
Członkowie Zarządu 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do Państwa 

tych kilka słów na okoliczność XIV „Posiadów w cieniu Bart-
ka”. Bardzo się cieszę, że są one poświęcone problematyce 
rocznicowo-matecznikowej. Z jednej strony rok 2019, jak i lata 
następne, wypełniają setne rocznice nadzwyczaj ważnych dla 
obrony naszej ledwo co odzyskanej państwowości, jak i z per-
spektywy dziejów budowania II Rzeczypospolitej, wydarzeń.

11 listopada 1918 roku pełni funkcję, jeśli tak można powie-
dzieć – zbiorczego symbolu tych wszystkich procesów, dzięki któ-
rym Polska Odrodzona przetrwała ówczesne zagrożenia i okrze-
pła; procesów, które trwały lata i były rozłożone w czasie.

Na historię tych 21 lat można, a z pewnego punktu widzenia 
– należy patrzeć jako na makro proces, na jedno wielkie dzieło 
podnoszenia naszej Ojczyzny z niedorozwoju epoki zaborów 
oraz ze straszliwych zniszczeń wojennych. 

Z kolei praca mateczników Patriotyzmu i Kultury, pielęgno-
wanie regionalnych i lokalnych tradycji jest zarówno olbrzymią 
szansą, jak i gigantyczną potrzebą naszych czasów, doświadcza-
jących wrogiego nastawienia mainstreamu światowych elit do 
myślenia wspólnotowego oraz wszystkiego co ma korzenie – jak 
ten dąb „Bartek” – mocno i głęboko osadzone w przeszłości.

Korzystając z okazji, pragnę z całego serca podziękować 
Państwu, jak i wszystkim innym osobom działającym na Zie-
mi Świętokrzyskiej, za Waszą, Szanowni Państwo, szlachetną 
działalność na rzecz upowszechniania historii, krzewienia kul-
tury i umacniania postaw patriotycznych.

Natomiast władzom Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego chciałbym wyrazić wdzięczność za życzliwą pamięć 
i zaproszenie na XIV „Posiady w cieniu Bartka”. Niestety 
wcześniej przyjęte zobowiązania i liczne powyborcze obowiąz-
ki nie pozwoliły mi na wzięcie w nich udziału.

Życzę Państwu, ale też i – nawet przede wszystkim – Polsce, 
by ta Państwa praca, jak i wysiłki innych ludzi dobrej woli, jak 
najsilniej wzmacniały duchowo obywateli Rzeczypospolitej.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Łączę 
wyrazy szacunku

Jarosław Kaczyński 
Następnie głos zabrał Mieczysław Gębski (3), członek Zarzą-

du Świętokrzyskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, który wyraził 
zadowolenie z powodu szerokiej 
działalności Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego oraz 
podkreślił udział Towarzystwa 
w rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego. Pogratulował członkom 
ŚTR dotychczasowych osiągnięć 
statutowych, głównie w sferze 
wydawniczej oraz na rzecz po-
pularyzowania i rozwoju Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury 
w Polsce, co zostało podkreślone 
w liście prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Życzył Towarzystwu dal-
szych sukcesów organizacyjnych i lepszych relacji z mediami.

W I części Posiadów, poświęconej omówieniu ważnych rocz-
nic historycznych roku 2019, głos zabrali kolejno: Jan Jadach 
(4) i Maciej A.Zarębski (5). 
Mówcy podkreślili znaczenie 
szczególnie tych rocznic, które 
mają charakter patriotyczno-re-
ligijny. To jest ważne, aby pa-
miętać zarówno o tych naszych 
rodakach, którzy walczyli o nie-
podległość, jak i o tych, którzy 
budowali podstawy bytu naro-
dowego naszej Ojczyzny. Jan 
Jadach zwrócił uwagę na duże 
znaczenie towarzyszącej obcho-
dom rocznicowym pogłębionej 
o badania naukowe refleksji nad 
mijającym czasem. A najlepiej, by puentą tych uroczystości była 
okolicznościowa publikacja. Nie należy bowiem zapominać, iż 
rocznice ważnych wydarzeń historycznych mogą być istotnym 
czynnikiem aktywizującym lokalną społeczność.

Maciej Zarębski przypomniał, iż w kierowanym przez niego 
Staszowskim Towarzystwie Kulturalnym (lata 1981-2003), jak 
i po roku 2004 Świętokrzyskim Towarzystwie Regionalnym, 
bardzo duże znaczenie poświęcano organizacji i utrwalaniu 
ważnych rocznic historycznych mających charakter nie tylko 
ogólnonarodowy, ale i lokalny.

Często brali w nich udział świadkowie historii, m.in. mini-
ster Adam Bień, Sybirak Czesław Łotarewicz, znani AK-owcy 
z mjr. Antonim Hedą, Zygmuntem Braurem i Stanisławem 
Szwarc-Bronikowskim oraz żołnierze oddziału partyzanckiego 
„Jędrusie”, ze Stanisławem Wiąckiem, Andrzejem Skowroń-
skim, Włodzimierzem Gruszczyńskim, Henrykiem Kukszem, 
Mieczysławem Korczakiem i Manfredem Zänkerem z Bawarii. 

Następnie przypomniane zostały tegoroczne historycz-
ne rocznice. Jan Jadach wymienił (w kolejności) rocznice: 
500-lecia ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim. 450-le-
cie Unii Lubelskiej, 225-lecie powstania Kościuszkowskie-
go (z tej okazji Polska Fundacja Kościuszkowska kierowana 
przez niestrudzonego Leszka Marka Krześniaka postanowiła 
stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej);

W zagnańskiej siedzibie Świętokrzyskich Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury 1 czerwca 2019 r. miały miejsce zorgani-
zowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, XIV 
już Posiady w cieniu Bartka poświęcone omówieniu ważnych 
historycznych rocznic roku 2019 oraz prezentacji kolejnych 
Mateczników Polskości.

Gospodarz spotkania dr Maciej Andrzej Zarębski (1) w ser-
decznych słowach powitał wszystkich przybyłych uczestników 

imprezy zgromadzonych w sali konferencyjnej Ośrodka (2). 
Poinformował, że ze względu na stan zdrowia nie mógł wziąć 
udziału w spotkaniu prof. Andrzej Tyszka, a z powodów rodzin-
nych Bogdan Szczerbowski, gospodarz Dworu w Śmiłowie. 

Na obrady, poza osobami wymienionymi w programie imprezy 
(Janem Jadachem, Maciejem A.Zarębskim oraz Agatą Kalinow-
ską-Bouvy z Francji, Wawrzyńcem Markiem Rakiem z Węgier 
i Janem Krawczykiem z Adamowa – gospodarzami Mateczników) 
przybyli m.in. Jadwiga Szyszka, Wiesław Kuca, Stanisław Ra-
tusznik, Marek Sobieniak ze Staszowa, Jan Wiaderny z Końskich, 
Ryszard Wójtowicz z Warszawy, Maria Człapińska ze Zduńskiej 
Woli, Irena i Eugeniusz Elerowscy z Sieradza, Bogusław Cebul-
ski z Odolanowa poznańskiego, Longin Kaczanowski z Brwinowa 
oraz Karol Stolarek i Wit Zarębski z Łodzi, Zofia Poniewierka i Re-
nata Sikora oraz Zofia i Andrzej Rucińscy, Wanda Śliwińska, Jan 
Jadach, Edward Karyś, Stanisław Kędzior, Bogumił Wtorkiewicz, 
Anna Zielińska-Brudek z mężem, Stanisław Durlej i Juliusz Duda 
z Kielc, a także Marzanna Moćko, Mieczysław Gębski, Jerzy Ba-
rucha, Krzysztof Jończyk z Zagnańska (ten ostatni to sołtys osiedla 
Kaniów). W sumie w Posiadach wzięło udział blisko 40 osób. 

