie wystawy fotograficz-
nej „Migawki ze świata w obiektywie Ma-
cieja Zarębskiego i koncert zespołu „Bruno 
Schulz” (Ośrodek w Zagnańsku),

– 9 listopada 2018 r. impreza z okazji 
100. rocznicy odzyskania Niepodległości  
w Ośrodku w Zagnańsku. 

Odbyło się także kilkanaście spotkań lite-
rackich związanych z promocją wydawanych 
w Bibliotece Świętokrzyskiej książek (w Za-
gnańsku, Trzemosznie, Kielcach, Staszowie, 
Podkowie Leśnej).

W IV kadencji ŚTR kontynuowana była 
współpraca ze szkołami. Odbyło się kilka spo-
tkań z młodzieżą: spotykali się: 26 listopada 
2015 roku Maciej Zarębski, 19 października 
2016 r. Jana Jadach i 30 listopada 2016 roku 
Maciej Zarębski, 24 października 2017 i 21 
listopada 2017, a także 24 kwietnia 2018 Jan 
Jadach i 9 listopada 2018 Maciej Zarębski. Te-
matyka spotkań dotyczyła wydarzeń związa-
nych z odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści. omówieniem sylwetek wybitnych postaci 
polskiej historii: Tadeusza Kościuszki, Henry-
ka Sienkiewicza i Józefa Piłsudskiego. 

Z Ośrodka Mateczników w Zagnańsku 
wypożyczono do miejscowej SP na okres 4 
tygodni wystawę dokumentacyjną Ojcowie 
polskiej niepodległości.

Towarzystwo prowadziło nadal działal-
ność charytatywną. W latach 2015-2018 
ofiarowano zestawy książek o ogólnej war-
tości (w roku 2015 – 4850 zł, w roku 2016 
– 9700 zł, w roku 2017 – 5600 zł, w 2018 – 
6000 zł) 26 150 zł. Książki przekazano m.in. 
do szkół ziemi świętokrzyskiej, do bibliotek: 
uniwersyteckiej w Kielcach, wojewódzkiej 
w Białymstoku, gminnej w Samsonowie, pra-
cownikom Banku Spółdzielczego w Samso-
nowie, zakładu odzieżowego w Zagnańsku, 
lekarzom Naczelnej Izby Lekarskiej, alum-
nom Seminarium we Lwowie, stypendystom 
„Radka” w Kielcach oraz włodarzom kilku-
nastu miast polskich.

Ponadto ofiarowano Bibliotece Narodowej 
kilkanaście bezcennych starodruków w odpo-
wiedzi na apel placówki o pomoc w uzupełnie-
niu Narodowego Zasobu Bibiotecznego o za-
soby książek wydanych przed 1939 rokiem. 

I jeszcze jedno, Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne dwukrotnie wspomogło fi-
nansowo kwotą 3 tys. zł koszty wydania płyt 

Po powitaniu uczestników obrad przez 
dyrektora CBR Zbigniewa Filipkowskiego 
referaty wygłosili: Wojciech Kaczmarczyk, 
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – 
System zlecania zadań publicznych i miejsce 
Mateczników w tym systemie), prof. Andrzej 
Tyszka Mateczniki nową twarzą społeczeń-
stwa obywatelskiego, ks. biskup Antoni Pa-
cyfik Dydycz z Drohiczyna Mateczniki jako 
przestrzeń kształtowania patriotyzmu, dr Ma-
ciej A.Zarębski, Mateczniki szansą polskiego 
ruchu regionalnego, red. Longin Kaczanow-
ski z Brwinowa Rola mediów w popularyzacji 
idei Mateczników Polskości oraz Wojciech 
Jachimowicz z Nowej Soli Założenia działal-
ności NIW w Warszawie.

Ponadto odbył się występ dzieci z jednej 
ze szkół polskich z Grodna, wykład prof. Ma-
riana Pokropka na temat kierowanego przez 
niego Muzeum w Otrębusach i prezentacja 
medialna kilku mateczników Polskości. Kon-
ferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna 
poświęcona Adamowi Bieniowi oraz pokaz 
na specjalnych fotogramach wybranych ma-
teczników: Domu Pamięci Adama Bienia 
w Ossali, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrę-
busach, Ośrodkowi Świętokrzyskich Matecz-
ników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku, 
Skansenowi w Kuligowie nad Bugiem oraz 
Muzeum Wsi w Narwi. 

– wieczór wspomnień poświęcony pa-
mięci Pawła Pierścińskiego 22 listopada 
2018 r., okazją do organizacji była pierwsza 
rocznica jego śmierci. Artystę wspominali 
jego przyjaciele, członkowie Związku Foto-
grafików: Stanisława Zacharko-Łagowska, 
Andrzej Borys, Lech Lipiec, Henryk Pieczul 
oraz działaczka Stowarzyszenia Absolwen-
tów LO im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach Magdalena Helis Rzepka. W imprezie 
wzięło udział ponad 80 osób, przyjaciół bo-
hatera spotkania, miłośników jego sztuki ar-
tystycznej oraz sympatyków ŚTR. Imprezie 
towarzyszyła wystawa fotografii artystycznej 
Pawła Pierścińskiego oraz promocja książki 
jemu poświęconej „Paweł Pierściński in me-
moriam” autorstwa Longina Kaczanowskiego 
i Macieja A.Zarębskiego.

Ponadto w tym okresie zorganizowano kil-
kanaście ważnych regionalnych imprez:

– 31 sierpnia 2015 r. biesiadę wspomnie-
niowo-artystyczną, podczas której odbył się 

Sprawozdanie z działalności ŚTR – dok. ze str. 1
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Zebranie odbyło się w Ośrodku w Zagnań-
sku 20 marca 2019 r. Wzięło w nim udział 10 
członków zwyczajnych Towarzystwa (Lista 
obecności w załączeniu do niniejszego pro-
tokołu) i 2 członków honorowych, co dało 
podstawę prezesowi dr. M.Zarębskiemu do 
otwarcia zebrania w pierwszym terminie 
(godz. 16.30). Prezes powiedział, iż tym sa-
mym kończymy IV kadencję władz towarzy-
stwa i inicjujemy V, po czym poprosił zebra-
nych o wybór przewodniczącego i sekretarza 
zebrania. Zaproponował na przewodniczącego 
prof. Andrzeja Tyszkę, a na sekretarza Jana Ja-
dacha. Innych kandydatur nie było, a zgłosze-
ni wyrazili zgodę – po czym zostali wybrani 
jednogłośnie na funkcje zgodnie z wnioskiem. 
Dalsze przewodnictwo obrad objął A. Tyszka, 
który po wypowiedzeniu tradycyjnych słów 
powitania poprosił zebranych o zatwierdzenie 
uprzednio przesłanego członkom porządku ze-
brania – przyjęto jednogłośnie.

Następnie zatwierdzono protokół z po-
przedniego zebrania sprawozdawczo-wybor-
czego Towarzystwa.

Wybrano Komisję mandatowo-wnioskową 
i skrutacyjno-wyborczą (A. Tyszka i L. Za-
rębska). Komisja w oparciu o listę obecności 
stwierdziła prawomocność zebrania odbywa-
nego w pierwszym terminie.

M. Zarębski przedstawił sprawozdanie 
Prezesa i Zarządu za okres kadencji 2015-
2018 (w załączeniu). Zebrani uczcili chwilą 
ciszy zmarłych w okresie kadencji członków 
i sympatyków Towarzystwa (wykaz znajduje 
się w sprawozdaniu). Następnie rozpoczęła 
się dyskusja nad sprawozdaniem.

Jan Wiaderny z Końskich poruszył problem 
budowania tożsamości regionalnej w oparciu 
o wydawnictwa, co jak się wydaje stanowi moc-

ną stronę działalności ŚTR. W tej intencji napisał 
artykuł o Błotnicy, stanowiącej m. in. matecznik 
Marka i Jolanty Jedynaków, który chciałby za-
mieścić w „Gońcu Świętokrzyskim”. Pozytyw-
nie podkreślał także działalność w zakresie ma-
teczników kultury i polskości (m. in. Muzeum 
ludowe Jana Krawczyka z Adamowa).

J. Jadach zauważył, że w sprawozdaniu 
Prezesa zabrakło informacji o nowelizacji 
Statutu Towarzystwa. Uproszczono niektó-
re sprawy formalne, a przede wszystkim 
w związku z wycofaniem się Towarzystwa ze 
struktur Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
RP zrezygnowano z idei zwoływania woje-
wódzkich sejmików towarzystw regionalnych 
pod auspicjami ŚTR (na sejmikach wybierano 
m. in. delegatów na kongresy regionalnych 
towarzystw kultury organizowane przez Ruch 
Stowarzyszeń Regionalnych RP).

Marzanna Moćko (Zagnańsk) mówiła 
o trudnościach związanych z popularyzacją 
wśród młodzieży szkolnej problematyki pa-
triotycznej i regionalnej - chodzi tu zarówno 
o regionalizm jako taki, jak i dzieje „małej 
ojczyzny”. Program szkolny jest bowiem do-
syć napięty, tym bardziej że szkoła i młodzież 
uczestniczą w różnych typowo szkolnych 
konkursach, które muszą być bardziej prefe-
rowane niż zajęcia dodatkowe. Podkreśliła, 
jednak, że wizyty w Ośrodku Mateczników 
Kultury i Polskości, już ze względu na zgro-
madzone zbiory, wyraźnie przemawiają do 
wyobraźni młodzieży uczestniczącej w tych 
nielicznych co prawda spotkaniach tu organi-
zowanych przez ŚTR.

A. Tyszka zaznaczył z kolei, że trzeba pod-
kreślić działalność matecznikową Towarzy-
stwa. Jej echa szybciej docierają do Warsza-
wy (Centralna Biblioteka Rolnicza, Komitet 

Społeczny Rady Ministrów) i na forum krajo-
we niż do Kielc i regionu. Idea mateczników 
wyszła stąd i nadal czeka na swoją szansę.

S. Kędzior, jako szef Komisji Rewizyjnej, 
przedstawił jej sprawozdanie (w załączeniu) 
wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
ustępującym władzom Towarzystwa. A. Tysz-
ka przedstawił ustne sprawozdanie Sądu Ko-
leżeńskiego – żadnych spraw w ciągu kaden-
cji Sąd nie rozpatrywał.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący zebrania poprosił zebranych 
o wypowiedzi – nie było żadnych i w związku 
z tym o głosowanie w tej sprawie. Jako prze-
wodniczący zebrania i komisji skrutacyjno-wy-
borczej stwierdził, że w głosowaniu brało udział 
10 członków Towarzystwa – 9 było za udziele-
niem absolutorium; 1 osoba się wstrzymała.

Przystąpiono do części wyborczej Zebra-
nia. S. Kędzior zgłosił kandydaturę M. Zaręb-
skiego na prezesa Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego. Kandydat wyraził zgodę 
- innych zgłoszeń nie było. W związku z tym 
na propozycję Przewodniczącego zebrania 
uchylono tajność głosowania – i w głosowa-
niu jawnym jednogłośnie wybrano prezesem 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go na V kadencję dr. Macieja A. Zarębskiego.

Z kolei Prezes ŚTR M. Zarębski przedsta-
wił kandydatów do Zarządu Towarzystwa: 
Jan Jadach, Edward Karyś, Marzanna Moćko 
i Jan Wiaderny. Kandydaci wyrazili zgodę. 
W głosowaniu jawnym przy 9 głosach za i 1 
wstrzymującym się Zarząd STR został wybra-
ny zgodnie z propozycją Prezesa.

Wybory Komisji Rewizyjnej: M. Zarębski 
przedstawił kandydatów do Komisji – Jan 
Krawczyk, Wawrzyniec Rak, Stanisław Kę-
dzior; kandydaci wyrazili zgodę. Innych kan-

dydatur nie było. W głosowaniu jawnym na 
wniosek Przewodniczącego zebrania, 9 głosa-
mi za i przy 1 wstrzymującym się wybrano 
Komisję Rewizyjną w powyższym składzie.

Wybory Sądu Koleżeńskiego: M. Zarębski 
przedstawił kandydatów do Sądu – Wanda Śli-
wińska, Bogumił Wtorkiewicz i Maria Czła-
pińska; kandydaci wyrazili zgodę (M. Czła-
pińska pisemnie). Innych kandydatur nie było. 
W głosowaniu jawnym na wniosek Przewod-
niczącego zebrania, wybrano członków Sądu 
Koleżeńskiego w powyższym składzie.

Następnie Przewodniczący zebrania ogło-
sił krótką przerwę dla ukonstytuowania się 
nowych władz Towarzystwa.

Zarząd: na wniosek Prezesa wybrano: 
wiceprezesem – Marzannę Moćko, wicepre-
zesem i sekretarzem – Jana Jadacha, skarb-
nikiem – Edwarda Karysia i jako członka Za-
rządu – Jana Wiadernego.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się 
następująco: przewodniczący – Stanisław Kę-
dzior, wiceprzewodniczący – Jan Krawczyk, 
członek – Wawrzyniec Rak.

Sąd Koleżeński: przewodnicząca – Wanda 
Śliwińska, wiceprzewodniczący – Bogumił 
Wtorkiewicz, członek – M. Człapińska.

Komisja mandatowo-wnioskowa przedstawi-
ła wnioski, które zostały przyjęte jednogłośnie. 
Innych głosów (spraw, wniosków) nie było.

Tym samym porządek zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego został wyczerpany i jego 
Przewodniczący oddał głos prezesowi Towa-
rzystwa M.Zarębskiemu, który formalnie za-
mknął zebranie życząc wszystkim zebranym, 
a zwłaszcza wybranym do władz, wszelkiej 
pomyślności.

Sekretarz zebrania: Jan Jadach
Przewodniczący zebrania: Andrzej Tyszka

Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
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prezesa. O Ośrodku w Zagnańsku powstał 
10-minutowy film „Z wizytą u Macieja…”, 
który przygotował Ośrodek w Łodzi. 

Widoczne sukcesy w latach 2015-2018 
zanotowano w działalności wydawniczej – 
wydano łącznie 39 pozycji Biblioteki Świę-
tokrzyskiej (od numeru 329 do 367), czyli 
10 rocznie, co przy braku dotacji samorządo-
wych świadczy pozytywnie o naszej dynami-
ce wydawniczej. Oto tytuły tych pozycji, ich 
autorzy oraz lata wydania: 

2015
329. Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu 

– Marek Skuza
330. Pisarze spod znaku Eskulapa, Pro me-

moria – red. M. A. Zarębskiego
331. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 

(2004-2014) – Maciej A.Zarębski 
332. Miasta jak ogrody – Andrzej Tyszka
333. Wołanie ciszy (tomik poezji) – Alina 

Szymczyk (USA)
334. Droga życia – czyny i pasje – S.Kędzior
335. Smak hobzy (II część pięcioksięgu Ze 

schowka pamięci) – Maciej A.Zarębski
336. Żeromszczak – almanach Nr 8 – pod red. 

Pawła Chmielewskiego
337. Opowiadania – Maria Człapińska
338. …ale było i było… – Bogdan Dworak

2016
339. Przeminą wiosny uniesień – Zbigniew 

Dembiński
340. Podróż w nieznane (wersja polsko-an-

gielska) – Ireneusz Erik Świątecki (Kana-
da) 

341. Powroty do źródła – almanach chicagow-
ski – red. A.Szymczyk i M.A.Zarębskiego

342. W krainie torbaczy i kiwi – M.A.Zarębski
343. Co mi leży na wątrobie cz. II (zbiór felie-

tonów z „Farmera” – Henryk Wątroba
344. Bez ogródek – Wojciech Kołodziej
345. Ogrody dzieciństwa – Ludomira Zarębska
346. Wiąże nas Wisła – album kolorowy – Lu-

cyna Kukomska i Dariusz Ossowski
347. Mateczniki Polskości, materiały Zjazdu Ma-

teczników Patriotyzmu – Maciej A.Zarębski
348. Dzieje spółdzielczości na Kielecczyźnie – 

Stanisław Kędzior

kulturalno-literackiej Zrzeszenia Literatów 
Polskich w Chicago, w czerwcu tego roku 
medal 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Staszowie, a w grudniu medal 35-lecia 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 
oraz medal „Pamięć i Tożsamość”z okazji 
wydania X Almanachu „Powroty do źródła” 
twórców chicagowskich. W marcu 2018 roku 
otrzymał srebrny medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” (foto 7), a w listopadzie od-

znakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Ponadto 7 marca 2015 roku został wybrany 
wiceprezesem Zarządu UPPL. 

Sympatyk ŚTR Wiesław Kuca otrzymał 
w roku 2018 dyplom kombatanckeij Gwiaz-
dy Pamięci „Polska Niepodległa 1918”.

Autorstwo i obecność w mediach
Członkowie ŚTR byli nie tylko autorami 

publikacji książkowych, ale także artykułów 
w czasopismach i periodykach takich jak: 
Wciąż wędrujemy (Warszawa), kwartalniku 
TULu Świętokrzyskie (Kielce), Realia i co 
dalej (Warszawa), Logos (Łódź), Wiadomo-
ści ziemiańskie (Warszawa), Gazeta Lekarska 
(Warszawa), Eskulap świętokrzyski (Kielce), 
Merkuriusz Regionalny (Nowa Sól), a także 
w rocznikach: Ełckim, Częstochowskim. XII 
Spectrum UPPL.

Pisano o nich w kwartalniku CBR Kultura 
wsi, w roczniku Uniwersytetu łódzkiego Ze-
szyty wiejskie, w Przeglądzie Pruszkowskim, 
Nad Kamienną, Oleśnickie Echa, tygodniku 
Em, Gazecie Lekarskiej, Eskulapie święto-
krzyskim oraz prasie lokalnej. 