Imprezę otworzyła projekcja filmu Z wizytą w… wg pomy-
słu i scenariusza Wita Zarębskiego. W ciągu 10 minut pokaza-
no dokonania Ośrodka Matecznikowego w Zagnańsku, w tym 
fragmenty kilku imprez Posiadowych, koncertu zespołu „Bru-
no Schulz” oraz ciekawe zbiory muzealne, a także wypowiedzi 
bywalców imprez kulturalnych Ośrodka. 

Następnie Maciej Zarębski odczytał list, który nadesłał na 
adres Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego Jarosław 
Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Oto jego treść.

19 maja. Premier T. Morawiecki z wizytą w Wodzisławiu. Na zdjęciu 
w towarzystwie mieszkańców miasta, w tym dr. Stanisława Śliwy.

7 czerwca. Jan Jadach, wiceprezes ŚTR na spotkaniu z młodzieżą 
w Zagnańsku opowiada o ważnych historycznych rocznicach 2019 r.

5 czerwca. Członkowie Zespołu Emerytów Świętokrzyskiej Izby Le-
karskiej podczas wizyty w Ośrodku Zagnańsku (w Sali Kultury).
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w okresie 9 maja – 31 sierpnia 2019 w obiektywie Marceliny 
Adach, Renaty Koziary, Macieja A. Zarębskiego i archiwum

Fotokronika wydarzeń kulturalnych regionu Posiady rocznicowo-
-matecznikowe 2019

6 lipca. Podczas 20. edycji Kuźnic Koneckich Markę Konecką 
odebrali właściciele Muzeum w Adamowie T.J.Krawczykowie.

31 sierpnia. Lewin Brzeski; Marian Kosiński, twórca ziemi brze-
skiej z odznaczeniami, w tym odznaką Zasłużony dla kultury. cd. na str. 2
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winien być poświęcony problematyce matecz-
nikowej. Zadeklarował jego prowadzenie. 

Po sesji matecznikowej odbyła się prezen-
tacja najnowszego (styczeń-maj 2019 r.) nu-
meru „Gońca Świętokrzyskiego”; po której 
każdy z uczestników Posiadów otrzymał eg-
zemplarz tego pisma. Maciej Zarębski omó-
wił także nowości Biblioteki Świętokrzyskiej, 
w tym najnowszą (370) pozycję, Towarzysz 
pancerny generała Maczka autorstwa Ka-
tarzyny Murawskiej, mieszkanki Wisconsin 
(USA), a także tomik poezji Marii Mili Pu-
rymskiej z Chicago zatytułowany Odcienie 
życia. Antologia chicagowskich twórców 
Drogi do wolności, 371. pozycja Biblioteki 
Świętokrzyskiej jest w druku. Ujrzy światło 
dzienne w połowie czerwca br. 

Kolejnym punk-
tem Posiadowych 
uroczystości było 
otwarcie wystawy 
fotograficznej Ob-
licza Józefa Piłsud-
skiego (11) którą 
omówił Maciej 
A.Zarębski. Zwró-
cił uwagę na walory 
artystyczne prezen-

towanej kolekcji dwunastu czarno-białych 
zdjęć oraz profesjonalność ich ekspozycji. 
Poinformował uczestników imprezy, że zdję-
cia pochodzą z archiwum IPN-u. 

W części artystycznej odbył się koncert ze-
społu łódzkiego Mona Polaski (12) oraz mini re-
cital Eugeniusza Elerowskiego z Sieradza (13). 

Posiady zakończył poczęstunek przy grillu 
(14) oraz degustacja napojów regionalnych. 
A także pamiątkowe zdjęcia uczestników Po-
siadów (15. 16. 17).

Foto: Marek Sobieniak,  
Stanislaw Ratusznik i Maciej A.Zarębski 

Tekst: Stanisław Kruk

Jako ostatni w sesji matecznikowej wystąpił 
Jan Krawczyk (8) gospodarz Muzeum Ludo-

wego w Adamowie, w powiecie koneckim. Na 
starannie przygotowanych slajdach przedstawił 
funkcjonowanie tego prowadzonego wspólnie 
z żoną Teresą matecznika. Na wstępie przypo-
mniał kilka ważnych wydarzeń historycznych 
związanych z jego Małą Ojczyzną. Wielkim 
echem odbiła się wizyta w lipcu 1787 roku, 
jaką złożył w Adamowie król Stanisław Au-
gust Poniatowski. W międzywojniu przebywał 
tutaj Roman Dmowski, zaś w dniu 7 kwietnia 
1940 roku podczas tzw. „krwawej niedzieli” 
w Adamowie i pobliskim Królewcu niemiec-
cy żołnierze zamordowali 104 mieszkańców 
tych wiosek, w odwecie za pomoc udzieloną 
Hubalczykom w potyczce w Cisowniku. Na-
stępnie Krawczyk przybliżył historię swojego 
Muzeum. Założył je we własnym domu w roku 
2006, po przejściu na emeryturę. W ciągu kil-
kunastu lat funkcjonowania placówki udało mu 
się zgromadzić wiele przedmiotów używanych 
na co dzień przez mieszkańców okolicznych 
wsi w ciągu blisko stu lat. Wśród eksponatów 
znajdują się m.in. narzędzia rolnicze, żarna, 
kolekcja sierpów, prasy do wyrobu serów, ze-
staw naczyń kuchennych, sprzęt pożarniczy, 
elementy umundurowania, narzędzia kowal-
skie, kilka egzemplarzy starych maszyn do 
pisania, liczydeł, a także zabytkowych apara-
tów fotograficznych. Następnie poinformował 
uczestników Posiadów o otrzymanej od władz 
gminy Smyków dotacji w wysokości 9 tys. zł 
na modernizację obiektów muzealnych i za-
daszenie pomieszczeń dydaktycznych. A tak-
że o otrzymanej nagrodzie i medalu „100 lat 
Polskiej Niepodległości”, którą wręczyła mu 
wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek. 
Na koniec zaprosił do odwiedzenia swojego 
matecznika, zapewniając że każdego odwie-
dzającego czekają niespodzianki, m.in. bicie 
okolicznościowej monety, a także degustacja 
oryginalnych nalewek. 

W dyskusji głos zabrali m.in. Bogusław 
Cebulski (9), który zwrócił uwagę na brak 
dziennikarzy telewizji regionalnej (mimo za-
powiedzi) na imprezie oraz omówił sposoby 
na lepsze relacje ruchu matecznikowego z me-
diami, a także Longin Kaczanowski (10). Ten 
z kolei podkreślił konieczność reaktywowania 
pisma „Kultura wsi”, w którym osobny dział 

W II części Posiadów, sesję poświęconą ma-
tecznikom i ich znaczeniu w aktywności życia 
obywatelskiego otworzył Maciej A.Zarębski, 
który omówił aktualną sytuację w ruchu matecz-
nikowym. Podkreślił znaczenie powołania do 
życia przez Krajową Radę Działalności Pożytku 
Publicznego Zespołu ds. Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury Ludowej, której prowadzenie zo-
stało jemu powierzone. Kilku członków Zespołu 
(Jachimowicz, Cebulski, Gojke) działa aktywnie 
w Radzie Krajowej Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury. Ma ona siedzibę na II piętrze Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej i odbyła już kilka 
posiedzeń. Na ten rok zaplanowano dwie ważne 
konferencje: jedną we wrześniu – poświęconą 
literaturze małych ojczyzn; drugą w grudniu – 
związaną z obchodami 120. rocznicy urodzin 
ministra Adama Bienia. Obie imprezy odbędą się 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. 
Zaplanowano także wydanie w tym roku folderu 
prezentującego wybrane Mateczniki Polskości, 
w tym Muzeum Ludowe w Otrębusach i Ośro-
dek Matecznikowy w Zagnańsku.

Następnie głos 
zabrała Agata Kali-
nowska Bouvy (6) 
z Francji, która zapre-
zentowała autorski 
Matecznik Polskości. 
Mieszka od kilku-
dziesięciu lat w miej-
scowości Mareil pod 
Paryżem i od począt-
ku pobytu na emigra-

cji zajmuje się integracją tamtejszej Polonii. 
Organizuje wieczory promocyjne, spotkania 
literackie oraz wernisaże artystyczne, imprezy 
Polonijne; w jednej z nich – X, która odbyła się 
w Częstochowie roku 2009 brali udział prof. 
Andrzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski. 

Agata Kalinowska uczestniczy także w zjaz-
dach rodzinnych. Odbywają się one od ponad 
100 lat i są organizowane w celu uczczenia pa-
mięci jednego z kuzynów, uczestnika Powsta-
nia Styczniowego. W tych zjazdach rodowych 
bierze udział blisko 100 osób. Te spotkania, 
odbywane z potrzeby serca, świadczą o przy-
wiązaniu do rodziny i tradycji oraz są świadec-
twem odpowiedzialności członków jej rodu za 
losy Polski. Podejmowane na zjeździe decyzje 
są tego potwierdzeniem. To także modelowa 
działalność matecznikowa. Na koniec przed-
stawiła kilka swoich wierszy.

Kolejny mówca, Wawrzyniec Marek Rak 
(7) z Węgier, od blisko 40 lat mieszkaniec Györ, 

miasta leżącego między Wiedniem a Budapesz-
tem. przybliżył swoją działalność mateczniko-
wą. Od początku pobytu na emigracji działa 
w organizacjach polonijnych, w tym w powo-
łanym do życia w roku 1999 Stowarzyszeniu 
Jana Sobieskiego (Jan III Sobieski przebywał 
w Györ po odsieczy wiedeńskiej. Fakt ten upa-
miętnia tablica na budynku przy ulicy Nefelejcs) 
oraz chórze polonijnym Akord. Jest współor-
ganizatorem „Dni Polskich” obchodzonych 
w Györ każdego roku jesienią, podczas których 
prezentowany jest dorobek polskich artystów 
oraz promowana jest działalność różnych grup 
folklorystycznych i twórczość literacka Polonii 
węgierskiej na imprezie noszącej nazwę Forum 
Twórców Polonijnych. Marek Rak współorga-
nizuje także Międzynarodowy Salon Książki 
w Györ oraz Salon Książki Polonijnej, któ-
ry w roku 2007 odbył się w Budapeszcie. Jest 
inicjatorem nawiązania współpracy kulturalnej 
między Györ a Masłowem. 

Na koniec swojego wystąpienia mówca 
opowiedział o szerokiej działalności kultural-
nej małżeństwa Bożeny i Romana Bieńko pro-
wadzonej przy granicy węgiersko-austriackiej. 
Ci wielcy mecenasi sztuki, laureaci Złotych 
Sów Polonii, są rzeczywistymi ambasadorami 
polskiej sztuki w Europie Środkowej. 

200-lecie śmierci Stanisława Moniuszki, 
185-lecie wydania „Pana Tadeusza” autor-
stwa wielkiego Adama Mickiewicza; 170-lecie 
śmierci Fryderyka Chopina, 155-lecie stracenia 
na stokach Cytadeli warszawskiej Romualda 
Traugutta; 155-lecie urodzin Stefana Żeromskie-
go i 120-lecie urodzin Adama Bienia, ministra 
w Delegaturze Rządu Londyńskiego na kraj, 
syna ziemi kieleckiej. Setne rocznice to: wybo-
ry do Sejmu Ustawodawczego, ustanowienie 3 
Maja jako święta narodowego; urodziny Gusta-
wa Herlinga Grudzińskiego, wybitnego pisarza 
ziemi kieleckiej, podpisanie traktatu wersalskie-
go (w imieniu Polski uczynili to Jan Ignacy Pade-
rewski i Roman Dmowski), wybuch pierwszego 
powstania śląskiego, urodziny Ryszarda Kaczo-
rowskiego, ostatniego prezydenta RP na Uchodź-
stwie, a także narodziny ruchu regionalnego na 
Kielecczyźnie. Jan Jadach wymienił jeszcze 
rocznice: 80-lecia wybuchu II wojny światowej, 
75-lecia lądowania Aliantów w Normandii i wy-
buchu powstania warszawskiego, a także 50-lecie 
odejścia od władzy gen. de Gaulle,a i lądowania 
pierwszego człowieka na księżycu oraz 40-lecie 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Z kolei Maciej Zarębski, uzupełniając tę wy-
liczankę, wymienił ważne jeszcze jego zdaniem 
rocznice: 690-lecie nadania praw miejskich Szy-
dłowowi, 655-lecia nadania Kielcom prawa mag-
deburskiego, 500-lecie śmierci władcy Azteków 
Montezumy; 350-lecie założenia Uniwersytetów: 
w Zagrzebiu i w Innsbrucku, 300-lecie ukazania 
się „Przypadków Robinsona Crusoe”, 250-lecie 
urodzin Napoleona Bonaparte, 200-lecie uro-
dzin Wiktorii, królowej Anglii i 200-lecie uro-
dzin Narcyzy Żmichowskiej, 180-lecie urodzin 
Adolfa Dygasińskiego, 150-lecie założenia fir-
my cukierniczej Blicklego, pojawienia się kartki 
pocztowej w Austrii, otwarcia kanału Sueskiego 
(przez wicekróla Egiptu Ismaila Paszę) łączącego 
Morze Śródziemne z Czerwonym i rozpoczęcia 
budowy zamku Neuschwanstein króla Ludwi-
ka w Bawarii oraz ukazania się I numeru pisma 
„Nature”; 150 lecie urodzin Stanisława Wyspiań-
skiego i Mahatmy Gandhiego 150-lecie śmierci 
Wacława Gąsiorowskiego, 140-lecie powstania 
teatru Ludwika w Kielcach, 135-lecie urodzin 
Kornela Makuszyńskiego, 120-lecie urodzin Er-
nesta Heminguaya, 100-lecie powstania Sejneń-
skiego (zorganizowanego przez POW przeciw 
administracji litewskiej), dzięki któremu wojska 
litewskie zostały z tego terenu wyparte; 100-lecie 
urodzin twórcy zespołu Śląsk Gustawa Hadyny, 
90-lecie śmierci Jacka Malczewskiego i urodzin 
Anny Walentynowicz, 80-lecie śmierci Wojcie-
cha Korfantego, 75-lecie zwycięskiej bitwy pod 
Monte Cassino, 75-lecie śmierci mjr. Piwnika, 
60-lecie ustanowienia Alaski kolejnym stanem 
USA i 60-lecie śmierci Jana Samsonowicza.

Mówca przypomniał także mniej okazałe, ale 
jego zdaniem, także ważne inne rocznice, w tym 
50-lecia śmierci: gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go, aktora Bogumiła Kobieli, gen. D. Eisenho-
vera, Krzysztofa Komedy, Witolda Gombro-
wicza, Marka Hłasko, a także 50-lecia innych 
wydarzeń w tym: utworzenia WSN w Kielcach, 
przypłynięcia do Gdyni z ostatniego rejsu MS 
Batorego, nieudanej próby przeszczepu serca 
przez prof. Jana Mola, wyczynu Leonida Teli-
gi opłynięcia na jachcie „Opty” kuli ziemskiej, 
zbrodni bandy Mansona na Sharon Tate w Be-
verly Hills oraz przewrotu wojskowego w Libii 
przez płk. Kadafiego;

Maciej Zarębski przywołał także ważne 
rocznice ostatniego okresu naszej historii: 
30-lecie obrad okrągłego stołu i wolnych wy-
borów do Senatu oraz uchwalenia w Polsce 
prawa dewizowego i otwarcia pierwszych kan-
torów, 20-lecie przystąpienia Polski do NATO 
oraz 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, a także 15-lecie otwarcia Ośrodka 
Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnań-
sku, przemianowanego przed 5 laty w Ośrodek 
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury. Na koniec przypomniał kilka rocz-
nic dotyczących ludzi związanych z naszym 
Towarzystwem: 15-lecie śmierci poetki Ge-
nowefy Szast z Rudnika n/Sanem, regionali-
sty Antoniego Zaporskiego z Buska, 10-lecie 
śmierci pochodzącego z Rytwian ks. Macieja 
Radziwiłła, lekarza Wiesława Łukasiewicza ze 
Staszowa, 5-lecie śmierci Sybiraka Czesława 
Łotarewicza z Nowej Huty oraz Leonarda Zy-
zmana, regionalisty z Nowej Słupi. 
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7 czerwca 2019 roku po raz kolejny ucznio-
wie klasy VIIa naszej szkoły wzięli udział 
w spotkaniu w Ośrodku Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury w Zagnańsku i mieli okazję 
wysłuchania opowieści gospodarza – dra 
Macieja Zarębskiego o historii i genezie po-
wstania tego szczególnego miejsca. Następnie 
pan Jan Jadach przypomniał zgromadzonym 
rocznice historyczne, które przypadają w tym 
roku. Uczniowie mogli obejrzeć zgromadzo-
ne pamiątki, zdjęcia z podróży.