W kieleckim radiu katolickim Em nadano 
audycje poświęcone działalności ŚTR i jego 
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Z Wawrzyńcem Markiem Rakiem znamy się 
od dawna. I pewnie dlatego jesteśmy w częstym 
kontakcie, spotykając się na rozmaitych impre-
zach tu i tam, nie tylko w Budapeszcie, czasami 
nawet dzwoniąc do siebie, aby się czegoś więcej 
o sobie dowiedzieć. Zaprzyjaźniliśmy się dzięki 
przynależności do założonego jeszcze niefor-
malnie w styczniu 1996 r. przez pierwszego prze-
wodniczącego Ogólnokrajowego i Stołecznego 
Samorządu Mniejszości Polskiej, dr. Konrada 
Sutarskiego Forum Twórców Polonijnych, które 
w dziesięć lat póniej stało się Stowarzyszeniem 
mającym swój własny statut i siedzibę w Mu-
zeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. A kiedy 
się dowiedziałam, że będący jego członkiem 
fraszkopisarz, Wawrzyniec Marek Rak pochodzi 
spod Kielc, z miejscowości Gnojno i skończył 
Technikum Mechaniczne w Kielcach, w którym 
uczyła go znakomita polonistka Krystyna Maj-
da, będąca niegdyś i moją polonistką w szkole 
średniej, a potem opiekunką mojej praktyki pe-
dagogicznej w owym Technikum, przyjaźń na-
sza jeszcze bardziej się zacieśniła. Od tej pory 
mieliśmy i mamy mnóstwo wspólnych tematów. 
I może właśnie dlatego Marek, bo świadomie 
używa tylko drugiego imienia, przysłał mi zna-
komity moim zdaniem wiersz, napisany latem 
tego roku pt. „Markowe 35-lecie”. 

I właśnie ten wiersz sprowokował mnie 
do rozmowy z autorem, o którym niby już 
wszystko wiemy, bo przecież tu i ówdzie jest 
zapraszany na spotkania autorskie na terenie 
Węgier, ale mimo to warto przypomnieć jego 
ogromnie ciekawą i bogatą twórczość. 

– Marku, kiedy odkryłeś w sobie talent 
literacki?

– Parę wierszy napisałem jeszcze w szko-
le podstawowej, a potem średniej. Tak na po-
ważnie jednak zająłem się pisaniem dopiero 
po przejściu na rentę inwalidzką w 1998 r., 
mieszkając już na stałe w Győr, gdzie jeszcze 
w 1989 r. ożeniłem się z Matyldą Záwadszky, 
której dziadek był Polakiem. Pierwszy tomik 
moich fraszek „Spod figowego listka”ukazał 
się w 2001 r. w Agencji Wydawniczej „GENS” 
w Kielcach pod redakcją Stanisława Roga-

li. Tam też w rok później wyszedł mój drugi 
tomik „Nagie fraszki”. W 2004 r. natomiast 
nakładem OSMP przy wsparciu finansowym 
Programu Narodowego Funduszu Kulturalne-
go Węgier ukazał się mój kolejny, a pierwszy 
na Węgrzech tomik „Romans z fraszkami”, do 
którego świetną przedmowę napisał Konrad 
Sutarski, a Wanda Szyksznian, nasza znakomita 
malarka i graficzka wykonała kapitalne ilustra-
cje. Z okazji moich 60. urodzin w Oficynie Wy-
dawniczej „STON 2” w Kielcach pod redakcją 
Stanisława Nyczaja wyszedł mój kolejny tomik 
„Figlarne okruchy”, do którego László Dluho-
polszky wykonał świetne ilustracje, trafnie od-
zwierciedlające treść fraszek. W tym moim roku 
jubileuszowym spotkał mnie też duży zaszczyt, 
ponieważ zostałem przyjęty do oddziału kielec-
kiego Związku Literatów Polskich. W 2010 r. 
również„STON 2” wydało moje. „Wielobarwne 
fraszki” z niezwykle dowcipnymi ilustracjami 
Krzysztofa Duckiego. Książeczkę tę sponsoro-
wało szereg instytucji węgierskich: Samorząd 
Mniejszości Polskiej w Győr, Polskie Stowarzy-
szenie Kulturalne im. Jana Sobieskiego w Győr, 
Urząd Wojewódzki Győr-Moson-Sopron oraz 
Fundacja Publiczna na Rzecz Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych. 23 października 2010 r. 
w Ciekotach, w gminie Masłów w woj. świę-
tokrzyskim otwarto Centrum Edukacyjne, skła-
dające się z dwóch obiektów: Szklanego Domu 
i Dworku Stefana Żeromskiego. Jednym z kil-
kudniowych programów uroczystości była pre-
zentacja pierwszej książki w Szklanym Domu 
– piątego tomiku „Wielobarwne fraszki”.

Szósty tom moich utworów satyrycznych 
wyszedł w Bibliotece Świętokrzyskiej pod re-
dakcją Macieja Andrzeja Zarębskiego, pod 
wymownym kilkuznaczeniowym tytułem 
szczególnie dla dla nas pochodzących z okolic 
Kielc, a do takich należał również, poza tobą, 
nieżyjący już niestety naukowiec z Katedry Ge-
netyki i Hodowli Roślin na Budapeszteńskim 
Uniwersytecie Corvinus i poeta Andrzej Pedryc, 
„Satyra Ma-dziarskiego scyzoryka”. Świetne 
ilustracje zrobili członkowie Forum Twórców 
Polonijnych na Węgrzech: László Dluho-

polszky, Krzysztof Ducki i oczywiście Wanda 
Szyksznian oraz Gabriela Pataky z Győr. 

– Marku, Twoje fraszki o głęboko saty-
rycznej wymowie poruszają jednocześnie 
tak bliskie nam wszystkim, zarówno tu na 
Węgrzech, jak i tam w Polsce, a śmiem na-
wet powiedzieć, że na świecie, tematy i na-
stroje, wywołują u czytelnika niejednokrot-
nie gromki śmiech, ale i chwilę zadumy nad 
tym jacy jesteśmy i pisanie ich chyba Tobie 
samemu sprawia również głęboką radość. 
Wydaje się, że przy każdym potrząśnięciu 
rękawem wyskakuje cała ich masa., że cały 
otaczający nas świat jest dla Ciebie bodźcem 
do każdej kolejne fraszki.

– Najwięcej fraszek napisałem między 
2000 i 2014 rokiem. A potem po prostu nie 
miałem już gdzie ich wydawać i dlatego mu-
siałem przyhamować. Jak zapewne zauważy-
łaś, na Węgrzech ukazał się tylko ten jeden 
tomik. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć 
o mojej siódmej książeczce „MARKOWE 
HAIKU”, wydanej w w 2014 r.w Kielcach 
przez wydawnictwo „STON” dzięki OSMP 
na Węgrzech i SNP w Győr ze znakomitym 
słowem wstępnym Stanisława Nyczaja. Aby 
lepiej zrozumieć tytuł, chciałbym zacytować 
jego fragment:  „Haiku w sylabowym rytmie 
wersów 5-7-5 i przy dbałości o rymy w klau-
zulach pierwszego i trzeciego oraz dodatko-
wy rym w wersie drugim w swoistym transie 
powstawania – obmyślania – precyzowania 
niejako samorozkręca się, trochę nieomal roz-
zuchwala. Wciąga czytelnika do intuicyjnego 

udziału we wspólnej pysznej zabawie. Co 
ważne dla konwencji gatunku- zabawy iście 
poetyckiej.”

Nie mogę po prostu znaleźć translatora na 
Węgrzech i dlatego, wszędzie gdzie jestem 
zapraszany na spotkania autorskie, czytam 
swoje fraszki po polsku, chociaż wśród pu-
bliczności są i rodowici Węgrzy.

– Mieszkając na stałe w Győr bardzo się 
zaangażowałeś w życiu Polonii.

– W 1994 r. wraz z innymi Polakami za-
łożyliśmy tu oddział Polskiego Stowarzy-
szenia Kulturalnego im. Józefa Bema, któ-
re potem zostało przekształcone w PSK im. 
Jana Sobieskiego. Byłem radnym Samorządu 
Narodowości Polskiej w Győr, gdzie też zaj-
mowałem się opieką nad grobami polskich 
żołnierzy. Śpiewam w naszym polskim ka-
meralnym chórze „Akord” i węgierskim „Ha-
tártalom Dallamok” i z radością biorę udział 
i w spotkaniach zarówno autorskich ze mną, 
i rozmaitych uroczystościach polonijnych na 
terenie kraju, wszędzie tam, gdzie bywam za-
praszany. I również chętnie sięgam po „pió-
ro”, nawet jeśli wiem, że nie będę miał tych 
swoich utworów gdzie wydać, bo codzienne 
życie dostarcza mnóstwo tematów.

– Marku, cieszę się, że obdarzyłeś mnie 
zaufaniem i ten wiersz o Twoim 35-leciu na 
Węgrzech mi powierzyłeś, za co Ci dzię-
kuję. Nie tak dawno byłeś z Laszló Dluho-
polszkym na spotkaniu w Stowarzyszeniu 
św. Wojciecha, którego jesteś członkiem, 
często wyjeżdżasz do Polski i jak wiem, 
niejednokrotnie tam bierzesz udział w roz-
maitych konkursach, zdobywając nagrody, 
wyróżnienia, a przede wszystkim wspa-
niale rozsławiasz naszą węgierską Polonię. 
Dziękujemy ci za to wszystko i twórz dalej, 
nie zmarnuj swego talentu.

– A ja chciałbym podziękować Tobie, Alicjo, 
za miłe i budujące słowa pod moim adresem, jak 
również wszystkim tym Polonusom, którzy po-
święcili swój czas na przeczytanie moich fraszek.

Rozmawiała: Alicja Nagy
Foto: M. Zarębski

Spotkanie z Ma-dziarskim scyzorykiem” czyli słynnym fraszkopisarzem – Markiem Rakiem

2017
349. Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy – 

Maciej A.Zarębski (opracowanie)
350. Szał zamysłów – Jerzy Przeździecki
351. List do Świętego Mikołaja – Jadwiga 

Wielgat Hejduk
352. W ogrodach wyobraźni – Jan Kamiński
353. Życie w cieniu „cieni” – E.Kulwicki
354. Łowieckie impresje – Stanisław Kędzior, 
355. Moje powroty, cz. III cyklu Ze schowka 

pamięci – Maciej A.Zarębski
356. Na przestrzeni czasu, almanach chica-

gowskich twórców, red. Maciej A.Zarębski
357. Wędrówka – Lucyna Kukomska
358. Sto opowieści +jedna, Podkowa Leśna – 

opr. A,Tyszka i Baltazar K.
2018

359. Z ludźmi i dla ludzi – pod red. Jana Jada-
cha i Andrzeja Tyszki

360. Wojaże po Polsce – Maciej A.Zarębski
361. Bibliografia Macieja A.Zarębskiego – 

pod red. J.Jadacha i M.A.Zarębskiego
362. Seks i satyra – Wojciech Kołodziej
363. Dokąd idziesz – Jan Kamiński
364. Kultura małych ojczyzn i wielkiej Ojczy-

zny – Andrzej Tyszka
365. Wiersze i opowiadania – M.A.Zarębski
366. Paweł Pierściński in memoriam – Lon-

gin Kaczanowski i Maciej A.Zarębski
367. To już było – Lucyna Kukomska

Książki powyższe mogły się ukazać 
dzięki współfinansowaniu (lub całkowitym 
finansowaniu) kosztów ich wydania przez 
autorów, A także sponsorów, którymi w la-
tach 2015-2018 byli: Świętokrzyska Izba 
Lekarska (Kielce), Świętokrzyski Urząd 
Marszałkowski, Urząd Miasta w Kielcach; 
Anna Bartsch (Warszawa); Prof. Eugeniusz 
Kulwicki (Kraków), Jerzy Chodurek (Sta-
szów); dr Stefan Kośmider (Sierpc), Marek 
Mostek (Białogard), prof. Andrzej Tyszka 
(Podkowa Leśna), dr Aleksandra Przybyl-
ska i Jan Kamiński z Chicago, dr Ludomi-
ra Zarębska i dr Maciej Andrzej Zarębski 
z Zagnańska. 

 Ukazało się w tym czasie szesnaście nu-
merów pisma „Goniec Świętokrzyski” (w tym 

pięć podwójnych) – od numeru 181 (w kwiet-
niu 2015 r.) do numeru 196 ( w grudniu 2018).

A także kilka kolorowych folderów: Ośro-
dek Świętokrzyskich Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury w Zagnańsku; Migawki z woja-
ży po świecie, Publikacje książkowe Macieja 
A.Zarębskiego.

Największym jednak sukcesem organiza-
cyjno-promocyjnym Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego był I Zjazd Matecz-
ników Patriotyzmu i Kultury (maj 2016), 
zwieńczony 347. pozycją wydawniczą naszej 
Biblioteki „Mateczniki Polskości gwarantem 
dobrej zmiany”, którego oficjalna promocja 
odbyła się 25 listopada 2016 roku, a także wy-
bór Macieja A.Zarębskiego w czerwcu 2016 
roku na członka Rady Działalności Pożytku 
Publicznego przy minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej (V kadencja Rady) oraz 
ponowny wybór w październiku 2018 roku 
na członka RDPP przy kancelarii premiera 
(VI kadencja Rady na lata 2018-2021).

Niezwykle ważne było utrzymanie przez 
całą IV kadencję ŚTR wysokiego poziomu 
edytorsko-merytorycznego wydawnictw Bi-
blioteki Świętokrzyskiej oraz kwartalnika 
Goniec Świętokrzyski.

Po wyborach parlamentarnych jesienią 
2015 roku oraz samorządowych jesienią 
2018 roku widać oznaki poprawy relacji To-
warzystwa z władzami samorządowymi oraz 
minimalny progres w kontaktach z mediami. 
Dalsza poprawa powyższej sytuacji będzie 
głównym celem nowych władz Towarzystwa. 
Poza oczywiście kontynuacją pracy z mło-
dzieżą oraz działalności wydawniczej, a także 
dalszą promocją i opieką nad Matecznikami 
Polskości. I to są główne zadania, poza utrzy-
maniem dotychczasowego dorobku, stojące 
przed władzami Towarzystwa na kolejną (V) 
kadencję na lata 2019-2022… 

Podsumowując cztery ostatnie lata naszej 
działalności mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, iż okres ten nie został zmarnowany.

Maciej Andrzej Zarębski
Foto: archiwum M.A.Zarębskiego

Marek Rak (z lewej) na spotkaniu autorskim 
w Kielcach 22 marca br. Obok S.Nyczaj
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Pojęcie Mateczników pojawiło się pod ko-
niec XX wieku i dotyczyło wówczas małych 
ojczyzn. Jego definicja nie do końca była jed-
noznaczna i jednorodna. W dużym uproszcze-
niu można stwierdzić, że matecznik związany 
był z pojęciem źródłowości. Określenia tego 
używano na początku w celu nazwania centrów 
(źródeł) swoistych rozsadników, czakramów 
działalności na rzecz kultury lokalnej i regio-
nalnej. Matecznik stanowił źródło animacji i był 
wyrazem aktywności twórczej w instytucjach 
i organizacjach działających w społecznościach 
lokalnych. A także był swoistym zasilaczem 
energetycznym naszej tożsamości regionalnej. 
Z drugiej strony, matecznik był uważany za 
swoiste magiczne centrum świata każdej spo-
łeczności tworzącej swoją Małą Ojczyznę. 

Należy zaznaczyć, że jak dotychczas nie zdo-
były one jeszcze prawa obywatelstwa w nazew-
nictwie medialnym. To miejsca, działania ludzi, 
którym zależy na Polsce, ludzi dla których więcej 
znaczy być Polakiem, niż być człowiekiem świa-
ta. To miejsca, które są kuźnią polskich patriotów, 

ludzi którzy wyprowadzą Polskę na czołowe 
miejsce w Europie i świecie. Mateczniki Patrioty-
zmu i Kultury zaczęły pojawiać się po roku 2004, 
tj. po wejściu Polski do struktur europejskich, kie-
dy prowadzono bardziej prounijne niż propolskie 
działania w aspekcie obywateli i społeczności lo-
kalnych. Nasi europosłowie chcieli być bardziej 
papiescy niż sam papież, chcieli być pionierami 
w Europie w dziedzinie zmian dokonywanych 
w duchu obcego Polsce liberalizmu, niszczące-
go narodowe i religijne wartości, po to, by być 
dostrzeżonym, by coś ugrać dla siebie. Kosztem 
dobrego imienia Polski, kosztem Polskości. 

W tej sytuacji, jako znak swoistej reakcji na 
tę szkodliwą antypolską działalność szeroko 
rozwinął się ruch Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury. stanowiąc próbę zwiększenia naszej 
świadomości narodowej, doprowadzenia do 
wzrostu dumy wynikającej z bycia Polakiem.

Dlatego zaistniała potrzeba pokazania miejsc, 
gdzie tworzyła się nasza wspaniała historia. 
Miejsc stanowiących źródło tożsamości naro-
dowej, naszego patriotyzmu. Konieczność upa-
miętnienia takich wydarzeń w naszej historii, 
które podniosą Polaków z kolan, jak np. wiktorii 

wiedeńskiej czy polskiego panowania na Kremlu 
w 1610 roku. Trzeba obecnie niwelować to, co 
robili polscy liberalni przywódcy przez lata swo-
ich rządów, przy biernej postawie ludowców…

Obecnie w kraju jest ponad sto takich ośrod-
ków Matecznikowych. Wymienię niektóre: Mu-
zeum Lwowa i Kresów w Biniszewiczach koło 
Kuklówki, Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, 
Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k. Biłgoraja, Mu-
zeum Sztuki Ludowej w Otrębusach prof. Ma-
riana Pokropka, muzeum muzyczne w Dworze 
Jachimowiczów w Szybie, Galeria Instrumentów 
Folkowych im. Antoniego Kani w Grodzisku, 
zbiór sztuki regionalnej w dworze A. Toborowi-
cza w Woli Libertowskiej na Jurze oraz muzeum 
wnętrz dworkowych w Dworze w Śmiłowie, 
Izba Pamięci Adama Bienia w Ossali, Galeria 
„Pod brzozą” Stanisława Śliwy w Wodzisławiu, 
Muzeum Ludowe w Adamowie oraz utworzony 
przeze mnie Ośrodek Matecznikowy w Zagnań-
sku na ziemi świętokrzyskiej. One wszystkie po-
wstały z prywatnych funduszy i są finansowane 
przez ich właścicieli.