Oto kilka refieksji uczestników spotkania:
1. „Podczas wizyty w Ośrodku dowiedziałam 

się, jak powstało to miejsce. Zrozumiałam, 
jak ważny jest dla Polaków patriotyzm 
i jak istotne jest szanowanie tradycji i kul-
tury polskiej”.

2. „Moim zdaniem spotkanie było bardzo 
ciekawe, miło było posłuchać o Zagnań-
sku, przekonać się, że jest ważnym miej-
scem na mapie Polski”.

3. „Ta wyprawa naprawdę mi się podobała. 
Pan Zarębski ciekawie opowiadał o powsta-
niu Ośrodka, o sławnych ludziach, którzy 
tu przebywali Mogłem zobaczyć oryginalne 
zdjęcia Legionów Piłsudskiego.”

4. „Spotkanie upewniło mnie, jak ważny jest 
patriotyzm. Poznałam historię Ośrodka 
i ludzi z nim związanych.

5. „Patriotyzm to dla mnie bezwzględna mi-
łość do kraju, z którego pochodzimy. Kie-
dy wyjeżdżamy – tęsknimy za Ojczyzną, 
co świadczy, o tym, jak bardzo szanujemy 
nasze miejsce urodzenia. Walczymy o lep-
sze jutro i przyszłość”.
Niech podsumowaniem tej niezwykłej lekcji 

historii będą słowa patrona Ośrodka – Pana Ada-
ma Bienia: „Od zarania swojego życia miłością 
dziewiętnastowiecznych patriotów kocham Polskę 
jako największy skarb całego narodu i skarb mój”.

Dziękujemy pani dyrektor Marzannie 
Moćko za zorganizowanie i obecność na spo-
tkaniu.

Refleksje wysłuchała i spisała
Marzena Pawlik.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ...

To prawda, taki mamy klimat, jaki funduje 
nam Kosmos. Dla każdego porządnie wyedu-
kowanego klimatologa sprawą oczywistą są cy-
kliczne ochładzania i ocieplania Ziemi, przeważ-
nie co 500-600 lat. To efekt skoków aktywności 
Słońca, erupcji wulkanów, absorpcji dwutlenku 
węgla przez oceany oraz zmian nachylenia kąta 
osi obrotu Ziemi do płaszczyzny ekliptyki. To 
właśnie wpływa na zmniejszanie nasłonecznie-
nia kuli ziemskiej, czego odczuwalnym efektem 
są zmiany klimatyczne. Sprzyja temu również, 
często nieprzemyślana, działalność człowieka.

I tak, w zależności od aktualnej koniunktu-
ry politycznej na naszym Globie, działalność 
człowieka wykorzystuje się raz do ocieplania, 
innym razem do ochładzania klimatu, przy 
okazji zmieniając klimat polityczny. Rusza 
cała machina medialna, stawiając pod pręgierz 
odpowiednio wybrane państwa i osoby, które 
jakoś nie miały ochoty zachowywać się politpo-
prawnie. Zaczyna pracować pełną parą zupełnie 
inny klimat, w zależności od tego co, a przede 
wszystkim komu, jest potrzebne. Globalne kli-
makterium nabiera wiatru w żagle, szczególnie 
w okresach wyborczych, gdy nadarza się okazja 
na zainstalowanie u władzy tych, którzy zauro-
czeni wytycznymi idei marksizmu kulturowego 
i nauczania szkoły frankfurckiej, podejmą trud 
wyznaczonego przez nich długiego marszu 

przez kulturę. Tacy twórcy nowych klimatów. 
Tym razem kulturowych. Dla porządku dodam, 
że szkoła frankfurcka m.in. obalała tradycyjne 
relacje na linii kobieta – mężczyzna, negowała 
rolę rodziny w wychowaniu dzieci, a chrześci-
jańskie rozumienie roli płci i miłości do swojego 
kraju określała jako patologię. Co nam to mówi, 
łatwo się domyślić.Trzeba tu jeszcze dopo-
wiedzieć, że w efekcie leninowskiej rewolucji 
prosty lud, zwany proletariatem, chętnie uczest-
niczył w podziale dóbr ówczesnych możnych, 
jednak tenże proletariat w niedzielę szedł do ko-
ścioła i o zgrozo, nawet się spowiadał! Tego na-
prawiacze świata nie przewidzieli. Dlatego wy-
tyczyli nowy szlak walki biegnący przez kultury 
narodowe. Dotknęło to również i Polskę, której 
przebudowa i „modernizacja” rozpoczęła się 
po roku 1989 według niemieckiego programu 
inżynierii społecznej, zawierającego się w czte-
rech etapach: likwidacja polskiego przemysłu, 
emigracja młodych, laicyzacja, islamizacja. 
Patronowały temu nasze środowiska lewicowo-
-liberalne. Jak zrujnowano gospodarkę, każdy 
widział. To dało wstęp do fali emigracji mło-
dych ludzi na Zachód. Jak przebiega laicyzacja, 
mamy obrazki na co dzień. Wściekłe ataki na 
kościół katolicki – fundament naszej wiary, na-
szej kultury narodowej, nie mają sobie równych, 
tym bardziej że w traktacie lizbońskim z 2007 r. 
pominięto odniesienie do wartości chrześcijań-
skich. To było zielone światło dla globalnych 

Taki mamy klimat likwidatorów religii na naszej planecie. Czwarty 
etap – islamizacja, nie powiódł się dzięki wy-
graniu wyborów przez PiS. To budzi prawdziwą 
wściekłość określonych środowisk, wyzwalając 
u nich pokłady nienawiści i pogardy dla katolic-
kiej Polski. Profanacja świętych dla nas symboli 
religijnych, ataki na księży nie tylko słowne, ale 
i fizyczne, dewastowanie świątyń, to dzisiejsza 
codzienność, to początek wojny kulturowej. 
Procesowi temu wtórują u nas niektórzy profe-
sorowie. Jeden z nich już w 2015 wypowiadał 
się w ten sposób: I pewnego dnia zniknie ta za-
bobonna, prostacka i kruchciana Polska…” Mi-
łości w tej wypowiedzi nie widać, za to pogardy 
– wiele. Jednego pan profesor jakoś nie kojarzy, 
że w naszej ponad tysiącletniej historii począw-
szy od Chrztu Polski w 966 r., były takie mo-
menty, gdy obroniliśmy nasze chrześcijańskie 
wartości nawet za cenę życia, a wszelkie ataki 
tylko nas jednoczyły. Taki mamy klimat i jest 
nam z nim dobrze, nie musimy go zmieniać. 
Zadaniem naszym jest natomiast wielka dbałość 
o to, by nikt obcy nam go nie zmienił, a dobrze, 
że tym razem mamy po swojej stronie rząd wy-
brany w demokratycznych wyborach w 2015 r. 
i byłoby pożądane, żeby pozostał z nami na na-
stępną kadencję.