Oto jakie powinny być kryteria funkcjo-
nowania mateczników Polskości:

– po pierwsze działalność non profit,
– po drugie partnerska relacja z władzą, 

która powinna wspomagać te działania, 
a nie dyktować, co ma robić matecznik,

– po trzecie samodzielność programowa 
i autentyzm działania,

– po czwarte ścisłe związki z małą ojczyzną,
– po piąte w pracy na co dzień uwzględnie-

nie elementów edukacyjnych.
Młodzieży należy wpajać, by pamiętała 

o tradycji, by uczyła się historii, by przyswa-
jała wiedzę o wielkich rodakach, w tym także 
o tych, którzy są bohaterami innych krajów. 
By nabrała pewności, że może być dumna 
z historii Polski. Bo taką przeszłością nie 
może pochwalić się młodzież innych krajów. 

Tworzenie mateczników staje się współ-
cześnie istotnym czynnikiem podnoszenia 
jakości naszego życia ideowego, papierkiem 
lakmusowym „dobrej zmiany” oraz swoistym 
wskaźnikiem kształtowania nowoczesnego 
patriotyzmu. Obecnie należy tylko zadbać 
o ich właściwe promowanie w mediach 
i stworzenie specjalnej ścieżki źródeł ich fi-
nansowania. Maciej A.Zarębski

Czym są?

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się 2. 
posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury Ludowej, któremu 
przewodniczył Maciej Zarębski. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Zespołu oraz zapro-
szeni eksperci (prof. A.Tyszka i Z.Filipkow-
ski Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej). 
Przedmiotem posiedzenia było:
1. Omówienie priorytetów działań Zespołu.
2. Wystąpienie Pana Prof. Andrzeja Tyszki oraz 

Pana Zbigniewa Filipkowskiego – autorytetów 
w zakresie mateczników i kultury ludowej.
Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu „Z wi-

zytą u Macieja”, który jest dokumentacją spo-
tkań osób skupionych wokół matecznika pro-
wadzonego przez M.Zarębskiego w Zagnańsku.

Następnie koncepcję mateczników i ich funk-
cjonowanie przedstawił prof. A.Tyszka (na zdję-
ciu pierwszy z lewej). Po 1989 roku rozwinęło 

się bogactwo form życia regionalnego, kultury 
lokalnej, ale nie zostały one podchwycone przez 
politykę kulturalną państwa. Państwo, w tym 
władze samorządowe, traktują je zwykle niezbyt 
przychylnie i wspierają tylko znikomą ich część.

Mateczniki są jedną z nowych form odna-
wiania ruchu regionalnego, który ma 200-letnią 
tradycję. Ich celem jest wzbudzanie świadomości 
kulturowej, regionalnej. Jednostką ruchu matecz-
nikowego jest zwykle pojedynczy człowiek- go-
spodarz matecznika, który grupuje wokół siebie 
mikrośrodowisko, publiczność. Przedmiotem ich 
działalności może być działalność edytorska, mu-
zeum, galeria sztuki ludowej itp.

Gospodarze mateczników działają z własnych 
środków, bez wsparcia państwa. Prof. Tyszka ma 
zlokalizowanych ok. 50 krajowych mateczników, 
ale jest ich o wiele więcej. Jest w trakcie prac nad 
zrobieniem mapy mateczników. Ciekawą formą 
działań regionalnych są zagrody edukacyjne, opar-
te o sieć agroturystyczną. Takie obiekty mają atest 
do prowadzenia szkoleń, wakacji edukacyjnych, 
w różnych dziedzinach kultury rolniczej, ekolo-
gicznej, artystycznej itp. Niektóre te gospodarstwa 
są też matecznikami. Charakteryzują się tym, że 
są posadowione na prywatnej działce, mają lidera 
i utrzymują się ze środków prywatnych. Zagrody 
różnią się od mateczników tylko tym, że są formą 
działalności gospodarczej na własnym rozrachun-
ku, a mateczniki są całkiem non-profit. Zagrody 
są zsieciowane, bardziej zinstytucjonalizowane 
niż mateczniki (jest ich ok 250).

Mateczniki pojawiły się w otoczeniu innych 
zjawisk kultury regionalnej. Ważnym elementem 
są uniwersytety ludowe (7), uniwersytety trzecie-
go wieku (500), koła gospodyń wiejskich. Poli-
tyka kulturalna państwa jest nastawiona na bu-
dowę wielkich obiektów kulturalnych w dużych 
miastach, zaniedbując kulturę ludową. Mateczni-
kom jest potrzebne wsparcie ze strony państwa, 
ale taka pomoc niesie ze sobą obawę o pewne 
uzależnienie od polityki, a zaletą mateczników 
jest ich niezależność od koniunktury politycznej. 
Mateczniki nie są uwzględniane przez takie in-
stytucje jak Narodowy Instytut Kultury, nie ma 
też żadnego zainteresowania ruchem mateczni-
kowym ze strony wyższych uczelni.

Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej 
Zbigniew Filipkowski odniósł się do proble-
mu finansowania mateczników i innych form 
działalności regionalnej. W CBR założono 
dwie federacje matecznikowe. Biblioteka nie-
odpłatnie udostępnia im lokal, pozwala korzy-
stać ze sprzętów, infrastruktury itp. CBR robi 
imprezy typu „Warszawskie święto chleba”, 

występy zespołów regionalnych, konferencje, 
koncerty patriotyczne. 

12 kwietnia br. minister rolnictwa powołał 
do życia Narodowy Instytut Kultury i Dzie-
dzictwa Wsi na podstawie ustawy o organi-
zowaniu i działalności instytucji kulturalnych. 
Jest to duże zamierzenie, środki instytut przej-
mie po CBR. Będzie wspierał uniwersytety 
trzeciego wieku na obszarach wiejskich, sto-
warzyszenia, muzea regionalne. W instytucie 
będzie otworzona galeria malarstwa wsi pol-
skiej. Będzie też opiniował wnioski o przyzna-
nie odznaczenia „zasłużony dla kultury wsi”, 
za którym będą szły też gratyfikacje finansowe.

M. Zarębski podziękował dyrektorowi 
CBR za udzielane wsparcie, wspólne orga-
nizowanie imprez, działalność popularyza-
torską mateczników w piśmie „Kultura wsi”, 
udostępnianie lokalu dla mateczników.

W dyskusji P. Jaśkiewicz wyraził zaintereso-
wanie, czy mateczniki współpracują np. ze skan-
senami. M. Zarębski wyjaśnił, że nie. Ł.Gojke 
stwierdził, że na Kaszubach łączą agroturystykę 
z matecznikami i te praktyki warto upowszech-
niać. Letnicy gotują wspólnie z gospodarzami 
potrawy regionalne, dzieci z miast poznają zwie-
rzęta wiejskie. Ta rola mateczników dla populacji 
miejskiej jest ogromna. W kwestii pomocy finan-
sowej wspomniał o inicjatywie sprowadzenia do 
Polski domu Piłsudskiego na Syberii.

B. Cebulski dodał, że u niego w Dolinie Bary-
czy powstają wioski tematyczne. Jedna z nich jest 
skupiona wokół starego odrestaurowanego wia-
traka, gdzie są zgromadzone eksponaty związane 
z dawnym młynarstwem, są robione festyny ludo-
we, a koło gospodyń wiejskich robi z mąki regio-
nalne potrawy. To świetny przykład matecznika. 
Robione są też historyczne wycieczki po okolicy.

M. Widurek zapytała prof. Tyszkę o rozmiesz-
czenie mateczników w Polsce. A. Tyszka i M. 
Zarębski wyjaśnili, że mają zbadane głównie 

mateczniki na Mazowszu, Kurpiach i Mazurach, 
w Świętokrzyskiem, pojedyncze w Lubuskiem, 
na Podlasiu, na Podkarpaciu. Brak na razie cało-
ściowej mapy mateczników. B. Cebulski zauwa-
żył, że jest spora grupa prywatnych kolekcjone-
rów, którzy zbierają i udostępniają np. starą broń, 
narzędzia, powstają też towarzystwa genealo-
giczne, powoli odradza się ruch ziemiański. 

Po poprzednim spotkaniu zespołu z Krajową 
Radą Radiofonii i Telewizji p.Cebulski nawiązał 
współpracę z TVP 3. Przedstawiciel Zarządu TVP 
zwrócił się do członków RDPP o przekazywanie 
tematów, organizacji, osób, które organizacje 
chciałyby przedstawić w telewizji- zapropono-
wano, żeby jako pierwszych zaprosił przedsta-
wicieli mateczników. To pozwoli upowszechnić 
ideę mateczników, szczególnie w miastach.

Podsumowując spotkanie Zespołu, przewod-
niczący poprosił o przekazanie do TVP 3 prośby 
o zainteresowanie mediów imprezą „Posiady 
w cieniu Bartka” – przegląd mateczników po-
lonijnych, przegląd piosenek ludowych, konfe-
rencją „Literatura małych ojczyzn” i imprezą na 
120-lecie urodzin A.Bienia. Mogą też pokazać 
matecznik w Otrębusach prof. Pokropka.

Zespół poparł przedstawione przez prze-
wodniczącego priorytety swoich działań:
• pomoc matecznikom w pozyskiwaniu małych 
grantów przez NIW oraz w przyszłości poprzez 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,
• pomoc w tworzeniu sieci mateczników 
(przekazywanie informacji o matecznikach),
• pomoc w powstawaniu izb regionalnych 
i skansenów, 
• popularyzowanie mateczników szczególnie 
w mediach,
• współpraca zespołu z Krajową Radą Ma-
teczników,
• starania, aby mateczniki stały się tematem 
badań naukowych wyższych uczelni.

Ewa Lange

Notatka z posiedzenia doraźnego Zespołu ds. Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej

Mateczniki Patriotyzmu i Kultury
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Mówiąc o roli Mateczników nie możemy roz-
patrywać ich fenomenu w oderwaniu od rzeczywi-
stości. Podstawowym ich zadaniem jest bowiem 
dbałość o zachowanie i pielęgnowanie pamięci 
o polskich korzeniach kulturowych stanowiących 
kwintesencję naszej tożsamości narodowej. Nabie-
ra to szczególnego znaczenia w obecnych czasach, 
kiedy wąska grupa globalistów stara się zaprowa-
dzić na naszej pięknej planecie nowy porządek 
świata. Porządek oparty o drastyczną depopulację 
i likwidację państw narodowych wraz z ich kultu-
rą. A więc cele sprzeczne z ogólnie dotąd przyjmo-
wanym przez świat rozumieniem prawa każdego 
narodu do jego suwerennego samoistnienia. 

Możemy zaobserwować, jak na nowo pisa-
na jest historia kontynentu, jak ofiary uznaje się 
sprawcami zła czynionego przez innych. W do-
datku odkłamywaniu tego zafałszowanego obra-
zu nie sprzyja edukacja historyczna prowadzona 
w placówkach oświatowych. Młodzież posiada 
czasami bardzo nikłe pojęcie o naszej historii. Do 
takich konkluzji doszłam, kiedy w Elblągu kilka 

lat temu zapytałam młodą licealistkę, kim był 
Kazimierz Jagiellończyk – patron jednego z el-
bląskich placów. Odpowiedź mnie poraziła, gdy 
usłyszałam, że to pewnie jakiś król polski, ale jak 
on się zasłużył Elblągowi, skwitowane zostało 
wzruszeniem ramion. Gdy wytłumaczyłam jej, 
że po przyjęciu pruskiego poselstwa w Krako-
wie, w 1454 roku aktem inkorporacji Elbląg wraz 
z ziemiami pruskimi znalazł się w granicach Kró-
lestwa Polskiego, co świadczy o polskości Elblą-
ga a nie niemieckości, jak się od bardzo wielu lat 
wmawia elblążanom, ujrzałam zdziwiony wzrok. 
Powołuję się na ten przykład, aby pokazać, jakie 
straty w rozumieniu polskiej historii ma brak wie-
dzy i jak ogromne znaczenie mają wszelkie dzia-
łania ukazujące prawdę historyczną. 

Dlatego uważam za rzecz wprost bezcenną 
funkcjonowanie i rozwój sieci Mateczników. To 
tutaj, w tych często skromnych ośrodkach, mło-
dzież ma okazję zapoznać się z historią swojej 
małej ojczyzny na przestrzeni dziejów, z jej 
mieszkańcami walczącymi o polskość, poznać 
ich nazwiska i miejsca pamięci, dotknąć często 
nieosiągalnych przedmiotów służących życiu 

codziennemu a świadczących o naszej tożsa-
mości. To tutaj młodzież ma zobaczyć, na jakim 
gruncie budowana była polskość od wieków 
i jak tej polskości bronili nasi dziadowie, pod ja-
kimi znakami szli do boju o niepodległość Pol-
ski i obronę jej przed najeźdźcami. To tutaj mło-
dzież winna na stałe zarazić się patriotyzmem. 

W dodatku można zaobserwować w ostat-
nim czasie dość szybkie tempo postępującej 
negacji wartości, na jakich oparta była od 
zawsze nasza odwieczna kulturowa egzysten-
cja. Życiem naszym zaczęły rządzić globalne 
idee zdążające do niszczenia tego, co było na-
szym narodowym imperatywem moralnym. 
Wszystkie zaś obecne „nowoczesności” są 
wspierane bałamutnymi hasłami tolerancji dla 
wszelkiej maści jakichś mniejszościowych 
dziwadeł z jednej strony, a pogardą dla chrze-
ścijaństwa z drugiej strony. Najwyższy więc 
czas by na serio zająć się odbudową i propa-
gowaniem w szerokim zakresie polskich zrę-
bów kulturowych mając na uwadze ochronę 
świadectw naszych narodowych korzeni dla 
prawidłowej egzystencji przyszłych pokoleń.

Uważam też, że Mateczniki powinny być trak-
towane, zarówno przez władze miejscowe jak 
i centralne, za głównego sprzymierzeńca obrony 
polskości naszych ziem, winny być przez te wła-
dze wspierane w obliczu tych koncepcji global-
nych, o których wspomniałam wcześniej. Inaczej 
ani się obejrzymy, jak Polska zniknie z mapy Eu-
ropy, co już przecież przerabialiśmy pod rządami 
zaborców. Scenariusz zawsze jest jeden: zaczyna 
się od drobiazgów typu, np. wygłaszania stwier-
dzeń, że polskość to nienormalność, profanacji 
obrazów świętych w kościołach, jak to było ostat-
nio w Płocku, łamaniem i deptaniem krzyży, czy 
pikiet pod kościołami. Następny etap, to palenie 
kościołów i w końcu powielanie na świecie apo-
kalipsy francuskiej Wandei, gdzie po raz pierwszy 
na tak masową skalę wymordowano setki tysięcy 
katolików. Obecnie proceder ten na świecie rozwi-
ja się w szybkim tempie. Do tego nie wolno nam 
dopuścić w Polsce. Musimy zadbać o to, by przy-
szłe pokolenia wiedziały jakie są korzenie naszego 
narodu i co to oznacza. Mateczniki mają więc do 
spełnienia w tym obszarze bardzo wielką rolę.

Lucyna Kukomska

Rola Mateczników
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Biblioteka Świętokrzyska znów uraczyła 
nas znakomitym wydaniem, tym razem poezji 
Jana Kamińskiego – Dokąd idziesz. Pokaźny 
tomik zawiera stawiane przez autora pytania, 
na które on sam nie może czasami znaleźć 
odpowiedzi. Jego strofy to wieczne szuka-
nie miłości, powracanie wspomnieniami do 
wspólnie spędzonych pięknych chwil. Deli-
katnie dotyka najbardziej skrytych zakamar-
ków duszy, z których nie potrafi się uwolnić 
mając w pamięci portrety osób mijanych na 
własnej drodze życia. Wspomnienia przeży-
tych pięknych chwil ciągle w nim pozostają, 

bo człowiek czy chce, czy nie 
chce, zawsze będzie wracał do 
wspomnień z przeszłości. Nie 
tylko tych pięknych, ale i tych, 
które zostawiły mu w duszy po-
kaźną drzazgę. Tego żaden kla-
wisz delete nie potrafi na trwałe 
wykasować.

Charakterystyczną cechą po-
ezji Kamińskiego jest zawsze 
stawianie na pierwszym miejscu 
człowieka. Bo to z człowiekiem 
za pomocą słów rozmawia, dzie-
li się rozterkami, wspomina wspólne chwile. 
U niego człowiek zawsze występuje ze swo-

imi wadami, zaletami, tęsknotą, 
miłością.

Poza tym w jego poezji moż-
na odkryć wielkiego pasjonata 
życia, z jego wysublimowanym 
odbiorem otaczającej go natury. 
Wszystko to ubiera w piękno pisa-
nego słowa, retorykę godną miana 
muzyki anielskich chórów. Z pew-
nością niebagatelny wpływ na taki 
rodzaj postrzegania świata ma 
fakt, że autor jest muzykiem i to 
wszystko, co go otacza jest jedną 

wielką muzyką świata. Wspaniałe zderzenie 
dwóch artystycznych wizji: muzyka i poezja.

Stawiane w tytule tomiku pytanie z pew-
nością i jemu samemu nastręcza trudności 
w odpowiedzi, budzi w nim rozterki, cza-
sami powoduje, że rozmienia pewne spra-
wy na drobne. Jedno jest pewne, że ciągle, 
uparcie idąc przez życie szuka miłości. 
Zresztą jak każdy z nas, bo jak trudno jest 
znaleźć miłość wie tylko ten, kto jej na-
prawdę poszukuje.

Ten tomik wierszy polecam tym wszyst-
kim, którym brakuje na co dzień piękna języ-
ka polskiego, a wspaniała konstrukcja słow-
na z pewnością zadowoli nie tylko każdego 
z nas, ale też i niejednego konesera poezji.

Błażej Balicki

Szukanie drogi

Faktem jest, że Biblioteka Świętokrzyska pre-
zentuje się jako wydawnictwo ambitne, wyda-
jące szereg wspaniałych pozycji książkowych. 
Niemniej kolejną 369. pozycję można śmiało 
określić mianem prawdziwej perełki. Jest to 
Żywot marzycielki autorstwa Macieja Andrzeja 
Zarębskiego. Książka zawiera opis życia jego 
matki Julianny, w dużej mierze oparty o zapiski 
z jej pamiętników. Jest to więc materiał auten-
tyczny, zgodny z widzeniem świata przez samą 
panią Juliannę. W dodatku autor stawia siebie 
jakby w roli obserwatora i sprawozdawcy życia 
matki używając 3 os. l.p. Stwarza to swoisty dy-
stans do wszelkich jej życiowych poczynań.

Jest to piękna historia życia sięgająca rów-
nież jej rodziców i dziadków oraz jej samej od 
chwili narodzin. To portret kobiety – matki, 
maksymalnie i bezwarunkowo zaangażowanej 
w proces wychowania dzieci, a i w ich utrzy-
manie również. Rodzina to dla niej priorytet. 
Przez całe swoje życie uczestniczy we wszyst-
kim, co się w całej rodzinie dzieje. Jest gotowa 
nieść pomoc w każdej sytuacji, czy jeśli chodzi 
o pilnowanie domów swoich dzieci pod ich 
nieobecność, czy opiekę nad wnukami, gdy 
syn z żoną przebywają na libijskim kontrak-
cie. Dla wnuków drzwi jej mieszkania zawsze 
pozostawały otwarte. Będąc nauczycielką 
udziela korepetycji, jeździ na turnusy kolo-
nijne w wakacje, aby tylko zarobić na koszty 

edukacji dzieci i wnuków. Dla nich zawsze 
się poświęcała, uczestniczyła we wszystkich 
uroczystościach rodzinnych, doradzała, pocie-
szała. Bardzo silnie przeżywała okres II woj-
ny światowej, najeżony niepokojem o świeżo 
poślubionego męża należącego do podziemnej 
komórki wywiadowczej. Przeżywa istne katu-
sze w stanie wojennym, gdy milicja zabiera jej 
ukochanego syna Macieja na przesłuchanie. 

Jest przy tym wszystkim silnie zaanga-
żowana w różnego rodzaju manifestacje pa-
triotyczne. Dzięki zapiskom jej pamiętnika 
możemy zapoznać się z całą otoczką pogrze-
bu marszałka Józefa Piłsudskiego. Opisuje 
szczegółowo przebieg tygodniowej żałoby 
narodowej w Kielcach, co stanowi doskonały 
element poznawczy. Tak bowiem szczegóło-
wych informacji trudno szukać w źródłach 
oficjalnych. Polska była dla niej tą jedyną 
ziemią, w której się urodziła, którą ukochała, 
której zawsze broniła i nie wyobrażała sobie, 
że mogłaby ją opuścić.

Mimo tej ciągłej bieganiny za przeróżnymi 
sprawami swojej dużej rodziny znalazła czas, 
by spełniać swoje marzenia. Mając 54 lata 
kończy studia magisterskie na kierunku mate-
matycznym, robi prawo jazdy i pieczołowicie 
chowa je do szuflady. Udowadnia, że mimo 
kłód rzucanych pod nogi można realizować 
swoje marzenia, bo one nadają sens życiu, 
mobilizują do wysiłku. I tego swojego wy-
siłku nigdy nie żałowała. Cieszyła ją pozycja 

w zawodzie syna – lekarza, a tak-
że jego ogromne zaangażowanie 
w działalność społecznikowską. 
Była szczęśliwa gdy syn z synową 
uzyskują tytuły doktorów medy-
cyny, że w rodzinie córki Oli też 
wszystko układa się dobrze. Wie, 
że jej zaangażowanie przyniosło 
oczekiwane przez nią efekty.

Całą jej drogę życiową cechu-
je ogromna religijność. W przy-
krych chwilach życia znajduje za-
wsze ukojenie w modlitwie, głęboko wierząc, 
że modlitwa zawsze jej pomoże. Bardzo emo-
cjonalnie przeżywa wizytę Ojca Świętego 
Jana Pawła II w 1979 r. Jeździ na celebrowane 
przez niego msze do Częstochowy, Krakowa. 
Odwiedza też wszystkie znane Sanktuaria 
Maryjne w Europie, np. Ostrą Bramę, Medju-
gorie, Fatimę, La Salette. Lourdes. Zawsze 
była wierna Bogu i rodzinie. Był to jej za-
sadniczy imperatyw moralny. Kiedyś Ojciec 
Święty Jan Paweł II powiedział: „Kobieta…
jest nade wszystko sercem wspólnoty rodzin-
nej. Ona daje życie – i ona też pierwsza wy-
chowuje… Nie może zabraknąć w rodzinie 
tej, która jest sercem rodziny”. Pani Julianna 
takim sercem była. Jej życie potwierdza to 
w całej rozciągłości.

Znakomitą treść książki uzupełnia grafika 
okładki z fragmentem pamiętnika w tle i ta-
śmą filmową z pięcioma kadrami zawierają-

cymi wizerunki pani Julianny: 
od najmłodszych lat, z dziewczę-
cymi warkoczykami, przez cały 
okres życia, aż po obraz kobiety 
zaangażowanej wiekiem. Pięk-
ny film życia i jednocześnie hołd 
złożony matce za jej trudne życie 
w ciągłym biegu i nasłuchiwaniu, 
czy w rodzinie wszystko dobrze 
się układa. Dodam jeszcze, że 
książkę czyta się przysłowiowym 
jednym tchem. Jest bogato ilustro-

wana w tekście fotografiami czarno-białymi, 
co pomaga zorientować się we wszystkich 
rodzinnych koneksjach i przybliża możliwość 
zrozumienia tego wszystkiego, co w iście ko-
smicznym tempie dzieje się w życiu całej ro-
dziny. Dodatkowo zamieszczona galeria zdjęć 
kolorowych, w sumie około trzydziestu, daje 
nam wyobrażenie o ogromnej mobilności pani 
Julianny w różnych sytuacjach rodzinnych, 
często na wypoczynku wakacyjnym w towa-
rzystwie wnuków.

Polecam tę książkę tym wszystkim, którzy 
zapoznawszy się ze szczegółowymi opisami 
jej barwnego, aczkolwiek trudnego życia, 
znaleźli przepis na wiele nurtujących ich pro-
blemów. Szczególnie przepis, co robić, by 
w kronikach rodzinnych zapisać się złotymi 
zgłoskami, a przede wszystkim jak zostać 
wspaniałą matką, sercem całej rodziny. 

Lucyna Kukomska

Serce rodziny

Biblioteka Świętokrzyska określana przez 
znawców, jako wydawnictwo ambitne, w pełni 
na to miano zasługuje. Oprócz tego, że wydaje 
cały szereg cennych tematycznie książek z terenu 
całego kraju, współpracuje również z ośrodkami 
polonijnymi, które chętnie wydają tutaj swoje 
książki. Ostatnio, za sprawą chicagowskiego 
ośrodka polonijnego, ukazała się bardzo ciekawa 
pozycja autorstwa Katarzyny Murawskiej miesz-
kającej na stałe od 1995 roku w Milwaukee: 
Towarzysz pancerny generała Maczka. Jest to 
biografia ppłk. Antoniego Rogozińskiego, który 
urodził się w 1912 r., kiedy Polska była jeszcze 
pod zaborami. Autorka bardzo starannie kreśli 
całą jego drogę życiową, czerpiąc materiały z po-
lonijnych archiwaliów w USA: w Orchard Lake, 
Uniwersytetu w Milwaukee, artykułów pisanych 
do prasy polonijnej oraz do wydawanego przez 
Rogozińskiego „Pancerniaka”, materiałów pry-
watnych oraz materiałów z Zespołu Szkół LO-
GOS w Piotrkowie Trybunalskim, z którym ppłk. 
Rogoziński był związany.

Razem z autorką książki odnajdujemy w na-
szej historii postać niezwykłą, bez reszty opa-
nowaną przez polskość i robiącą dla Polski 
wszystko to, co można zrobić. Przede wszyst-
kim frapujący jest jego związek z polską armią. 
Już w okresie przedwojennym związany był 
z jej tworzeniem w zakresie łączności, szko-
leniem kadry telefonistek, jak się okazało nie-
zbędnej w czasie działań wojennych. Z pewno-
ścią nie jest znany czytelnikowi fakt, że na kilka 
dni przez sowiecką wrześniową napaścią na 
Polskę, bandy ukraińskich dywersantów napa-
dały na polskie domy i dwory naszej inteligen-
cji. Ppłk. Rogoziński widział to na własne oczy. 
Przytaczane są też szczegółowe dane dotyczące 
procesu przekraczania granicy rumuńskiej, by 
w końcu dotrzeć do Francji i tam we wprost 
niewiarygodnych warunkach tworzyć wojsko 
polskie pod dowództwem gen. Maczka. Polscy 
żołnierze kwaterowali w stodołach, stajniach, 
namiotach, chociaż koszary wojsk francuskich 
stały puste, gdyż francuskie wojsko było na 
froncie. Władze Francji wykazywały wyraźną 

niechęć dla ochotników WP. Z kart książki do-
wiadujemy się wielu bardzo ciekawych rzeczy, 
jak chociażby to, że armia francuska była słabo 
uzbrojona i w walce z uzbrojoną po zęby armią 
niemiecką nie miała żadnych szans. Białe fla-
gi szybko oddawały Niemcom kolejne odcinki 
frontu. Nie pomogła w tej sytuacji znajdująca 
się w fazie tworzenia 10 Brygada gen. Maczka 
ze względu na braki w uzbrojeniu i amunicji. 
Szwadron łącznościowy Rogozińskiego dys-
ponował zaledwie 60% niezbędnego sprzętu. 
W tym miejscu dodam od siebie, że mój kuzyn 
mieszkający wówczas we Francji, jako żołnierz 
francuski brał udział w wojnie z Niemcami ma-
jąc do dyspozycji jednostrzałowego mauzera 
z okresu I wojny światowej. W takim stanie 
była armia francuska.

Po francuskiej klęsce Polacy na własną 
rękę, pojedynczo lub w małych grupkach, na 
rozkaz gen. Sikorskiego przedostawali się do 
Anglii. Tam spotkała ich kolejna droga przez 
mękę. Okazuje się bowiem, że Anglicy nie 
posiadali regularnego wojska, gdyż w czasie 
pokoju uznawali tylko ochotniczą służbę woj-
skową. Nie było więc w zasadzie żadnej infra-
struktury kwaterunkowej. Tworzone wojsko 
polskie kwaterowało w namiotach z blachy 
falistej. Problemów było co niemiara. Częste 
dezercje już wyszkolonych żołnierzy pocho-
dzenia żydowskiego stały się chlebem po-
wszednim. Nie wracali oni z przepustek, byli 
werbowani przez tajnych agentów, mając na 
celu przedostanie się do Palestyny. Koniec 
końców, po tych wszystkich perypetiach, 
1 Dywizja Pancerna gen. Maczka 1 sierpnia 
1944 wylądowała w Normandii, a Francuzi 
byli mocno zdziwieni, że nie wyzwalają ich 
Anglicy, lecz Polacy. Znajdujemy bardzo do-
kładne opisy szlaków bojowych na terenie 
Francji, Belgii, Holandii w kierunku Berlina. 
Po zakończeniu wojny okazuje się, że przy-
dzielono Polakom w Dolnej Saksonii strefę 
okupacyjną około 6500 km2. Jak dawaliśmy 
tam sobie radę z niesamowitymi problemami 
– trzeba przeczytać. Z książki wyłania się zu-
pełnie inny obraz wojny niż ten znany z ofi-
cjalnych przekazów.

Kiedy po zakończeniu wojny 
powstał w Polsce Rząd Jedności 
Narodowej, Zachód chciał jak naj-
szybciej pozbyć się Polskich Sił 
Zbrojnych proponując im powrót do 
kraju na podstawie ustaleń między-
rządowych. W naszej retoryce do-
tyczącej II wojny światowej mówi 
się z goryczą, że Zachód Polsce nie 
pomógł, że nas zawiódł. Z łamów 
tej książki wyłania się jeszcze bar-
dziej przykra prawda, że to Polacy 
musieli pomagać Zachodowi, gdyż ten w ogóle 
nie był do wojny przygotowany. A po wojnie, jak 
to zwykle w historii bywało, najchętniej w tem-
pie ekspresowym odsyłano nas do domu. Takie 
były zawsze podziękowania. Doświadczył tego 
już król Jan Sobieski pod Wiedniem. Polak zrobił 
swoje – Polak może odejść. W nowej, powojen-
nej sytuacji politycznej wielu Polaków nie wró-
ciło do Polski lecz udało się emigrację, najwięcej 
do USA. Ppłk. Rogoziński osiedlił się w Milwau-

kee, tam ukończył studia chemiczne 
i tam prowadził swoją bardzo ak-
tywną działalność. Uczył polskich 
przybyszów angielskiego organizu-
jąc specjalne kursy, zaczął wydawać 
pismo „Pancerniak”, którego był 
redaktorem naczelnym, informu-
jącego o wydarzeniach prawnych, 
obchodach świąt narodowych, a na 
Jubileuszu 30-lecia spotkał się z płk. 
Ryszardem Kuklińskim. 

Dla porządku dodam, że na 30 
stronach znajdziemy kopie najprzeróżniej-
szych dokumentów poświadczających opisy-
wane zdarzenia. Gratka dla historyków. Stąd 
też szczególnie historykom polecam tę książ-
kę, ponieważ znajdą tam wiele nieznanych 
dotąd kart polskiej historii oraz tym, którzy 
o roli polskiego wojska w II wojnie światowej 
mają słabe rozeznanie. Ta książka wyjaśnia 
też wiele nieznanych kart historii Europy. 

Błażej Balicki

Nieznane karty historii

Warto kogoś pożegnać, 
by zrobić miejsce
Tobie, kruszynie niewinnej
poczętej z miłości.
Więc wzrastaj nadzieją
okrytą w przysięgę
posłuszeństwa i wiary.

Przeto zostań synu 
kartek szelestem
lektury powszechnej
słowem wstępnym
o narodzinach Boga.
W kolebce przykazań
marzenia spełniaj.

Napisz tę książkę, 
wraz z epilogiem.
Poskładaj litery 
z jasnych znaków,
zdecydowaną ręką.
Niech pilnuje ścieżki
do ojcowskiej chaty.

Mnie staremu, synu
pierwszemu odpłać
powinnością rozdziałów
wobec ojca i matki,
które tylko z sercem
wyrwać można.

Z uśmiechem Boga
Wiekuisty nieboskłon
zdawał się być
na wyciągnięcie ręki.
Utkwione w górze oczy
Dedala i syna Ikara 
bolały od zachwytu.
Niosły ich skrzydła
opierzone szeptem
demona- nie dosyć.

Na urodzajnym polu
chłop, pasterz i kupiec
oddychali z nimi
grzejąc się w słońcu.
Pewnie widzieli Ikara
z uśmiechem Boga
uskrzydlonego
w pułapce promieni
tonącego w morzu
i śnie o doskonałości.

K ą c i k  z  w i e r s z e m

Przerastanie rodziców

Wiersze z tomu poezji 
„Ugina się dzień” 

Anny Zielińskiej-Brudek
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Zbliżają się wybory do Europarlamentu. 
Odbędą się 26 maja 2019 roku. Gorąco nama-
wiam do udziału w nich. I do oddania głosu 
na tych kandydatów, którzy nie obiecują gru-
szek na wierzbie, ale swym dotychczasowym 
działaniem udowodnili, iż potrafią walczyć 
o polskie sprawy w Unii, że prowadzą statek 
o nazwie Polska w sposób właściwy.

Kolegom regionalistom (i nie tylko) odra-
dzam zdecydowanie głosowania na zdrajców 
(pamiętamy kto jeździł na skargę na własny 
kraj do Brukseli), nieudaczników (budują-
cych autostrady za gigantyczne pieniądze, 
robiących nietrafione zakupy, np. Pendoli-
no) i oszustów (vide liczne afery finansowe, 
w tym związane z przekrętami VAT-wski-
mi). Nie należy przy tym wierzyć w nagłą 
odmianę obecnej opozycji, w jej obietnice 
bez pokrycia, bez szans na ich realizację. Pa-
miętajmy o tym oddając swój głos przy urnie 
wyborczej kto w swym w programie wybor-
czym myśli o Polsce i jej rozwoju. Tylko bo-
wiem ci politycy, którym na sercu leży dobro 
Polski, tej wielkiej naszej Ojczyzny będą 
pamiętali o potrzebach i rozwoju naszych 
małych ojczyzn. W tej sytuacji koniecznie 
weźcie udział w tych wyborach. Nieobecni 
nie mają prawa, już po wyborach, narzekać 
na ich wyniki

A teraz o innych sprawach. Przed czterema 
laty pisałem Chciałbym wypowiedzieć się na 
temat wszelkich pseudokonkursów, rankingów 
lokalnych liderów, wyborów ludzi miesiąca, 
osobowości roku, postaci naszego życia pu-
blicznego nagradzanych symbolami lokalnej 
kultury. Wszystkie te widowiska bardziej przy-
pominają sztuki teatralne z dobrze wcześniej 
rozpisanymi i wyćwiczonymi rolami, niż au-
tentyczne wybory. 

W ten sposób obserwujemy kształtowanie 
obrazu Polaka pozbawionego ambicji i więk-
szych potrzeb kulturowych. Podobny wizeru-
nek Polaka jawi nam się na podstawie obrazu 
w mediach. Serwowane w „naszej” telewi-
zji (wyjątek stanowi TV Trwam i w pewnym 
stopniu TV Kultura, i TV Polonia) różnych 
programów tzw. rozrywki bezpośredniej, nie-
wybrednych skeczów pozbawionych większej 
wartości, obliczonych na odruchy coraz bar-
dziej prymitywnego odbiorcy zatrważa ogro-
mem czynionego spustoszenia duchowości 
i psychiki naszych rodaków.