Polacy doskonale wiedzą, że uszanowanie 
tradycji jest czynnikiem postępu, gdyż ze stare-
go wyrasta nowe, bo takie jest niezmienne prawo 
natury ustanowione dla rodzaju ludzkiego przez 

Stwórcę. I to działa! Edukacja „inaczej” nie jest 
nam potrzebna.A jak bogata jest nasza tradycja 
narodowa, przechodząca z pokolenia na poko-
lenie widać w każdym zakątku Polski. Świadczą 
o tym materiały z wojaży po Polsce dr. Macieja 
Andrzeja Zarębskiego pilotującego z ogromnym 
zaangażowaniem założone wspólnie z prof.An-
drzejem Tyszką Mateczniki Polskości i Patrio-
tyzmu, aby nie uronić niczego, co kształtowało 
nasze kulturowe podstawy narodowe. Dobrze się 
też stało, że w końcu obecny rząd dostrzegł cały 
pożytek płynący z tej działalności matecznikowej 
skierowanej na zachowanie pamięci o naszych 
korzeniach będących narodowym spoiwem i tę 
działalność promuje. Bo w końcu służy to nam, 
Polakom i pozwala mieć nadzieję, że temu ca-
łemu szaleństwu ideologicznemu globalnej de-
strukcji narodowej Polska się oprze, nie zostanie 
zadeptana i z map wymazana.

Ks. Henryk Skorowski w swojej pracy 
cytuje wypowiedź Jana Pawła II: „Ojczyzna 
istnieje z kultury i dla kultury”, a od siebie 
dodaje: ”Ojczyzna to jesteśmy my we wspól-
nocie ludzi, którzy winni czuć się solidarni 
pochodzeniem, mową i kulturą i mający swo-
je poczucie odrębności.” To powinno być dla 
nas drogowskazem przy dokonywaniu mniej-
szych, czy większych wyborów, w których 
nie powinno być miejsca dla różnej maści 
destruktorów naszego życia.

Moherek

czypospolitej, gdyż odpowiadał jej status quo. 
Zupełnie wystarczało jej, że miała po swej stro-
nie uległego króla i grupę wpływowych magna-
tów gotowych na jej posługi” (s.16).

Wypada pogratulować – i życzyć – prof. 
Kocójowi dalszego dobrego zdrowia i kondy-
cji „naukowej”; wszak jest przedstawicielem 
1931 rocznika. Zaś zainteresowanych jego 
dorobkiem i biografią odsyłam do stron inter-
netowych, wystarczy wpisać nazwisko i imię; 
ponadto dodajmy, że w kieleckich bibliotekach 
jego dorobek jego bogato reprezentowany.
Henryk Kocój, U progu końca Rzeczypospolitej. 
Korespondencja posła saskiego w Warszawie Au-
gusta Essena z ministrem spraw zagranicznych 
Saksonii Heinrichem Stutterheimem (1787), Kra-
ków: ARCANA sp. z o.o., 2019, ss. 271.

Jan Jadach

Prof. H. Kocój jest dobrze zna-
ny zarówno czytelnikom „Goń-
ca Staszowskiego”, jak i „Gońca 
Świętokrzyskiego”, jak i osobiście 
licznej rzeszy uczestniczących 
w organizowanych przez Sta-
szowskie Towarzystwo Kultural-
ne i Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne przedsięwzięciach 
naukowych, związanych głów-
nie z Konstytucją 3 Maja 1791 r., 
Powstaniem Kościuszkowskim 
1794, jak i osobą samego Kościuszki. Profe-
sor wygłaszał lub pisał okolicznościowe teksty 
związane z różnymi tematami „końca Rzeczy-
pospolitej”, a oscylującymi wokół przedstawio-
nych zagadnień. Niektóre jego książki były już 
na tych łamach prezentowane.

Głównym zainteresowaniem prof. Kocója 
jest dyplomacja, a ściślej relacje obcych dyplo-
matów (przedstawicieli mocarstw ościennych, 
i nie tylko – w Warszawie) o tym co się działo 
nad Wisłą i jakie to miało znaczenie dla tych 
różnych dworów od doby Konstytucji 3 Maja, 
aż po powstanie listopadowe 1830/1831.

Co prawda – jak się wydaje – losy ówcze-
snej Rzeczypospolitej, de facto rozstrzygały 
się na polach zmagań wojennych (chociaż-
by wojna polsko- rosyjska 1792, powstanie 
kościuszkowskie 1794, epoka napoleońska, 
powstanie listopadowe). Dyplomacja miała 

jednak swój udział w rozpozna-
waniu, jak i tworzeniu różnych 
konstelacji politycznych doty-
czących losów Rzeczypospolitej 
i spraw polskich. Z publikacji 
materiałów źródłowych (tych, 
jak i innych wcześniejszych) 
– relacji dyplomatów rezydują-
cych nad Wisłą wyłania się ob-
raz tego co interesowało obce 
dwory, jak i wiele aspektów we-
wnętrznego i zewnętrznego po-

łożenia ówczesnej Rzeczypospolitej.
W swej ostatniej publikacji prof. Kocój 

przedstawia słynną podróż polskiego kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskiego na 
spotkanie z carycą Katarzyną II w Kaniowie 
w 1787 roku, jak i spór Rosji z Turcją, w tam-
tym czasie i postawy z tym związane głównie 
Francji i Austrii. Właściwie treścią ksiązki 
jest właśnie ów rok 1787.

W dosyć obszernym wstępie autor przed-
stawia całokształt wydarzeń i sytuacji zwią-
zanych ze Stanisławem Augustem i innymi 
aktorami ówczesnej sceny politycznej i dyplo-
matycznej, w przypisach cytując odpowiednie 
fragmenty przedmiotowej korespondencji 
saskich dyplomatów, zawartych w części dru-
giej książki: „Depesze posła saskiego Augu-
sta Franza Essena z Warszawy z 1787 roku 
przesyłane do Drezna do ministra spraw za-

granicznych Saksonii Heinricha Gottlieba 
Stutterheima wraz z jego odpowiedziami”.

„Moim zdaniem – pisze prof. Kocój – de-
pesze Essena i odpowiedzi na nie Stutterheima 
mają istotną wartość, gdyż pokazują nam, ze 
Stanisław August pełnił swój urząd tylko fikcyj-
nie, a władzę w istocie sprawował ambasador 
rosyjski i Katarzyna II. Rzeczpospolita pozba-
wiona wojska, z wadliwą konstytucją, której 
wbrew woli państw zaborczych nie wolno było 
zmienić i mająca złych przywódców pogrążała 
się coraz bardziej w niemocy, a król nadaremnie 
szukał oparcia w Katarzynie II. Caryca miała 
na celu nie dobro Polski, ale wyłącznie cele za-
borcze i stopniowo je realizowała. Wiadomo, że 
Rosja nie życzyła sobie żadnych zmian w Rze-

„U progu końca Rzeczpospolitej…” prof. Henryka Kocója

W ślad za ludźmi wędrują rośliny. Nie jest 
to odkrycie, ale prawda ściśle powiązana z te-
matem niniejszego artykułu.

W moim bloku w Warszawie mam zaprzyjaź-
nionego sąsiada, który po zawierusze wojennej, 
jako dziecko, musiał opuścić z całą rodziną Zie-
mię Lwowską i osiedlić się na Opolszczyźnie. 
Po zdobyciu zawodu pedagoga otrzymał pracę 
na Mazowszu i zamieszkał w Warszawie. Ale co 
to ma wspólnego z pigwą? – ciśnie się pytanie. 
Otóż ma. Mój sąsiad ma rodzinę na Opolsz-
czyźnie. Kilkanaście lat temu przed wejściem 
do bloku spotkałem sąsiada wracającego samo-
chodem od rodziny. Witając się z nim, poczułem 
niesamowicie intensywną i przyjemną woń, któ-
ra zaprowadziła mnie do bagażnika samochodu, 
zapełnionego skrzynkami pełnymi pięknych, 
żółtych owoców podobnych do jabłek. Widząc 
moje zainteresowanie, sąsiad oznajmił spokoj-
nie, że to pigwa, owoc z jego rodzinnych stron. 
Małżonka zrobi z niej przetwory – dżemy, kon-
fitury i galaretki, a on sporządzi znakomite le-
karstwo na przeziębienie o nazwie pigwówka.

Byłem tym bardzo zaintrygowany, gdyż 
pochodzę z Sandomierszczyzny, uznawanej 
powszechnie za region sadowniczy, wychowa-
łem się na wsi, mam wykształcenie rolnicze, 
a z owocami pigwy nigdy się nie spotkałem.

Tak zaczęło się moje zainteresowanie upra-
wą pigwy na potrzeby własne, a z czasem tak-
że sąsiadów i kolegów z pracy. 

Wstępne rozważania wydadzą się może 
przydługie, ale pigwa tego warta.

Pigwa pospolita jest krzewem owocowym 
z rodziny różowatych. W stanie dzikim wystę-
powała tylko w Azji Mniejszej i południowo-
-wschodniej Europie. Z czasem ludzie zmieniając 
miejsce zamieszkania (z własnej lub przymuszo-
nej woli), przenosili uprawę pigwy w inne rejony 
świata. Ze względu na małą wytrzymałość na 
niskie temperatury, zasięg jej uprawy w Polsce 
ograniczał się głównie do rejonów południowo-
-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, zwanych 

Kresami Wschodnimi. Niektórzy właściciele 
majątków ziemskich z innych rejonów sprowa-
dzali po kilka krzaków pigwy jako dekoracyjną 
botaniczną ciekawostkę, sadząc ją w zacisznych 
miejscach, często w sąsiedztwie dworków i pała-
ców otoczonych parkiem. Pigwa bowiem jest ro-
śliną interesującą nie tylko ze względu na owoce, 
ale także upiększa otoczenie w czasie kwitnienia. 
Jej okazałe kwiaty pojawiają się późną wiosną, są 
pięciopłatkowe, w kolorze jasnoróżowym.

Pigwa najlepiej rośnie i owocuje na glebie 
żyznej, próchnicznej, bogatej w wodę i o nie-
wielkiej kwasowości, osiągając wysokość ok. 
2 m. Wymaga osłoniętego stanowiska, gdyż 
jest wtedy mniej narażona na wymarznięcie. 
Rozmnaża się ją wegetatywnie, przez szcze-
pienie na podkładkach albo poprzez korzenio-
we odrosty, które pojawiają się wokół krzaka. 
Osobiście radzę stosować drugi sposób, gdyż 
jest prostszy w realizacji i sprawdzony.

W naszych warunkach klimatycznych pi-
gwa raczej nie jest polecana do szerokiej upra-
wy, natomiast może być sadzona na działkach 
i w ogródkach przydomowych. Pigwa kwitnie 
bardzo późno, w czasie gdy większość drzew 
dawno już przekwitła – dlatego zapewnia 
przedłużenie wiosennego nastroju. Z końcem 
lata i późną jesienią elementem dekoracyjnym 
są także duże, cytrynowożółte owoce.

Twardy, soczysty i cierpki miąższ owoców po-
woduje, że w stanie świeżym pigwa praktycznie 
nie nadaje się do spożycia, choć niektórzy dodają 
plasterki pigwy do herbaty, zamiast cytryny. Jest 
ona natomiast wartościowym owocem w prze-
twórstwie, wykorzystywanym do wyrobu galare-
tek, dżemów i soków. Nie można pominąć także 
nalewki pigwowej – „na zdrowie”, jak mawia 
mój sąsiad. Wyznam tu, że dzięki zdrowotnym 
właściwościom pigwy, nie obawiam się przezię-
bienia. Dla podkreślenia wagi pigwy przytoczę 
jeszcze legendę, która mówi, że to nie jabłko, 
a właśnie bladożółta pigwa skusiła Ewę w Raju. 

Henryk Wątroba

Pigwa – przybysz z Orientu
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Jan Jadach, autor niniejszej książ-
ki, wydawanej z okazji 70. rocznicy 
urodzin, to historyk z wykształcenia, 
bibliotekarz z zawodu i regionali-
sta z wyboru. Urodzony w sierpniu 
1949 r. w Jadachach na Podkarpaciu, 
po uzyskaniu matury w liceum ogól-
nokształcącym w Tarnobrzegu, stu-
diował na wydziale historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, który ukończył 
w roku 1972. Podczas studiów (od roku 1969) 
udzielał się bezinteresownie w pracy Komisji 
Nauki Rady Samorządu II Domu studenckiego 
UJ „Żaczek”, będąc jej kierownikiem i wice-
przewodniczącym Rady Samorządu. W roku 
1972 był wiceprzewodniczącym Komitetu Ju-
venaliowego UJ rok później jego przewodni-
czącym. W latach 1972-73 przewodniczył Ko-
misji Domów Studenckich Rady Uczelnianej 
ZSP UJ. Przez rok pracował w Zarządzie Śro-
dowiskowym jako kierownik Wydziału Sprzę-
tu i Urządzeń Sportowych AZS. Ta działalność 
społeczna miała zaprocentować w przyszłości.

W roku 1973 przybył do Kielc, gdzie podjął 
pracę w Wojewódzkim Archiwum Państwo-
wym, jako archiwista, m.in. na stanowisku kie-
rownika Gospodarstwa Pomocniczego „Usługi 
Archiwalne”. W latach 1975-1985 pracował 
w Instytucie Historii, ówczesnej Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Kielcach, przechodząc 
różne szczeble kariery i funkcji; startując od 
stanowiska asystenta, a kończąc na wykładow-
cy. W roku 1985 przeszedł do pracy w Czytelni 
Wydziału Pedagogicznego Biblioteki Głównej 
uczelni (która w międzyczasie stała się Akade-
mią Świętokrzyską, a w końcu Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego) na stanowisko bibliote-
karza. Wkrótce został kustoszem bibliotecznym, 
a w 1995 roku kierownikiem Czytelni. W roku 
2015 przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Podczas pracy zawodowej w Kielcach był 
bardzo aktywny w działalności stowarzysze-
niowej. Należał do Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, przez wiele lat pełnił funkcję se-
kretarza, a potem wiceprezesa oddziału kielec-
kiego. Z ramienia tego towarzystwa współorga-
nizował sesje historyczne, konferencje naukowe 

oraz Olimpiady Historyczne 
dla młodzieży, pełniąc funk-
cję jednego z jurorów. Należał 
także do Towarzystwa Przy-
jaciół Górnictwa, Hutnictwa 
i Przemysłu Staropolskiego 
w Kielcach. Od wielu lat jest 
członkiem Kieleckiego Towa-
rzystwa Naukowego.

W roku 1993 doszło do na-
szego pierwszego spotkania 
w Staszowie. Miało to związek 

z organizacją przez kierowane przeze mnie Sta-
szowskie Towarzystwo Kulturalne sesji nauko-
wej „W stronę Połańca – Z dziejów Insurekcji 
1794 roku”. Wkrótce nasza znajomość nabrała 
cech przyjaźni, a Jan Jadach został członkiem 
STK oraz Rady Naukowej Muzeum Ziemi Sta-
szowskiej. Brał aktywny udział w imprezach or-
ganizowanych przez mnie w Staszowie. Często 
je współorganizował, jak cztery kolejne Targi 
Wydawnictw Regionalnych, które odbyły się 
w Staszowie w latach 1998, 2000, 2002 i 2004. 
A także brał udział w sesjach naukowych o te-
matyce związanej z historią ziemi staszowskiej. 
Był jednym z wykładowców Uniwersytetu 
Młodzieżowego Małych Ojczyzn w Staszowie, 
funkcjonującego na przełomie XX i XXI wie-
ku. W roku 2004 współtworzył Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku. Od 
początku pełnił funkcję sekretarza Towarzy-
stwa, a od roku 2018 jest jego wiceprezesem. 
Był współorganizatorem kilkunastu Posiadów 
w cieniu Bartka, które odbyły się w latach 2006-
2019 oraz Uniwersytetu III Wieku w Zagnańsku 
w latach 2011-2014. Wielokrotnie występował 
w charakterze prelegenta, także na spotkaniach 
z młodzieżą szkolną Zagnańska. 