Po kilku latach rządów prawicy ten obrazek 
stał się na szczęście nieaktualny. Ten swoisty 
pochód Polaków do nicości został zahamowa-
ny. Z przyjemnością oglądam teraz telewizję 
publiczną, program I, w tym ulubioną audycję 
„W Tyle wizji”. Słucham autentycznych wy-
powiedzi rodaków, którzy powoli podnoszą 
się z kolan. Wzrasta nasza świadomość na-
rodowa, poczucie dumy wynikającej z faktu 
bycia Polakiem. Serce mi rosło, jak dzisiaj 
(piszę ten felieton 2 maja, w dniu Flagi) 
w Warszawie przeszedł biało-czerwony koro-
wód ludzi dumnie maszerujących w poczuciu 
Polskości. Cieszę się, że Polska pod rządami 
obecnej koalicji wzrasta w siłę. Jej gospodar-
czy rozwój budzi szacunek, nawet u przeciw-
ników politycznych. Ale nie wśród opozycji. 
Zachowuje się ona jak człowiek po alkoholu, 
odwrotnie reagujący na realną sytuację. Jeśli 
jest dobra to szuka dziury w całym, jak jest ja-
kieś potencjalne zagrożenie dla dalszego by-
towania państwa, to opozycja triumfuje. Cie-
szy się jakby z tego zagrożenia. W tej sytuacji 
ogromne zdziwienie budzi podawane w me-
diach jej ponad 25% poparcie. To tak jakby ¼ 
deklarujących uczestnictwo w wyborach Po-
laków uwierzyło w obietnice przysłowiowych 
„ludzi na bańce”.

I jeszcze jedno – między bajki włóżmy 
(wczoraj minęło 15 lat od wstąpienia Polski 
do UE), że ktokolwiek przy zdrowych zmy-
słach zechce nas z tej Unii wyprowadzić. Na 
pewno nie uczyni tego rządząca prawica. A to, 
że nie chce ona w Polsce emigrantów, nazy-
wanych dla zmyłki uchodźcami, to wielkie 
nasze szczęście. Możesz mi wierzyć, drogi 
czytelniku, że jako lekarz pracujący na kontr-
akcie w latach 1983-86 w jednym z krajów 
islamskich (w Libii) dobrze wiem co piszę.

A to, że w Polsce (na razie) nie funkcjonu-
je euro świadczy wyłącznie o dbałości ekipy 
rządzącej o poziom życia rodaków. Mam na 

myśli nie tych bogatszych Polaków, ale tych 
żyjących poniżej przeciętnej. Bogu należy 
dziękować za fakt, że ci co nami rządzą, nie 
pozwalają sobie narzucić niczego co jest nie-
zgodne z naszym interesem narodowym. Że 
tam w Brukseli reprezentują nas w poczuciu 
dumy wynikającej z bycia spadkobiercą naro-
du o jakże bogatej tradycji kulturowej. I oby 
jak najdłużej trwała ta sytuacja. Liczę tutaj nie 
tylko (mimo wszystko) na mądrość rodaków, 
ale także na wstawiennictwo tam w górze na-
szego świętego - Jana Pawła II. 

A teraz chciałbym przejść do spraw z na-
szego podwórka. W okresie od listopada 2018 
roku do końca kwietnia 2019 sporo się dzia-
ło. Wydarzenia przykre przeplatały się z tymi 
przyjemniejszymi. 

25 listopada zmarł w Staszowie w wieku 
78 lat Jerzy Wójcik, architekt, absolwent UJ, 
patriota i działacz społeczny. Był twórcą po-
mnika dla Ojca kpt. Piotra Kabaty, Zbignie-
wa Kabaty ps. „Bobo” oraz projektodawcą 
kościoła Ducha świętego w Staszowie. Przez 
lata należał do kierowanego przeze mnie 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 
i pisywał do wydawanego wówczas „Gońca 
Staszowskiego”. Działał w strukturach rodzi-
ny „Akowskiej” w Staszowie. Był prawym 
człowiekiem.

26 listopada w Krakowie przyszedł na 
świat mój prawnuk Krzysztof, syn najstar-
szej naszej wnuczki Katarzyny. Następnego 
dnia w siedzibie SGGW w Warszawie do-
stąpiłem zaszczytu otrzymania z rąk ministra 
Jana K.Ardanowskiego medalu Zasłużony dla 
Rolnictwa (zdj. 1), zaś 28 listopada w towa-
rzystwie prof. Andrzeja Tyszki i red. Longina 

Kaczanowskiego odwiedziłem w Otrębusach 
prof. Mariana Pokropka. Gospodarz oprowa-
dził nas po swoim Muzeum, szczególnie po 
wystawach związanych ze stuleciem odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na str. 1 
w fotokronice jest zdjęcie upamiętniające tę 
wizytę. Profesor zadeklarował wolę dalszej 
współpracy z Radą Krajową Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury w zakresie wystawien-
niczo-wydawniczym. 

Następnego dnia, wspólnie z prof. A. 
Tyszką uczestniczyłem w Warszawie w kon-
ferencji Społeczeństwo obywatelskie opar-
te na wartościach. Konferencję z udziałem 
ponad dwustu osób otworzył wicepremier 
Piotr Gliński. Odbyło się szereg paneli dys-
kusyjnych. Wspólnie z prof. Andrzejem Tysz-
ką wzięliśmy udział w panelu poświęconym 
udziałowi uniwersytetów ludowych w eduka-
cji obywatelskiej. Na podstawie wystąpień re-
ferentów i dyskusji doszliśmy do wniosku, że 
podobną rolę jak uniwersytety ludowe mają 
w tej materii uniwersytety III wieku oraz ma-
teczniki Polskości. 

14 grudnia w Ośrodku w Zagnańsku od-
była się impreza wspomnieniowo-opłatkowa, 
podczas której opowiedziałem o nietypowych 
wigiliach życia, w tym tej z okresu stanu wo-
jennego oraz z okresu pobytu na kontrakcie 
w Libii – zaś wspólnym śpiewaniem kolęd 
dyrygowała niezawodna Małgorzata Siemie-
niec. Obchodzącemu 80. rocznicę urodzin 
skarbnikowi Towarzystwa Edwardowi Ka-
rysiowi odśpiewano sto lat. Biorący udział 
w imprezie Jan Krawczyk z Adamowa po-
informował jej uczestników o otrzymaniu 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
okolicznościowego medalu. 19 grudnia wzią-
łem udział w Misterium Bożonarodzeniowym 
w Zespole SP nr 2 w Zagnańsku. 

Nowy 2019 rok witałem samotnie w swo-
im domu (żona na dyżurze) pełen mieszanych 
uczuć. Co przyniesie? Za wolno postępuje 
dobra zmiana, czy przyspieszy? Sytuacja 

w moim macierzystym towarzystwie także 
nie dawała powodu do zadowolenia. Kilka 
osób zrezygnowało (chyba z powodów poli-
tycznych) z członkostwa i dalszej współpra-
cy. Czy będzie kolejna (piąta) kadencja ŚTR, 
wszak wkrótce podsumowanie poprzedniej 
i zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ano 
zobaczymy. 

Tymczasem 8 stycznia biorę udział w II 
posiedzeniu plenarnym Rady Krajowej Dzia-
łalności Pożytku Publicznego VI kadencji, 
podczas którego zostają powołane Zespoły 
problemowe. Jednym z nich jest Zespół ds. 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludo-
wej. Zostaję wybrany jego przewodniczącym. 
Tymczasem 24 stycznia umiera w Pruszko-
wie Ryszard Nowicki, długoletni współpra-
cownik „Gońca Świętokrzyskiego”. Urodzo-
ny w marcu 1936 roku w Staszowie spędził 
w tym mieście dzieciństwo i młodość (wspo-
mnienie o nim na str. 8).

28 stycznia składa wizytę w naszym 
Ośrodku Roman Ostrowski, były szef Księ-
garni Szkolnej w Kielcach oraz Telewizji 
Warszawskiej, obecnie wiceprezes Warszaw-
skiego Koła Przyjaciół Kielczan. Zwiedza 
Ośrodek oraz rozmawiamy o współpracy na 
rzecz promocji Ziemi Świętokrzyskiej. 

Wkrótce 15 lute-
go w WBP w Kiel-
cach odbyło się Spo-
tkanie Noworoczne 
członków i sympa-
tyków ŚTR, podczas 
którego prezentuję 
(foto 2) wydawnic-
twa Biblioteki Świę-

tokrzyskiej roku 2018, 
w tym To już było Lu-
cyny Kukomskiej, Kul-
turę małych ojczyzn 
i wielkiej Ojczyzny 
Andrzeja Tyszki, zbiór 
wierszy Dokąd idziesz 
Jana Kamińskiego oraz 
Wojaże po Polsce mo-
jego autorstwa, a także 
Paweł Pierściński in 
memoriam współau-

torstwa Longina Kaczanowskiego. Informuję 
uczestników spotkania o przyznaniu legity-
macji nr 4 Przyjaciela Biblioteki Świętokrzy-
skiej Janowi Kamińskiemu z Chicago. 

15 lutego umiera w wieku 91 lat prof. Ry-
szard Juszkiewicz, historyk z Mławy (wspo-
mnienie o nim na str. 8). 18 lutego przebywa 
w Zagnańsku premier Mateusz Morawiecki. 
Wizytował firmę Grosspack oraz odwiedził 
sędziwy dąb Bartek. Wójt gminy Wojciech 
Ślefarski przekazał dostojnemu gościowi pa-
miątkowy album „Dąb Bartek – nasz wspólny 
znajomy”.

5 marca składa mailowo rezygnację, poda-
jąc powody osobiste, z członkostwa w ŚTR 
Marek Skuza. 

11 marca w kancelarii Premiera odbyło się 
spotkanie członków Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego, w tym jej współprzewodni-
czącego Wojciecha Jachimowicza, z szefami 
organizacji pozarządowych w Polsce. Wziął 
w nim udział także prof. Andrzej Tyszka. Po 
spotkaniu, na którym dyskutowano o formach 
obustronnej współpracy, upamiętniono się na 
wspólnym zdjęciu (foto 3). 

Tego dnia po południu odbyło się w war-
szawskiej siedzibie Rady Krajowej Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury posiedzenie człon-
ków Rady, na którym omawiano plan pracy 
Rady na najbliższy okres. Postanowiono zor-
ganizować dwie sesje popularno-naukowe: 
jedną 13 września, poświęconą literaturze 
małych ojczyzn, drugą 14 grudnia – życiu 
i działalności ministra Adama Bienia. Tego 

dnia zagospodarowano siedzibę Rady książ-
kami Biblioteki Świętokrzyskiej.

20 marca w Zagnańsku odbyło się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze ŚTR. Wzięło 
w nim udział 10/na 18 członków Towarzy-
stwa. Przedstawiony został dorobek naszej 
organizacji w latach 2015-2018. Ustępujący 
Zarząd uzyskał absolutorium. Następnie wy-
brano nowe władze Towarzystwa na kolejną 
V kadencję – lata 2019-2022 (vide str. 1, 2, 3).

22 marca wziąłem udział w spotkaniu au-
torskim Marka Raka w pałacyku Tomasza 
Zielińskiego w Kielcach. Prowadził je Stani-
sław Nyczaj, zaś oprawę artystyczną zapew-
niał udanie duet muzyczny „Dookoła” Janiny 
Babierz i Janusza Szota. (Migawka z tego 
spotkania na str. 3). 

23 marca zmarł w Urugwaju wieku 95 lat 
wybitny działacz polonijny, twórca Usopału, 
długoletni sponsor „Radia Maryja” Jan Koby-
lański. Tydzień później 30 marca w wieku 92 
lat odszedł do domu Pana długoletni przyja-
ciel regionalistów i literatów świętokrzyskich 
Zdzisław Łączkowski (vide str.8). 

8 kwietnia rozpoczyna się strajk nauczy-
cieli. Wzięło w nim udział od 50% (wg mi-
nisterstwa) do 70% (wg. strajkujących) ogółu 
nauczycieli. W strajku o wybitnie politycz-
nym charakterze uczestniczyli głównie człon-
kowie ZNP i jednej z central nauczycielskich 
popierających ZNP. Porozumienie z rządem 
podpisała wcześniej nauczycielska „Soli-
darność”. Pomimo strajku 10 kwietnia bez 
przeszkód odbyły się egzaminy ostatnich klas 
gimnazjalnych. (wkrótce egzaminy klas VIII)

Tymczasem podczas podróży studyjnej 
w rejon Zielonej Góry 12 kwietnia zwiedzi-
łem świeżo odremontowany pałac w Starym 
Kisielinie mieszczą-
cy Ośrodek Kultury, 
po którym opro-
wadzała nas (towa-
rzyszyła mi żona 
Ludomira) p. Elż-
bieta Garstka, opo-
wiadając o historii 
obiektu. Na koniec 
dała się namówić do 
wspólnego zdjęcia 
(foto 4).

16 kwietnia odbyło się w kancelarii Pre-
miera posiedzenie Zespołu ds. Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury Ludowej, które miałem 
przyjemność poprowadzić. (Notatka z tego 
posiedzenia na str. 4).

24 kwietnia w kieleckim WDK ma miej-
sce promocja 369. pozycji BŚ „Żywot ma-
rzycielki”. Wzięło w niej udział blisko 70 
osób, w tym byli uczniowie, znajomi i rodzi-
na bohaterki książki Julianny Zarębskiej, za-
służonej nauczycielki kilku kieleckich szkół: 
Nazaretu, SP na Prostej i Technikum Gastro-
nomicznego na ul. Zagórskiej. Spotkanie 
poprowadziła red. Magdalena Smożewska-
-Wójcikiewicz. Uczyniła to metodą zada-
wania trudnych pytań mnie jako autorowi 
książki. Fragmenty książki perfekcyjnie za-
prezentował Lech Sulimierski, zresztą aktor 
zawodowy, a imprezę uatrakcyjnił wstawka-
mi muzycznymi znany kielecki muzyk Bog-
dan Przepióra. Zarówno red. Smożewska jak 
i aktor Lech Sulimierski przyznali oficjalnie, 
że byli (podobnie jak Tadeusz Sznuk, Krze-
simir Dębski, Paweł Pierściński) uczniami 
Julianny Zarębskiej.

24 kwietnia w Płocku obchodzono jubile-
usz 5-lecia powołania UTW „Trzecia Mło-
dość”. Uroczystość otworzył seniorski chór 
śpiewając na powitanie piosenkę „Trzecia 
młodość” do słów Lucyny Kukomskiej, zna-
nej czytelnikom GŚ felietonistki. Felietonist-
ka i pisarka została nagrodzona bukietem 
kwiatów oraz ogólnym aplauzem widowni. 

Tymczasem 25 kwietnia Sejm uchwalił 
ustawę dającą uprawnienia dyrektorom szkół, 
a także (przy ich trwaniu w strajku) władzy 
samorządowej do organizowania egzaminów 
maturalnych. W ten sposób bezprzedmiotowy 
stał się dalszy opór ludzi Sławomira Bronia-
rza, co spowodowało, że nazajutrz ZNP za-
wiesiło strajk. Rozpoczęły się rozmowy okrą-
głego stołu oświaty.

26 kwietnia wziąłem udział w uroczystości 
zorganizowanej w Zespole Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zagnańsku z okazji 228. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 

Słowo redaktora
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Odznaczeni w towarzystwie ministra Jana 
K.Ardanowskiego (szósty z lewej)
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22 listopada 2018 roku w siedzibie Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach odbył się wieczór 
wspomnień poświęcony Pawłowi Pierściń-
skiemu, zorganizowany dla uczczenia pierw-
szej rocznicy jego śmierci. Słynny fotografik, 
twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zmarł 
22 maja 2017 roku w wieku 79 lat. 

W imprezie wspomnieniowej wzięło udział 
blisko sto osób: przyjaciół, znajomych, i wiel-
bicieli jego talentu artystycznego, w tym przed-
stawiciele organizacji pozarządowych Ziemi 
Świętokrzyskiej: Kieleckiego Towarzystwa Na-
ukowego, z prof. Adamem Massalskim, prof. 
Michałem Kosztołowiczem, Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego z Janem Jadachem, 
Stanisławem Kędziorem, Edwardem Karysiem, 
Bogumiłem Wtorkiewiczem, Wojciechem Ko-
łodziejem, Stowarzyszenia „Żeromszczacy”, 
z Magdaleną Helis-Rzepką, Tomaszem Rut-
czyńskim, Tomaszem Zakrzewskim, Ludowe-
go Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, ze 
Stanisławem Durlejem i Kazimierzem Czyżem. 
Uczestniczyli w wieczorze ludzie ze świata me-
diów: red. Janusz Batorski, red. Magdalena Smo-
żewska-Wójcikiewicz, literaci z dr. Stanisławem 
Rogalą, przewodnicy turstyczni z Mieczysławem 

Smarzem z Zagnańska. Ze Staszowa przybyła 
liczna delegacja miłośników artysty z Jadwigą 
Szyszką, Stanisławem Ratusznikiem i Wiesła-
wem Kucą. Licznie reprezentowany był także 
świat lekarski. Wzięli w wieczorze udział m.in. 
dr. dr. Hanna Restorff-Libiszowska, Barbara Ko-
cela, Ludomira Zarębska, Janusz Wiśniewski. 
Przybył także Andrzej Antoniak, dyrektor Biblio-
teki UJK oraz długoletni dyrektor BWA Marian 
Rumin. Najstarszą uczestniczką spotkania była 
mieszkanka Kielc 96-letnia Zofia Poniewierka.

Imprezę rozpoczęło wystąpienie Jadwigi Zie-
lińskiej, wicedyrektor Biblioteki (fot.1), która 
powitała uczestników (foto 2) oraz poinformo-
wała o towarzyszącej imprezie wystawie foto-
grafii artystycznej Pawła Pierścińskiego, przy-
gotowanej ze zbiorów Biblioteki. Równocześnie 
w związku z nieobecnością dyrektora Andrzeja 
Dąbrowskiego, uczestniczącego w posiedzeniu 
inauguracyjnym sejmiku województwa, popro-
siła o poprowadzenie wieczoru w pierwszej jego 
części, prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego, inicjatora spotkania. Zabierając 
głos Maciej A.Zarębski (foto 3) w przystępny 
sposób przedstawił kulisy powstania promowa-
nej na wieczorze książki Paweł Pierściński in 
memoriam. Na wstępie przeprosił za nieobecność 

z powodów zdrowotnych, współautora książ-
ki, redaktora Longina Kaczanowskiego, postaci 
niezwykle zasłużonej dla kultury kieleckiej. Ten 
historyk i dziennikarz, autor kilku książek z dzie-
jów regionu świętokrzyskiego, obecnie mieszka-
niec Brwinowa, w latach 1993-1996 redagował 
założony z jego inicjatywy informator kultural-
no-artystyczny „Ikar”, pismo w którym zamiesz-
czane były prawie w każdym numerze fotografie 
artystyczne Pawła Pierścińskiego, z którym od 
tamtego czasu łączyła go przyjaźń. 

Z kolei Zarębski opowiedział, jak zetknął się 
z Pawłem Pierścińskim. W latach 50. obaj uczęsz-
czali do tej samej szkoły podstawowej, noszącej 
imię królowej Jadwigi, a potem do średniej, słyn-
nego Żeromszczaka, gdzie obu uczyli ci sami 
profesorowie, z Antonim Bieżankiem, Antonim 
Urbankiem, Tadeuszem Górnickim i Adamem 
Miętusem. Tyle tylko, że kiedy w roku 1956 Pa-
weł zdawał w liceum maturę, Maciej rozpoczynał 
w nim edukację. W latach 90. spotkali się w Sta-
szowie, gdzie Zarębski pracował w pobliskim 
szpitalu, równocześnie prowadząc działalność 
społeczną. Paweł Pierściński, dowiedziawszy się 
o założeniu przez kolegę staszowskiego muzeum, 
pośpieszył mu z pomocą przy jego wyposaże-
niu. Szybko wykonał kilkanaście fotogramów 
przedstawiających piękno zabytków architektury 
i przyrody ziemi staszowskiej, które stały się wi-
zytówką placówki. W prowadzonym przez Zaręb-
skiego miesięczniku „Goniec Staszowski” słynny 
fotografik zamieszczał wywiady oraz reportaże 
ilustrowane fotografiami o wybitnych ludziach 
Ziemi Świętokrzyskiej. Od tamtego czasu datuje 
się zażyłość, a potem przyjaźń między nimi, która 
była kontynuowana po przeprowadzce Zarębskie-
go do Zagnańska. Pierściński nie tylko współtwo-
rzył w roku 2004 Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne, ale pomagał przy powstaniu Ośrodka 
Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku 
oraz od roku 2007, tj od założenia kwartalnika 
„Goniec Świętokrzyski”, zamieszczał w nim 
swoje reportaże i eseje popularyzujące fotografię 
artystyczną i fotografików. 

W prowadzonej przez Zarębskiego Bi-
bliotece Świętokrzyskiej ukazały się cztery 
pozycje książkowe Pawła Pierścińskiego. 
Były to: esej zatytułowany Fotografia w Kiel-
cach, wydawnictwo jubileuszowe związane 
z 50-leciem działalności artystycznej Pa-
weł Pierściński, wywiad rzeka „O obecności 
w fotografii i nie tylko” (przeprowadzony 
przez Zarębskiego) oraz zbiór wierszy „Pa-
gór”, stanowiący jego debiut poetycki. 

Pomysł napisania prezentowanej na wieczo-
rze książki powstał w dniu pogrzebu artysty, 
podczas którego obaj przyszli jej współauto-
rzy żegnali przyjaciela. Publikacja powstała 

dla uczczenia pierwszej rocznicy jego śmierci. 
Jej zawartością są materiały wspomnieniowe 
dotyczące relacji łączących obu współautorów 
z bohaterem książki. Zawiera także wywia-
dy, recenzje oraz niezwykle pozytywną opinię 
Władysława Tatarkiewicza na temat twórczości 
fotograficznej Pawła Pierścińskiego. Kończy ją 
rozdział „Pierściński nieznany”, w którym na 
32 stronach zostały zamieszczone fotografie ko-
lorowe Pierścińskiego pochodzące ze zbiorów 
prywatnych Longina Kaczanowskiego. Swoje 
wystąpienie Zarębski zakończył słowami – Pa-
weł był człowiekiem otwartym dla otoczenia. 
Potrafił zachęcać do działań twórczych, wspie-
rać w poczynaniach artystycznych i dodawać 
otuchy do ich kontynuowania. Był bratem łatą, 
na którego zawsze można było liczyć.

Podobnie, jako człowieka życzliwego, wspo-
minała Pawła Pierścińskiego Magdalena Helis-

-Rzepka (foto 4), która poznała go i zaprzyjaźniła 
się z nim działając w Stowarzyszeniu Absolwen-
tów liceum im. Żeromskiego. Następnie głos 
zabrali koledzy fotograficy kieleccy, w tym 
Henryk Pieczul, Stanisława Zacharko, dr Lech 
Lipiec. Zgodnie zwracali uwagę na doskonały 
warsztat artystyczny Pierścińskiego, na jego pro-
fesjonalizm oraz życzliwość w kontaktach kole-
żeńskich. Dr Lipiec (fot. 5) powiedział na koniec 

jakże ważne słowa – Czas spędzony z Pawłem 
był czasem nauki: fotografowania i człowie-
czeństwa. Jak napisała w materiale prasowym 
w „Echu Dnia” red. Lidia Cichocka sądząc po 
tłumie obecnym na wieczorze wspomnień nie 
tylko dla jego jednego. Uczestnicy imprezy, już 
przy kawie w dyskusjach kuluarowych zgodnie 
stwierdzali, że Paweł Pierściński stanowił nie-
kłamaną ikonę Ziemi Świętokrzyskiej, której 
długo nie będzie można zastąpić. MAZ

Foto Ludomira Zarębska
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Bieżący rok, a i przyszły 2020 również, 
to prawdziwy serial wyborczy. W obecnym 
roku mamy wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego, jesienią do naszego narodowego 
parlamentu, a w przyszłym roku będziemy 
wybierać prezydenta. Niemniej jednak fakt 
pozostaje faktem, że serial ten już został za-
inaugurowany jeszcze jednymi wyborami, 
mianowicie nowych władz Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego na następną 
kadencję. Ze swej strony życzę nowo wybra-
nemu Zarządowi zrealizowania pieczołowicie 
nakreślonych ambitnych zamierzeń. Nie mam 
co do tego żadnych wątpliwości, obserwując 
przez lata jak Pan Prezes dr Maciej Zaręb-
ski konsekwentnie, punkt po punkcie, odha-
cza wykonanie kolejnych zadań zapisanych 
w rocznych planach. Życzę Zarządowi ŚTR 
sukcesów na polu utrwalania pamięci o jakże 
bogatej historii i kulturze Ziemi Świętokrzy-
skiej i coraz szersze angażowanie w to dzieło 
miejscowej młodzieży. Jednym słowem serial 
wyborczy rozpoczął się od małej ojczyzny, 
czyli od samego źródła, żeby poprzez wstą-
pienie na salony Parlamentu Europejskiego 
wrócić z powrotem na polski grunt i zająć się 
własnymi, narodowymi wyborami.

Co do spraw europejskich liczę na to, że 
nowo wybrany Parlament Europejski będzie 
usilnie pracował nad zwiększeniem własnej 
władzy w strukturach Unijnych, gdyż w obec-
nym stanie prawnym jego władztwo jest po 
prostu iluzoryczne. PE nie może np. kontrolo-

wać Komisji Europejskiej, która jest urzędem 
wykonawczym, komisarze nie są powoływani 
ani odwoływani przez PE, a instytucje euro-
pejskie posiadające kasę, w dysponowaniu 
nią nie mają wiele wspólnego z demokracją. 
Świadczy o tym perspektywa budżetowa na 
lata 2021-2027, w której o przyznawaniu 
funduszy strukturalnych ma decydować prze-
strzeganie praworządności przez ewentual-
nego beneficjenta. A przecież sprawy prawo-
rządności nie są objęte zapisem traktatowym, 
stanowią wewnętrzną sprawę państwa. Zatem 
najwyższy czas to uporządkować, aby słowo 
demokracja nabrało właściwego sensu w ca-
łym funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Skoro jesteśmy w zasięgu towarzyszą-
cej nam kasy, nasuwa mi się pewna myśl. 
Od dawna drąży mi głowę pytanie, jaki jest 
bilans naszego wkładu finansowego do UE 
i ile otrzymaliśmy w ramach dofinansowania 
w różnych projektach. Trzeba tu zauważyć, że 
do Brukseli płynie nie tylko nasza składka, ale 
też inne frukta, np. wpłaty części VAT-u, opłat 
celnych, kar nakładanych przez UE, różnych 
odszkodowań i Bóg wie jeszcze co. Z drugiej 
strony bilansu, ile środków z UE wpłynęło fi-
zycznie na konta tych, którzy korzystają z do-
płat, gdyż przyznawać można nieograniczoną 
kwotę w planach, ale ma to niewiele wspólne-
go z realnym wpływem środków. Czy w ogó-
le jest możliwy taki bilans do sporządzenia? 
Na to powinien odpowiedzieć rząd.

Oczekuję też od nowo wybranych parla-
mentarzystów europejskich, aby w swojej pra-
cy mieli na uwadze przede wszystkim dobro 

Polski, tak jak czynią to Niemcy czy Francja. 
Skoro obywatele polscy dokonują wyboru wła-
snych przedstawicieli, to chyba mają prawo 
żądać od swoich wybrańców godnego repre-
zentowania Polski i odpowiedniego zachowa-
nia się. Niektórzy bowiem zapominają, jakiego 
państwa są obywatelami i jakie mają obowiąz-
ki narodowe głosując za przyjmowanym w PE 
prawem godzącym w nasze interesy. Mało 
tego, niektórymi swoimi wypowiedziami na 
forum PE dają wyraz pogardy dla kraju, z któ-
rego wyszli, a tym samym pogardy dla swoich 
polskich wyborców, stają po stronie interesów 
obcych. Taka postawa nosi znamiona zdrady, 
ale co z takimi zrobić? Niewiele. Przecież nie 
postąpimy tak, jak USA w czasie II wojny 
światowej. Gdy Japończycy uderzyli na Pe-
arl Harbour, Amerykanie od razu deportowali 
z terenu USA wszystkich Japończyków. Ale to 
były inne czasy, inne prawa, świat był wolny 
od wszelkiej maści rzeczników przeróżnych 
praw ludzi, zwierząt, roślin… Wspominam to 
jedynie jako ciekawostkę z zakresu radykali-
zmu rządzenia państwem. 

Dzisiaj mamy inne, poważniejsze problemy, 
jak chociażby postępujący proces dechrystiani-
zacji Zachodu będący w linii prostej realizacją 
programu marksisty kulturowego Antonio 
Gramsciego, który stwierdził wprost: „Zachód 
musi zostać zdechrystianizowany poprzez dłu-
gi marsz przez kulturę”. Wtóruje temu zaś od 
dawna palestyński szejk Al-Dari propagujący 
dla państw muzułmańskich aneksję państw 
chrześcijańskich. Jak myślicie państwo, czy to 
jest wprowadzane w życie, czy nie? Proszę so-

bie odpowiedzieć. Mnie to wygląda na trwają-
cą od dawna, nasilającą się wojnę cywilizacji, 
wspieraną propagandowo przez liczne popraw-
ne politycznie media. Zagadnienie to widział 
już niegdyś gen. de Gaulle wyprowadzając 
z Algierii w latach 60. ub.w. wojska francu-
skie, aby uniknąć napływu do Francji muzuł-
manów. Za tę decyzję lewacka rewolucja 1968 
odsunęła go od władzy. Jak wygląda dzisiejsza 
Francja, ale również i inne państwa Zachodniej 
Europy, każdy widzi. Dobrze byłoby, aby wi-
dzieli to również wybrani przez nas parlamen-
tarzyści do PE. Polski elektorat wybiera ich po 
to, by pilnowali naszych interesów, naszego 
dziedzictwa kulturowego trwale osadzonego 
na korzeniach Chrztu Polski w 966 roku. Po-
lecam też parlamentarzystom europejskim, aby 
nie zapominali o zwycięskiej odsieczy wie-
deńskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wied-
niem w 1683 r. w starciu z wojskami wezyra 
Kara Mustafy, dowodzącego armią Imperium 
Osmańskiego. Chrześcijańska Europa została 
wówczas uratowana, zaś Jan III Sobieski swo-
ją victorię świętował w Polsce. Austria nie była 
zainteresowana świętowaniem, z obawy, żeby 
ludność nie powieliła tego przeciwko aktualnie 
panującym. Nie wyposażyła zatem wojska pol-
skiego króla w niezbędny furaż i trzeba było 
wracać szybko do kraju. Podobnie było po II 
wojnie światowej, kiedy to na paradzie zwycię-
stwa w Londynie zabrakło polskich lotników 
nadstawiających karku w Bitwie o Anglię. 
O tym też każdy parlamentarzysta pamiętać 
powinien, bo to nasza, polska historia. 

Moherek
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W dniu 24 stycznia 2019 roku w szpitalu 
w Pruszkowie zmarł po długiej chorobie Ry-
szard Nowicki, emerytowany oficer Wojska 
Polskiego, publicysta i pisarz, od wielu lat 
związany ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym i Staszowem.

Urodził się 5 marca 1936 roku w Staszowie 
w rodzinie inteligenckiej o tradycjach patrio-
tycznych. Jego ojciec Tadeusz Nowicki był na-
uczycielem w staszowskim gimnazjum w latach 
1933-37; dziadek Bolesław Bończa Tomaszew-
ski, właściciel składu aptecznego, znany spo-
łecznik staszowski, jeden z założycieli miejsco-
wego gimnazjum w roku 1918, sponsor teatru 
Fredreum, był znanym działaczem BBWR.

W roku 1937 wraz z rodzicami Ryszard prze-
niósł się do Jarosławia, gdzie jego ojciec podjął 
pracę w Średniej Szkole Handlowej. W mieście 
tym Ryszard spędził dzieciństwo, które wypadło 
na lata wojny i okupację niemiecką. Wkrótce po 
wojnie wrócił wraz z matką do Staszowa, gdzie 
po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał 
do miejscowego gimnazjum, którego z powodu 
prześladowań dziadka przez miejscowy urząd 
bezpieczeństwa nie mógł skończyć. Maturę uzy-
skał w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kra-
kowie. W roku 1961 ukończył Oficerską Szkołę 

Piechoty we Wrocławiu. Poświęcił się bez reszty 
służbie wojskowej, w której był do 1988 roku. 
W międzyczasie poznał swoją przyszłą żonę Ur-
szulę, którą poślubił w roku 1963 w Bytomiu. Po 
ślubie zamieszkali w Pruszkowie. Tu przyszła na 
świat ich jedyna córka Aldona.

Od wielu lat interesuje się wojskowością, 
szczególnie historią powstań narodowych oraz 
II wojny światowej. Podczas służby wojskowej 
był wielokrotnie wyróżniany za wielkie zaan-
gażowanie się w opiekę nad miejscami pamięci 
narodowej oraz kombatantami. Zwolennik peł-
nej prawdy historycznej i obiektywnej oceny 
trudnych dla narodu polskiego spraw, w tym 
stosunków polsko-ukraińskich oraz relacji 
z Moskwą. Jego kilkakrotny pobyt na poligo-
nie w Kazachstanie pomógł mu w ocenie po-
gmatwanych stosunków polsko-rosyjskich.

Będąc na emeryturze poświęcił się pracy pu-
blicystycznej i popularyzacji historii regionalnej. 
Nawiązał kontakt ze Staszowskim Towarzy-
stwem Kulturalnym, wkrótce stając się jego ak-
tywnym członkiem. Od połowy lat 90. pisywał 
ciekawe artykuły do „Gońca Staszowskiego”, re-
cenzje książek oraz felietony historyczne. W roku 
1996 debiutował w Bibliotece Staszowskiej zbio-
rem wspomnień zatytułowanych „Klechdy ziemi 

rodzinnej”. W roku 
2000 ukazała się II 
ich część, a w roku 
2002 III. W książ-
kach tej serii Nowicki 
podejmował bolesne 
sprawy najnowszej 
historii Polski, w tym 
tematykę rzezi wo-
łyńskiej, mordowania 

powstańców warszawskich, fanatyzmu religijne-
go okresu międzywojnia i czasów współczesnych 
oraz wszelkich patologii z tym związanych. 

Parę lat później, w roku 2008 wydał w Bi-
bliotece Świętokrzyskiej książkę wspomnie-
niową „Aleja róż”. Zawierała ona zbiór esejów 
napisanych po raz kolejny z pewnej perspek-
tywy czasu, w oparciu o zdobytą wiedzę i do-
świadczenie. Dzięki temu lektura książki skła-
niała do refleksji nad obecną rzeczywistością 
i zmuszała do szukania metod rozwiązywania 
konfliktów społeczno-politycznych w naszym 
społeczeństwie. Ta ostatnia książka Ryszarda 
Nowickiego była jedną z dwóch pozycji wy-
dawniczych BŚ (drugą była książka Tadeusza 
Szczerbica Z dziejów pokolenia Polaków II 
Rzeczpospolitej), które stanowiły podstawę do 
dyskusji na temat kilku odmian polskiego pa-
triotyzmu. Dyskusja ta odbyła się 18 września 

2008 roku w Golejowie z udziałem nie tylko 
Ryszarda Nowickiego, ale także prof. Andrzeja 
Tyszki, dr. Stanisława Madeja i n/p.

W międzyczasie artykuły historyczne Ry-
szarda Nowickiego ukazały się w almana-
chach: literackim „Nad Czarną”, staszowskim 
2002 oraz książce „W kręgu przyjaźni” (BŚ 
309). Jego wiersze, bo Ryszard Nowicki był 
także poetą. zostały opublikowane w „Al-
manachu staszowskim 1994”. Do roku 2016 
jego felietony publicystyczne ukazywały się 
w „Gońcu Świętokrzyskim”. 