Jest redaktorem (lub współredaktorem) kil-
ku pozycji książkowych wydanych wcześniej 
w Bibliotece Staszowskiej, a następnie Świę-
tokrzyskiej (w większości mojego autorstwa). 
Oto ich tytuły i lata wydania: Biblioteka Sta-
szowska – 1999, Staszów wczoraj i dziś – 1999, 
Forum regionalistów świętokrzyskich – 2000; 
Sprawy, ludzie, historia – 2000; Targi Wydaw-
nictw Regionalnych – 2000, Ludzie, pasje, 
ślady – 2003, Fakty i wydarzenia na Ziemi 
Staszowskiej na przełomie tysiącleci – 2005, 

Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego – 
2005; Świętokrzyskie sercem Polski – 2010; 
Bibliografia M.A. Zarębskiego z lat 1965-2017 
– 2018; Z ludźmi i dla ludzi – 2018; Napisał 
również kilka wstępów i tekstów posłowia 
w wydawnictwach regionalnych. Jest autorem 
wielu materiałów naukowych i popularno-
-naukowych z zakresu historii, regionalizmu 
i bibliotekoznawstwa, które publikował m.in. 
w „Gońcu Staszowskim” i „Świętokrzyskim”. 

Jan Jadach był uczestnikiem pięciu Kon-
gresów Regionalnych Towarzystw Kultury 
w latach 1998-2014 (w Radomiu, Gorzowie, 
Warszawie, Kielcach i Bydgoszczy). Kielecki 
(IX), we wrześniu 2010 r. współorganizował. 
Od maja 2016 roku jest członkiem Rady Kra-
jowej Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 

Za swoją pracę zawodową i działalność pu-
bliczną na rzecz społeczeństwa i regionu uzyskał 
szereg medali i wyróżnień, w tym odznakę „Za-
służony Działacz Kultury”, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi. 

Niniejsza publikacja – 374. pozycja wydaw-
nicza Biblioteki Świętokrzyskiej jest wyjątkowa 
z kilku względów; po pierwsze jest debiutem 
książkowym autora, po drugie jest wydawana 

z okazji jego 70-lecia urodzin i 50-lecia działal-
ności społecznej, po trzecie ukazuje się w okre-
sie jubileuszu 15-lecia Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego. Książkę swoją jubilat 
dedykuje Aleksandrowi Patkowskiemu w stu-
lecie świętokrzyskiego ruchu regionalnego. 
Jej treścią są wcześniej publikowane materiały 
publicystyczne o tematyce historycznej i wspo-
mnieniowej, poświęcone dziejom, współcze-
sności i przyszłości regionalizmu Kielecczyzny. 
Nie wszystkie tezy zawarte w publikowanych 
tekstach tej książki popieram. Szczególne moje 
zastrzeżenie budzi opinia autora o zrównaniu 
praw uchodźców niemieckich z Polakami wy-
pędzonymi z terenów wschodnich II Rzecz-
pospolitej Polskiej. Również nie zgadzam się 
z dywagacjami autora, że przyszłość polskiego 
ruchu regionalnego to Euroregiony. Zdecydo-
wanie opowiadam się za Europą Ojczyzn.

Pomimo tych różnic, życzę jubilatowi suk-
cesu w odbiorze jego jubileuszowej książki. 
Również z serca przekazuję życzenia zdrowia 
i wielu jeszcze sił do pracy w rozwijaniu wie-
dzy o Matecznikach Patriotyzmu i Kultury 
oraz dalszej służby społeczeństwu. 
Sierpień 2019 r. Maciej Andrzej Zarębski

Być regionalistą

Wyjątkową książką pod względem intelek-
tualnym jest „To już było” Lucyny Kukom-
skiej. Autorka z doświadczenia życiowego ma 
szerokie możliwości przemyśleń intelektual-
nych oraz literackie, co razem wzięte tworzy 
książkę o dużych walorach intelektualnych. Ta 
publikacja jest godna polecenia, bo Kukomska 
opisuje m.in. swoje dzieciństwo i otoczenie ze 
szczególną wrażliwością oraz różne sytuacje 
w późniejszym życiu, w których uczestniczy-
ła. Trzeba stwierdzić, że są one nadal aktualne, 
gdyż przecież człowiek wraz z jego zawirowa-
niami historycznymi i psychicznymi jest ich 
sprawcą. Jestem zafascynowany wrażliwością 
autorki i jej wyjątkową osobowością w różnych 
okresach życia. Jej życie i postać wpływają do-
datnio na mnie i pozwalają mi bardziej łagodnie 
przejść przez ohydne czyny otoczenia, których 
jestem świadkiem, a autorka to samo przeżyła 
i nic złego jej się nie stało. Zgodnie z przysło-
wiem: co jej nie zabiło, to ją wzmocniło.

Książkę wydało Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne. Jest estetycznie opracowana 
edytorsko. Na ostatniej stronie okładki zdję-
cie autorki oraz wnikliwie opracowana notka 
biograficzna autorstwa Macieja Andrzeja Za-
rębskiego. Pierwsza strona okładki to zdjęcie 
przedstawiające szeroką rzekę i dwa brzegi. 
Nad nimi olbrzymia przestrzeń nieba z biały-
mi chmurami. Nasuwa się alegoria filozoficz-
na, ten pejzaż był, ale jednocześnie jest obec-
ny w aktualnym życiu autorki.

Bardzo cenię sobie negatywne opisy postę-
powania człowieka. Są one niezależne od ustro-
ju, wykształcenia, zajmowanego stanowiska, 
religijności lub innych wyznaczników. Lucyna 
jako mała dziewczynka zetknęła się z tym zjawi-
skiem. Ja także stykam się z nim – w przeszłości 
i obecnieo To znak, że niezależnie od przemijają-
cego czasu i różnych nazw systemów życia spo-
łecznego, draństwo zawsze jest obecne.

Wzruszenia autorki jej dziecięcym życiem 
jako czytelnikowi także są mi bliskie. Lucyna 
będąc małą dziewczynką dostała od matki lal-

kę, którą inna matka, Niemka, wy-
rzuciła na śmietnik. Matka Lucyny 
lalkę naprawiła, uszyła stosowne 
ubranie i jej sprezentowała. Było to 
miłe wydarzenie dla Lucyny. Spała 
z tą lalką i wszędzie z nią chodzi-
ła. Obecnie kiedy idę po chodniku 
i widzę jak dzieci niosą ze sobą 
ulubione lalki, zwierzęta lub inne 
zabawki, przypomina mi się ten 
epizod z życia Lucyny. Ja będąc 
dorosłym mężczyzną, mającym 
artystyczne uzdolnienia, w mojej rodzinie także 
„wyremontowałem” lalkę, która miała być wy-
rzucona. Po tej transformacji lalka jest otoczona 
szczególną miłością ku mojej satysfakcji.

Trzeba zwrócić uwagę na Lucynę jako oso-
bowość twórczą, w najszerszym tego słowa zna-
czeniu. Oto swoisty „wąż” jej zainteresowań: gra 
na skrzypcach, akordeonie, słuchanie muzyki 
organowej, fotografia, literatura, publicystyka, 
plastyka. Już jako mała dziewczynka przejawia-
ła zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, 
czy zachowaniem ludzkim. Zainteresowało mnie 
umiłowanie przez Lucynę różnych dyscyplin 
sportu. Wymienię kilka, które uprawiała, jak bie-
gi, biegi przez płotki, pływanie kajakiem, narciar-
stwo. To dobrze, że zalety ducha były sprzęgnięte 
z zaletami ciała. Autorka stwierdza – „Niezaprze-
czalnym plusem pozostało również wytrenowa-
nie mojego ciała. Giętkość, rozciągnięcie mięśni 
i ścięgien – to pozytywne skutki uprawiania spor-
tu, działające w całym moim pozostałym życiu”. 
To również pozytywna nauka dla mnie.