Niemal do jesieni 2018 roku Ryszard No-
wicki korespondował ze Świętokrzyskim To-
warzystwem Regionalnym jako jego sympatyk 
oraz utrzymywał ze mną kontakt telefoniczny 
i od czasu do czasu przesyłał cenne dokumen-
ty, fotografie do zbiorów Ośrodka Mateczniko-
wego w Zagnańsku. Podczas jednej z ostatnich 
rozmów Ryszard skarżył się na problemy z cho-
dzeniem, dolegliwości sercowe. Od końca 2018 
roku był kilkakrotnie hospitalizowany; niestety 
stan jego zdrowia nie uległ poprawie i w końcu 
doszło do najgorszego. O jego zgonie powiado-
miła mnie zrozpaczona żona pod koniec stycz-
nia br. Odszedł prawy człowiek, dobry publicy-
sta, a przede wszystkim wielki pasjonat „małej 
ojczyzny”, za którą uważał Staszów i okolice.

Maciej A.Zarębski

Pożegnanie Ryszarda Nowickiego

W nocy z 29 na 30 marca 
2019 roku zmarł w Domu Pomo-
cy Społecznej w Jaroszowcu pod 
Krakowem Zdzisław Tadeusz 
Łączkowski, dziennikarz, krytyk 
literacki, publicysta, powieścio-
pisarz, poeta, eseista i drama-
turg, autor kilkudziesięciu ksią-
żek poetyckich, prozatorskich, 
eseistycznych, współautor kilku 
dzieł zbiorowych, w tym dwóch 
„Almanachów staszowskich”. Jego utwory 
literackie zostały przetłumaczone na wiele ję-
zyków obcych. Posiadacz wielu prestiżowych 
nagród literackich, m.in. nagrody Włodzimie-
rza Pietrzaka (1958,1979), nagrody pisma 
literackiego „Kierunki”(1987), oraz włoskiej 
nagrody im. Giorgio la Piry (Florencja 1989). 
Za działalność regionalną, społeczną, dzien-
nikarską otrzymał m.in. Złotą odznakę „Za-
służony działacz kultury” (1987), Krzyż Ka-
walerski OOP (1987), Krzyż Oficerski OOP 
(2000). W roku 2006 był laureatem nagrody 
Jubileuszowej Ministerstwa Kultury. 

Twórca, związany ze środowiskiem literac-
kim ziemi świętokrzyskiej od roku 1994, uro-
dził się 27 października 1926 roku w Zawier-
ciu, w ówczesnym województwie kieleckim, 
w rodzinie o dużej tradycji społecznikowskiej. 
Szacunek do pracy oraz przywiązanie do wia-
ry i tradycji wyniósł z domu rodzinnego. Pod 
koniec lat 40. wyjechał do Krakowa, gdzie 
studiował w Wyższej Szkole Teatralnej oraz na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ostatecznie w roku 1952 ukończył poloni-
stykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Podczas studiów, razem z Anką Kowalską, 
Józefem Krzysztoniem, Anną Markową, Bo-
gumiłem Eysymonttem, Pawłem Heimtschem, 
Zbigniewem Jakubikiem współtworzył Sekcję 
Twórczości Własnej przy Kole Polonistów. 
Pierwsze wiersze napisał w roku 1948 i za-
mieścił je w lubelskim Tygodniku Literackim 
w roku 1950. Za właściwy debiut literacki 
uważa publikację kilku wierszy w roku 1952 
w tygodniku „Dziś i jutro”.

Od roku 1952 mieszkał w Warszawie, 
gdzie podjął pracę dziennikarską w „Tygo-
dniku Powszechnym”. W redakcji tego pi-
sma pracował do 1994 roku, pełniąc od roku 
1954 funkcję zastępcy, a od roku 1970 (do 
1992) kierownika działu kulturalnego. W la-
tach1993-94 był kierownikiem działu kultury 
„Słowa – Dziennika Katolickiego”. W latach 
1957 – 92 był członkiem Związku Literatów 
Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich. Należał również do innych organi-
zacji i związków twórczych, w tym do Klu-
bu Literatów „Krąg”, ZAiKSu oraz od roku 
1970 Stowarzyszenia Kultury Europejskiej – 
SEC. Od roku 1992 był sekretarzem Oddziału 
Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy oraz prezesem Warszawskiego 
Klubu C.K.Norwida. 

Od roku 1975 uczestniczył 
w warszawskich Tygodniach Kul-
tury Chrześcijańskiej oraz spotka-
niach Duszpasterskiej Archidie-
cezji Warszawskiej. Brał udział 
w IV Synodzie Archidiecezji War-
szawskiej oraz był koresponden-
tem Soboru Watykańskiego II. 

Od roku 1978 jako autor fe-
lietonów literackich współpraco-
wał z Polskim Radiem, Radiem 

dla Ciebie, Radiem św. Józef oraz innymi pro-
gramami Polskiego Radia.

Równolegle z pracą dziennikarską (publiko-
wał m.in. w Słowie Powszechnym, Kierunkach, 
Życiu katolickim, Życiu i myśli, Poezji, Tygodni-
ku Powszechnym, Katoliku, Za i przeciw, Kame-
nie, Rycerzu Niepokalanej, Hejnale Mariackim, 
Jasnej Górze, Borussi, Śląsku, Akcencie, Akan-
cie), aktywnością literacką, o której była już 
mowa; od początku lat 80. aż do końca 2014 
roku współpracował na niwie kulturalno-literac-
kiej z wieloma ośrodkami kultury, bibliotekami 
oraz galeriami sztuki i organizacjami pozarzą-
dowymi. Do ośrodków, z którymi współdziałał 
najdłużej należała: Biała Podlaska, Ciechanów, 
Siedlce, Łomianki oraz z ziemi świętokrzyskiej 
- Skarżysko, Staszów i Zagnańsk.

Osobiście miałem przyjemność poznać Zdzi-
sława Łączkowskiego w kwietniu 1994 roku, 
kiedy to przybył do Staszowa w towarzystwie 
pisarzy ziemi kieleckiej: Zygmunta Wójcika 
i Stanisława Rogali, by wziąć udział w bie-
siadzie literackiej w kierowanym przeze mnie 
Muzeum Ziemi Staszowskiej. Znajomość szyb-
ko przerodziła się w przyjaźń. Zdzisław polu-
bił Staszów i miejscowych twórców, stając się 
opiekunem merytorycznym staszowskiej grupy 
literackiej „Nad Czarną”, a także członkiem ko-
legium redakcyjnego „Gońca Staszowskiego”. 
Był uczestnikiem czterech kolejnych Targów 
Wydawnictw Regionalnych (1998, 2000, 2002 
i 2004). Został honorowym członkiem Sta-
szowskiego Towarzystwa Kulturalnego, które 
stało się wydawcą jego siedmiu książek, w tym 
dwóch części kapitalnych Anegdariuszy, zbioru 
utworów poetyckich Trzy poematy, opowieści 
o matkach zatytułowanej Wiktoria, mikrodra-
matów Dysputa; dwóch tomów dzienników: 
Piaskiem naprędce wpisane (lata 1960-1964); 
Tak,tak; nie,nie (lata 1969-1971). 

III tom dzienników, obejmujących lata 
1972-74, zatytułowany Czekanie na kometę 
wydało w roku 2006 jako 216. pozycję Biblio-
teki Świętokrzyskiej Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne. W lipcu 2004 roku Zdzisław 
Łączkowski wziął udział w uroczystym otwar-
ciu Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego 
w Zagnańsku (przekształconego w roku 2014 
w Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury). W kolejnych latach (2005, 
2006, 2007) uczestniczył w Zagnańsku w im-
prezach literackich oraz „Posiadach w cieniu 
Bartka” organizowanych przez Świętokrzyskie 

Wspomnienie Zdzisława Łączkowskiego Towarzystwo Regionalne, z którym do końca 
współpracował pisując także zamieszczane 
w „Gońcu Świętokrzyskim” recenzje książek 
Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Ze Zdzisławem Łączkowskim miałem także 
kontakt jako redaktor naczelny pisma lekarzy 
świętokrzyskich o nazwie „Eskulap świętokrzy-
ski” oraz szef Zespołu Historyczno-Literackiego 
medyków świętokrzyskich. Przeprowadziłem 
z nim kilka wywiadów opublikowanych w tym 
piśmie oraz poprowadziłem kilka spotkań li-
terackich z jego udziałem (towarzyszył m.in. 
Janinie i Czesławowi Jaroszyńskim, Jolancie 
i Zbigniewowi Wronkowskim). 

 Bardzo mile wspominam naszą wspólną po-
dróż na Litwę w lipcu 2005 roku na uroczystości 
związane z 50-leciem urodzin Ireny Duchow-
skiej, szefowej Związku Polaków w Kiejdanach 
oraz wybitnej poetki. Nie zapomnę naszych roz-
mów na temat sensu życiu i roli w nim poezji, 
prowadzonych w letniej rezydencji Jaroszewi-
czów w Sadłowinie na ziemi suwalskiej, które 
miały miejsce podczas tej podróży.

Wysoko sobie cenię III nagrodę IV ogólno-
polskiego konkursu medyków „Puls słowa”, 
którą w czerwcu 2013 roku odbierałem w War-
szawie z rąk Zdzisława jako przewodniczącego 
jury tego konkursu. I nie zapomnę nigdy jego 
trwającej latami życzliwości i pozytywnej oce-

ny mojej twórczości. To dzięki m.in. jemu (po 
jakże przychylnej recenzji mojej książki repor-
tażowej „Dotknięcie Ameryki”) uwierzyłem, 
że mogę zostać pisarzem, że ta moja literacka 
twórczość ma jakąś wartość. Zawsze będę pa-
miętał nasze ostatnie spotkanie 24 październi-
ka 2017 roku w przeddzień jego 91. urodzin, 
które miało miejsce w Domu Pomocy Społecz-
nej w Jaroszowcu, gdzie od roku rezydował. 
Złożyliśmy mu życzenia (towarzyszył mi Jan 
Jadach) zdrowia i weny twórczej w imieniu 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
i Krajowej Rady Mateczników Polskości. 

Kiedy w prezencie wręczyłem mu ele-
ganckie pióro usłyszałem w odpowiedzi, 
że niestety ale nie będzie mu już potrzebne. 
Rzeczywiście, źle wyglądał, sprawiał wraże-
nie wypalonego i zrezygnowanego. Cieszył 
się bardzo z opieki medycznej, jaką miał 
w Ośrodku i dobrych warunków egzystowa-
nia w zajmowanym tam pokoju. Żył jeszcze 
kilkanaście miesięcy. O jego śmierci powia-
domił mnie mailowo nasz wspólny znajomy 
ks. dr Eligiusz Dymowski, franciszkanin 
z Krakowa. Niestety już po pogrzebie. Żegnaj 
Zdzisławie, jestem pewien, że Zagnańsk, Zie-
mia Świętokrzyska (nie tylko) zachowa Cię 
we wdzięcznej pamięci. Spoczywaj w pokoju. 

Maciej A.Zarębski

15 lutego 2019 roku zmarł 
w szpitalu w Mławie po długiej 
chorobie profesor Ryszard Jusz-
kiewicz, prawnik, historyk, polityk, 
badacz dziejów ziemi mławskiej, 
honorowy obywatel Mławy, oso-
ba niezwykle zasłużona dla ziemi 
mławskiej. Urodził się 1 stycznia 
1928 roku w Janowie. Od roku 
1941 mieszkaniec Mławy. W mie-
ście tym ukończył w roku 1949 Pań-
stwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Wyspiańskiego. W następnych 
latach studiował prawo na Uniwersytecie War-
szawskim, uzyskując dyplom prawnika I stopnia 
w roku 1952 i II stopnia w roku 1959. W tym sa-
mym roku ukończył także studia na Wydziale Hi-
storycznym tej uczelni. Po studiach powrócił do 
Mławy, podejmując pracę w sądownictwie i kon-
tynuując pracę naukową na UW pod kierunkiem 
prof. Herbsta. W roku 1992 obronił na Uniwersy-
tecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie pracę 
habilitacyjną. Związany z Solidarnością, z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego sprawował mandat 
senatora I i II kadencji. Przez cztery lata pełnił 
funkcję dyrektora Głównej Komisji Badania 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. Wówczas 
doszło do naszego spotkania. W październiku 
1990 roku organizowałem w Chańczy k. Staszo-
wa sympozjum na temat zbrodni stalinowskich 
wobec Polski i zaprosiłem prof. Juszkiewicza jako 
szefa tej Komisji. Nie mógł wówczas wziąć w nim 
udziału, ale obiecał przyjechać, jak tylko nadarzy 
się okazja. Jako regionalista, długoletni prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Mławskiej był ciekawy sukcesów 
kierowanego przeze mnie Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Od lat przyjaźnił się z mieszkań-
cem Mławy, pochodzącym ze 
Staszowa, lekarzem dr. Jerzym 
Kwietniem, co ułatwiło nawiązanie 
kontaktów. 22 czerwca 1992 roku 
przybył do Staszowa, razem z dr. 
Kwietniem na spotkanie z miesz-

kańcami, które odbyło się w Muzeum ZS. Z kolei, 
kiedy 4 marca 2000 r. w Muzeum w Przasnyszu 
prezentowałem książkę o Adamie Bieniu, na wi-
downi pojawił się prof. Juszkiewicz. Także wziął 
udział w moim spotkaniu autorskim z mieszkań-
cami Mławy w dniu 27 września 2003 r. Miałem 
wówczas okazję zwiedzić prywatne Muzeum 
Profesora i jego cenne zbiory militarne oraz pa-
miątki związane z Legionami i marszałkiem Pił-
sudskim. W następnych latach utrzymywaliśmy 
stały kontakt korespondencyjny i wymienialiśmy 
się publikacjami. Ze smutkiem przyjąłem wiado-
mość o śmierci profesora. Mimo że o jego pogar-
szającym się stanie zdrowia informował mnie na 
bieżąco Jurek Kwiecień, to jednak nie wierzyłem, 
że nastąpi to tak szybko. Jego odejście to wielka 
strata dla regionalizmu i historii regionalnej. Po-
został po nim znaczący dorobek naukowy: blisko 
30 książek historycznych, około 400 artykułów, 
recenzji i biogramów oraz wdzięczna pamięć 
mieszkańców Mławy za rozsławienie miasteczka 
i spopularyzowanie jego historii. Odszedł wybitny 
historyk, regionalista i patriota.  ZAM

Odszedł Ryszard Juszkiewicz
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Henryk Kozubski urodził się 10 grudnia 
1911 r. w Bieczu jako syn Eugenii z d. Kwiat-
kowskiej i Włodzimierza Kozubskich. Miał star-
sze rodzeństwo: Franciszka i Marię. W 1918 r. 
zmarł mu ojciec. Mama w 1922 r. wyszła za 
maż za Czesława Kwiecińskiego z Biecza. Kie-
dy w 1927 r. zmarł mu ojczym, mama z dzieć-
mi przeniosła się do Wieliczki, do domu przy 
ul Goliana 12, gdzie mieszkali wcześniej Emi-
lia i Feliks Kozubscy, rodzice Włodzimierza. 
Pan Henryk od 1927 r. mieszka w Wieliczce 
(92 lata) i tu w 1933 r. ukończył maturą Pań-
stwowe Gimnazjum Męskie im. Jana Matejki 
(obecnie LO). Będąc w gimnazjum należał do 
harcerstwa, potem był hufcowym ZHP Hufca 
Wieliczka, aż do wybuchu II wojny światowej 
w 1939 r. Po maturze studiował na Wydziale 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 
studiach, przed wybuchem wojny, pracował 
w Zakładzie Doświadczalnym Ogrodnictwa 
UJ, a w czasie niemieckiej okupacji w mająt-
kach ziemskich: Rajsko, Kornatka, Raniżów 
pod Rzeszowem, Charsznicy, a po wojnie na 
Dolnym Ślasku w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym (PGR) w Wysokiej Górze. Po powrocie 
do Wieliczki administrował PGR-y w: Sierczy, 
Pawlikowicach, Sierakowie. Potem był kierow-
nikiem działów w Przdsiębiorstwach np. Skupu 
Surowców Włókinniczych, Mleczarskich, pro-
dukcji wikliny i lnu. 

W 1950 r. zawarł związek małżeński z Hali-
ną Taborską, wieliczanką. Halinie i Henrykowi 
Kozubskim urodziły się dzieci: Hanna i Woj-
ciech. Budowali dom. Kiedy w 1971 r. zmarła 
mu żona, w wychowaniu potomstwa pomagała 
Panu Henrykowi teściowa, Karolina Taborska. 

W 1954 r. został członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego (SD). Pracował w powia-
towym Komitecie SD. W 1964 r. został se-
kretarzem Powiatowego Komitetu SD w Kra-
kowie i pełnił tę funkcję do czasu likwidacji 
powiatu krakowskiego. Społecznie sprawo-
wał funkcję radnego przez 15 lat w Powiato-
wej Radzie Narodowej w Krakowie, a będąc 
na emeryturze od 1986 r. przez 10 lat w Miej-
skiej Radzie Narodowej w Wieliczce. 

W 1966 r. wstąpił do Oddziału Krakowskie-
go Stowarzyszenia ”Klub Przyjaciół Wieliczki”. 
Przez 18 lat pełnił w Klubie funkcję przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem 
honorowym Klubu Przyjaciół Wieliczki.

W latach 1984-1987 z okazji święta 3 Maja 
na terenie Wieliczki organizował tzw. sejmi-
ki kulturalne, w programie których urządzał 
wystawy malarskie swoich profesorów gim-
nazjalnych i kolegów. 

W 1995 r. rozpoczął przygodę z pędzlem i far-
bami dla zabicia czasu i poznania samego siebie 
- namalował pejzaż „Wierzby polskie“, który był 
początkiem malowania kolejnych akwarel. 

25. 05. 1996 r. z okazji jubileuszu 30-lecia 
„Klubu Przyjaciół Wieliczki” była prezento-
wana w Wieliczce w Miejskim Domu Kultury 
(MDK) pierwsza wystawa malarstwa braci 
Franciszka i Henryka Kozubskich. 

Następnie Pan Henryk zwrócił się do 
malarza – nauczyciela, Zbigniewa Wójcika 
z prośbą o ocenę swoich prac. Obok słów kry-
tyki Z. Wójcik powiedział: „...ale talent to ty 
masz”. Dlatego też malował kolejne akware-

le, pejzaże, rodzinny Biecz, Wieliczkę i jego 
zabytki, dworki, kościoły, cerkwie, komory 
wielickiej i bocheńskiej kopalń. Namalował 
do 10.12. 2018 r. 386 akwarel i maluje nadal. 

Prace swe prezentował na ponad 60 wysta-
wach w Wieliczce, w sali „Magistrat” na spo-
tkaniach: „Wieliczka-Wieliczanie” w latach 
1998-2017, w Miejskim Domu Kultury – obec-
nie Centrum Kultury i Turystyki, Liceum Ogól-
nokształcącym, Kopalni Soli „Wieliczka”, na 
zamku w Wieliczce, Krakowie, Bieczu, Bochni, 
Myślenicach, Piwnicznej, Niepołomicach, Do-
bczycach, Skawinie, Gdowie, Sieprawiu, Świąt-
nikach Górnych i we wsiach Gminy Wieliczka: 
Gorzkowie, Koźmicach Wielkich, Podstolicach, 
Sierczy. Jego prace są w Niemczech, Anglii, Ir-
landii. Były nagrodami dla laureta konkursu pia-
nistycznego „Vivaldi” organizowanego przez 
Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce. 

Dziś, mając 107 lat, nie zawiesza swojej 
działalności i bierze czynny udział w pracy 
Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wielicz-
ki“ (KPW), którego jest współzałożycielem 
i członkiem przez 53 lata (od 17. 06. 1966 r.), 
od początku jego istnienia. Jego działal-
ność w Klubie to: wystawy akwarel, udział 
w spotkaniach „Wieliczka-Wieliczanie”, wy-
cieczkach. W 2003 r. na 72. spotkaniu z serii 
„Wielickie rodziny…” przedstawił dzieje ro-
dziny Kozubskich, w 2007 r. na 111. spotka-
niu referował temat „Harcerstwo w Wieliczce 
w okresie międzywojennym”, w 2011 r. na 
163. spotkaniu dziękował za lata współpracy 
z Klubem Przyjaciół Wieliczki, a w 2012 r. 
na 170. spotkaniu z serii: „Pasje wieliczan” 
był pezentowany jako malarz-amator, spo-
łecznik. Jego wypowiedzi są publikowane 
w zeszytach 17, 56, 108 i 115 „Bibliotecz-
ki Wielickiej” opracowanych przez prezes 
Klubu, Jadwigę Dudę. Uczestniczył w wielu 
spotkaniach organizowanych przez autorkę 
niniejszego tekstu. Kierownik Działu Regio-
nalnego w Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Wieliczce, w wielickich 
szkołach podstawowych i średnich, w swoim 
domu gościł przedszkolaków z Przedszkola 
nr 5 w Wieliczce w ramach spotkań z cyklu 
„Mnie Ta Ziemia od innych droższa”. 

Jest także od 26 lat członkiem wielickiego 
ArtKlubu, wystawił i wystawia swoje prace, 

Sylwetka wieliczanina 107-letniego Henryka Kozubskiego
od 53 lat członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, społecznika i malarza

uczestniczy w wernisażach organizowanych 
przez ArtKlub – corocznych wystawach: 
„Wiosna”, „Jesień” w MDK, CKiT.

Wiesław Żyznowski z Sierczy, zrzeszony 
w KPW, wydał album z jego akwarelami pt. 
„HENRYK KOZUBSKI WIELICKI CHA-
GALL THE CHAGALL OF WIELICZKA” 
(2009).

Pan Henryk na spotkaniach z wieliczanami 
opisując swoje życie i twórczość malarską, 
często cytuje wiersz ś.p. Marii 
Kulig, członka Klubu Przyjaciół 
Wieliczki:

„Czas nieubłaganie upływa
Lecz sztuka się nie starzeje
Zawsze cenna, żywa
Malarstwo to rzecz piękna
Ze sztuki się rodzi
Póki ją tworzymy, 
wciąż jesteśmy młodzi”
Chce być dalej młodym, musi 

malować, bo czas nieubłaganie 
upływa, a życie tak krótko trwa. 
Cieszy się, bo ma ciepły dom i rodzinę w Wie-
liczce (mieszka z synem Wojciechem): dzieci, 
synową Stanisławę i zięcia Jerzego, wnuczki: 
Joannę i Katarzynę, wnuka Grzegorza, prawnu-
ki Wiktora, Dominikę, Oliwiera, Laurę. Ma pa-
sję malowania. Od ponad 20 lat prowadzi „Kro-
nikę”, a czasem i wiersz napisze np. „Refleksje 
człowieka nad żywotem Jego” w tomiku Piotra 
Kiszki “Rodzik i przyjaciele” (2014.)

Pan Henryk mówi: „Jak skończyłem osiem-
dziesiątkę, zacząłem malować, a jak setkę... – 
pisać wiersze”.

To pasja malowania daje mi radość życia, 
którego moim mottem jest: „Dla chcącego nie 
ma nic niemożliwego. Trzeba chcieć.” Ta pa-
sja jest siłą twórczego przeżywania ostatniego 
okresu żywota w przekonaniu, że swego życia 
nie zmarnowałem i coś po sobie zostawiłem.” 

Otrzymane nagrody, medale w ciągu ostat-
nich lat pracy społecznej świadczą o uznaniu 
środowiska dla Pana Henryka i jego malarstwa. 

Henryk Kozubski, nestor wielickich arty-
stów, znany głównie z malowania akwarela-
mi, nazywany „Wielickim Chagallem” został 
uhonorowany: Medalem 40-lecia PRL-u, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, ma wpis do „Księgi Zasłużony dla 

Ziemi Krakowskiej”. W 2005 r. – otrzymał 
od Józefa Dudy, Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka nagrodę w dziedzinie promocji 
kultury; w 2008 r. – odznakę honorową „ZA-
SŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego i Artura Kozioła, Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka nagrodę w dziedzinie kul-
tury; 2011 r. – w VI Małopolskim Plebiscy-
cie „Poza Stereotypem” tytuł SENIOR 2011 
Roku, od Marszałka Województwa Małopol-
skiego. Od Klubu Przyjaciół Wieliczki z oka-
zji 100. urodzin tytuł Honorowy Członek 
KPW. W 2012 r. – otrzymał Złotą Odznakę 
Stronnictwa Demokratycznego; 2016 r. z oka-
zji 105. urodzin: Odznakę Honorową Królew-
skiego Górniczego Wolnego Miasta Wielicz-
ka od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 

W 2017 r. w Centrum Kultury i Turystyki 
w Wieliczce zorganizowano 106. urodziny Pana 
Henryka połączone z wystawą „Życiem ma-

lowane” i narkęcono o nim film. 
(wcześniej był bohaterem programu 
TVP-Kraków – „Pora dla seniora”, 
prowadzonym przez redaktor Marię 
Guzy). W 2017 r. otrzymał nagrodę 
Perła Powiatu Wielickiego za cało-
kształt działalności.

W 2018 r. H. Kozubski otrzy-
mał nagrodę specjalną za cało-
kształ działalności – Medal im. 
Władysława Orkana, przyznany 
przez Fundację im. Władyslawa 
Orkana w Warszawie.

30.10. 2018 r. Pan Henryk został uhonoro-
wany „Złotym Krzyżem Małopolski”. Tego 
dnia w Wieliczce w Mediatece Henrykowi Ko-
zubskiemu – Medal im. Władysława Orkana 
wręczyli: Artur Kozioł, Jadwiga Duda, Barbara 
Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Re-
gionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, 
a Wojciech Kozak, v-ce Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Złoty Krzyż Małopolski. 
Także Hanna Kozioł, córka H. Kozubskiego, 
sekretarz KPW, od Artura Kozioła, burmistrza 
Miasta i Gminy Wieliczka otrzymała Odznakę 
Honorową Królewskiego Górniczego Wolnego 
Miasta Wieliczka. O odznaczenia dla Henryka 
Kozubskiego: „ZASŁUŻONY DLA KULTU-
RY POLSKIEJ”, SENIOR 2011 Roku, Perła 
Powiatu Wielickiego, Medal im. Władysława 
Orkana, Złoty Krzyż Małopolski – wnioski 
składała w imieniu Klubu Przyjaciół Wie-
liczki autorka niniejszego tekstu (na zdjęciu 
2 druga z lewej.

10 grudnia 2018 r. w Wieliczce Henryk 
Kozubski obchodził 107. urodziny zorganizo-
wane przez rodzinę, w ktorych uczestniczyła 
delegacja Klubu Przyjaciół Wieliczki z prezes 
Jadwigą Dudą.  Jadwiga Duda

Fotki z archiwum J. Dudy

Odbył się montaż słowno-muzyczny w wy-
konaniu uczniów szkoły, występy ludowych 
zespołów regionalnych oraz miejscowego 
chóru kościelnego. Wszystkim uczestnikom 
imprezy podziękowała dyrektor placówki, 
Marzanna Moćko (foto 5).

Tego dnia nadeszła smutna wiadomość. 
W Warszawie w wieku 86 lat zmarł prof. Bro-

nisław Gołębiowski, wybitny socjolog i po-
litolog, długoletni wiceprezes Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych.

27 kwietnia uczestniczyłem w charakterze 
członka komitetu honorowego w uroczystej kon-
ferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 40. 
rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół No-
wej Słupi. Przybyłych uczestników uroczystości 
powitała Anna Zyzman, prezes Towarzystwa. 
Działalność imprezową Towarzystwa przedsta-

wił wiceprezes Marek Partyka. Zaprezentowano 
również bogatą działalność wydawniczą Towa-
rzystwa. Kilku osobom wręczono nagrody i pa-
miątkowe grawertony. Referat poświęcony gwa-
rze świętokrzyskiej przedstawił prof. Stanisław 
Cygan, a ciekawy program artystyczny zaprezen-
tował zespół ludowy złożony z działaczy Towa-
rzystwa. Zabierając głos powiedziałem o swoich 
związkach emocjonalnych z Nową Słupią: po-
bytach kolonijnych w latach 1954 i 1955, wizy-
tach u p. Rojków i dr. Jerzego Skrętka w latach 
90. ubiegłego wieku, oraz u Leonarda Zyzma-
na, prezesa Towarzystwa (1991-2014), częstego 
uczestnika organizowanych przez Świętokrzy-
skie Tow. Regionalne wojewódzkich sejmików 
regionalnych, którego działalność i zaangażowa-
nie w walce o polskość bardzo wysoko ceniłem.

Na koniec wręczyłem pani prezes (foto 6) 
okolicznościowy dyplom, w którym złożyłem 
życzenia dalszej służby na rzecz regionu Ziemi 
Świętego Krzyża oraz komplet wydawnictw 
książkowych Biblioteki Świętokrzyskiej.

Na zakończenie chciałbym wszystkich ser-
decznie pozdrowić oraz w związku z niedaw-
nymi Świętami Wielkiej Nocy złożyć Najlepsze 
Życzenia wszelkiej pomyślności i wielu łask ze 
strony Zmartwychwstałego Chrystusa. A dla na-
szych kochanych matek, mam, mateczek z oka-
zji ich święta dedykuję opublikowany na stronie 
10 wiersz Sergiusza Jesienna. Wasz Redaktor
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Henryk Kozubski z uczestnikami jubileuszu swych 107. urodzin
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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

Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Lucyna Kukomska

TO JUŻ BYŁO

Maciej Andrzej Zarębski

Wiersze
i

opowiadania

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi
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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

Dwie ważne rocznice w Samsonowie:

Pamiątkowa kamienna tablica z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 200-lecia budowy Huty „Jó-
zef” w Samsonowie zamontowana została na głazie zlokalizowanym na terenie prywatnym, należącym do Pani Marii Gądek, 
koło Kapliczki Św. Jana Nepomucena, nad dawnym stawem za groblą w Samsonowie-Ciągłych.

Pomnik powstał z inicjatywy oraz według projektu Adama Czmuchowskiego, wnuka ostatnich właścicieli zespołu wielko-
piecowego „Józef” w Samsonowie. Monument został ufundowany przez mieszkańców Samsonowa i rodzinę Fertów, w tym : 
Wiesława Ferta z Warszawy, Januarego Glibowskiego z Suchedniowa, Marię Gądek z Samsonowa, Lecha Pobochę z Kielc, 
Marzenę Kaczmarczyk z Samsonowa, Marka i Marzenę Galeckich oraz Marka Szumielewicza z Wrocławia, a także inicjatora 
tego przedsięwzięcia.

Pomnik stanął w Samsonowie w dniu 1 listopada 2018 r., a więc jeszcze przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Blisko 1,5-tonowy postument z piaskowca, został wykopany w Suchedniowie i przekazany przez Januarego Glibowskiego. Tablicę 
z czarnego granitu wykonał w zakładzie kamieniarskim we Wrocławiu Tomasz Janiszewski. Głaz został przewieziony do Samsonowa, 
gdzie monument stanął dzięki pracy wykonanej przez Janusza Guzika, Krzysztofa Domagałę oraz Jacka Solnicę z Tumlina. Pomnik 
został życzliwie przyjęty przez mieszkańców Samsonowa, czemu dali oni uroczyście wyraz w dniu 11 listopada. Fakt zbiegu tych 
dwóch ważnych rocznic został również upamiętniony wydaniem serii pięciu okolicznościowych pocztówek prezentujących pamiątko-
wy pomnik na tle murów zabytkowej fabryki. Adam Czmuchowski

 Sergiusz Jesienin
   Żyjesz jeszcze, biedna stara matko? 
   I ja żyję. Pozdrowienia ślę. 
   Niechaj sączy się nad twoją chatką 
   To wieczorne światło w sinej mgle.

   Mnie pisano, że ukrywasz trwogę, 
   Tęsknisz za mną, że cię trapi żal, 
   Że wychodzisz często znów na drogę 
   W swej salopie śmiesznej – patrzeć w dal.

   A gdy siny mrok na wieś się kładzie, 
   Często widzisz, niby blisko tuż, 
   Jak ktoś nagle mi w karczemnej zwadzie 
   Wbił po serce ostry fiński nóż.

   Głupstwo mamo! Spokój nade wszystko.
   To igraszka tylko sennych mar, 
   Już nie takie ze mnie pijaczysko, 
   Bym bez ciebie gdzieś tam z dala zmarł.

   Po dawnemu łaknę twej pieszczoty 
   I o jednym marzę tylko w snach, 
   By czym prędzej od tej złej tęsknoty 
   Znów powrócić pod nasz niski dach.

   Wrócę, wrócę, kiedy w słońca blasku 
   Rozwiosenni się nasz biały sad. 
   Tylko ty już więcej mnie o brzasku 
   Nie budź tak, jak temu osiem lat.

   Nie rusz tego, co się odmarzyło,
   Nie budź tego, co na wieki śpi.
   Zbyt mnie wcześnie życie doświadczyło.
   Stratą złud i nudą wszystkich dni.

   I modlitwy nie ucz mnie. Bo po co? 
   Co odeszło, już nie wróci, nie. 
   Tyś jedyną łaską i pomocą, 
   Tyś jedyne moje światło w śnie.

   Więc zapomnij już tę swoją trwogę, 
   Przestań tęsknić, porzuć zbędny żal. 
   I nie wychodź tak często na drogę, 
   W swej salopie śmiesznej – patrzeć w dal.

w tłumaczeniu Kazimierza Jaworskiego

List do matki100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 200-lecie budowy Huty „Józef”

Zbieg dwóch ważnych rocznic w Samsonowie: 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  

oraz 200-lecia budowy Huty „Józef” 
 

Pamiątkowa kamienna tablica z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz 200-lecia budowy Huty „Józef” w Samsonowie zamontowana 
została na głazie zlokalizowanym na terenie prywatnym, należącym do Pani Marii 
Gądek, koło Kapliczki Św. Jana Nepomucena, nad dawnym stawem za groblą  
w Samsonowie – Ciągłych.  

200-lecie budowy 
Huty „Józef” w Samsonowie

100-lecie Niepodległości Polski

 

Pomnik powstał z inicjatywy oraz według projektu Adama Czmuchowskiego, 
wnuka ostatnich właścicieli zespołu wielkopiecowego „Józef” w Samsonowie. 
Monument został ufundowany przez mieszkańców Samsonowa i rodzinę Fertów,  
w tym : Wiesława Ferta z Warszawy, Januarego Glibowskiego z Suchedniowa, Marię 
Gądek z Samsonowa, Lecha Pobochę z Kielc, Marzenę Kaczmarczyk z Samsonowa, 
Marka i Marzenę Galeckich oraz Marka Szumielewicza z Wrocławia, a także 
inicjatora tego przedsięwzięcia.  

Pomnik stanął w Samsonowie w dniu 1 listopada 2018 r., a więc jeszcze 
przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Blisko 1,5-tonowy 
postument z piaskowca, został wykopany w Suchedniowie i przekazany przez 
Januarego Glibowskiego. Tablicę z czarnego granitu wykonał w zakładzie 
kamieniarskim we Wrocławiu Tomasz Janiszewski. Głaz został przewieziony do 
Samsonowa, gdzie monument stanął dzięki pracy wykonanej przez Janusza Guzika, 
Krzysztofa Domagałę oraz Jacka Solnicę z Tumlina. Pomnik został życzliwie przyjęty 
przez mieszkańców Samsonowa, czemu dali oni uroczyście wyraz w dniu 11 
listopada. Fakt zbiegu tych dwóch ważnych rocznic został również upamiętniony 
wydaniem serii pięciu okolicznościowych pocztówek prezentujących pamiątkowy 
pomnik na tle murów zabytkowej fabryki.  

Red. 

26 maja – dzień Matki 