Kiedy odkryła u siebie „powołanie” literac-
kie, to jest ona przykładem, że twórcą jest się 
niezależnie od wieku. Opisując Lucynę jako 
osobowość twórczą i intelektualną, trzeba 
zwrócić uwagę na bardzo ważny moment w jej 
dziecięcym życiu. W rozdziale „Szkoła pod-
stawowa” opisuje „złote myśli” związane z jej 
intelektem. Warto je przytoczyć, gdyż są one, 
posługując się sloganem, ale w tym wypad-
ku w pozytywnym znaczeniu, „po wsze czasy 
wiecznie żywe.” Chciałbym, by współczesne 
dzieci miały takie aspiracje umysłowe, a nie 

prymitywizm komputerowy. Oto 
trzy fragmenty jej wspomnień.

„W rodzinie ojca denerwowało 
wszystkich, kiedy aż do znudze-
nia chodziłam za każdą ciocią 
i wujkiem, i marudziłam, żeby 
nauczyli mnie czytać... W końcu, 
żebym dała im spokój, od czasu 
do czasu objaśniali mi, jak się 
wymawia poszczególne litery 
i składa z nich wyrazy. I tak krok 
po kroku chłonęłam tę wiedzę do 

tego stopnia, że po pójściu do I klasy samo-
dzielnie dukałam tytuły artykułów z gazety 
pisane dużą czcionką.”

„Okazało się, że mając „taką” wiedzę naj-
normalniej w świecie w szkole nudziłam się. 
Ciągle podnosiłam palce do odpowiedzi, ale 
nauczycielka mnie nie odpytywała, bo wie-
działa, że umiem, a jak w końcu mnie odpyta-
ła, to nie mogła mnie zatrzymać.”

Chcę zwrócić uwagę na epizod bardzo 
ważny dla Lucyny i mnie także. Autorka jako 
dziecko obserwowała z lubością nocne niebo. 
Zauważyła spadającą gwiazdę, dla niej była 
to „urywająca” się gwiazda. Wspomina – „Od 
najmłodszych lat fascynowały mnie gwiazdy. 
Tak pięknie przecież mrugały. Czasami tak 
oparta o drzwi po prostu zasypiałam i mat-
ka mnie stamtąd zabierała do mieszkania.” 
Do obecnej chwili fascynuje się kosmosem 
i wszechświatem. Podobnie ja. Lubię patrzeć 
na piękno rozgwieżdżonego, nocnego nieba. 
I natychmiastowa refleksja. To zbyt fantastycz-
ny widok nad częścią prymitywnej ludzkości, 
o której wspomina Lucyna, a ja to widzę co-
dziennie. Piękno wszechświata, a pod nim psy-
chiczne oraz fizyczne dno życia człowieka. Ot, 
takie zjawisko kosmiczne i ziemskie.

Dużo uwagi Kukomska poświęca współpracy 
literackiej i innej ze Świętokrzyskim Towarzy-
stwem Regionalnym w Zagnańsku i z Kielec-
czyzną. Pisze – „Swoją działalność publicystycz-
ną rozwinęłam na dobre na początku lat 2000 
w Świętokrzyskim Towarzystwie Regionalnym, 
w jego organie prasowym „Goniec Świętokrzy-

ski”. Wówczas zaczęłam pisać recenzje książek, 
otrzymałam rubrykę na swoje felietony i zamiesz-
czałam reportaże z organizowanych konferen-
cji i sympozjów, w których uczestniczyłam. To 
zresztą cały czas z powodzeniem kontynuuję. 
Ceni sobie współpracę z prezesem Maciejem 
Zarębskim. Lucyna uczestnicząc w spotkaniach, 
sympozjach, promocjach książek, poznała wiele 
znaczących postaci świata kultury, nauki i życia 
społecznego. Jak jest to ważne dla niej stwierdza – 
„...zaczęłam coraz bardziej chłonąć nową jakość, 
mającą ogromne znaczenie w rozumieniu, czym 
jest kultura regionalna jako ogniwo kultury ogól-
nonarodowej.” Ma satysfakcję, że swoje książki – 
„Wszystkie wydałam w Bibliotece Staszowskiej, 
a później w Bibliotece Świętokrzyskiej. W sumie 
wydałam 7 tytułów, w tym dwa albumy zdjęcio-
we związane z Włocławkiem i Płockiem. Obecna 
książka będzie ósmą pozycją wydawniczą.”

Lucyna Kukomska opisując swoje życie jest 
jednocześnie jakby wyrocznią dla każdego, żeby 
wiedział, jaki jest człowiek ze swoją psychiką 
oraz targany warunkami społecznymi. Dla au-
torki niektóre wydarzenia są już w rejestrze ży-
ciowym pod pozycją „to już było”. Inne przypa-
dłości życia społecznego są, a jeszcze inne będą. 
Dla czytelnika to doskonała nauka przekazana 
przez Kukomską w formie literackiej. Czytając 
te wspomnienia, często brałem pod uwagę moje 
życie. Uogólniając, jeśli Lucyna złe zawirowa-
nia życia przeżyła, to ja również będę w stanie 
to uczynić, a przeszłość to potwierdza. W tym 
wszystkim jest jeszcze element zabawny. Żeby 
opisać złe i dobre strony swojego życia, autorka 
uczyniła to lekkim językiem literackim sprzę-
gniętym z filozofią, socjologią, wnikliwą obser-
wacją itp. Dzięki temu, książka „To już było” 
ma korzystny wpływ na wzbogacenie rozwoju 
umysłowego każdego człowieka, a jeśli ma ku 
temu predyspozycje – literackiego. To mądra 
książka pozbawiona prymitywizmu jakiegoś 
literackiego młokosa. Zawiera wiedzę społecz-
ną, którą każdy może doświadczyć i sprawdzić 
osobiście. Jeśli chcesz wiedzieć, jak żyć i zwy-
cięsko przeżyć złe chwile, przeczytaj tę książkę.

Bogumił Wtorkiewicz

To już było... i jest

Cienie

Pod stopami tańczą cienie drzew 
animowane podmuchami wiatru, 
słońce przekornie chowa się co chwilę 
za parawanem białych baranków 
żeglujących po czystym błękicie 
i nie wiadomo, czy to niebo, 
czy morze z białymi grzywami fal?
Gdybyś szedł obok mnie
ze splecionymi dłońmi,
płynęlibyśmy uśmiechnięci aleją 
wraz z tańczącymi cieniami,
pofrunęlibyśmy jak zaczarowani 
przez naszą wspólną jesień 
łapiąc w dłonie spadające liście 
malowane barwami jesieni,
lecz ciebie nie ma.
Zostały tylko tańczące cienie.

Wiersze*
Awizo

Smagane wichru porywami 
zimne krople deszczu 
z hałasem łomocą o szyby. 
To lato wysyła do nas 
swój mokry pożegnalny list, 
a za nim przyczajona jesień 
czeka niecierpliwie w kolejce,
by przejąć władanie.
Gdy dni staną się krótkie,
a zmrok swym ciemnym płaszczem 
otuli szczelnie ziemię, 
rozpalisz drewno w kominku,
pryskające iskry 
zatańczą w naszych źrenicach,
przytuleni siądziemy obok siebie 
i zrobi się cicho, spokojnie i ciepło…

* pochodzą z tomika Lucyny Kukomskiej „Zatrzymaj się...”, Biblioteka Świętokrzyska 376, Zagnansk 2019
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Praca dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego 
„Śladami Mateczników Polskości”* jest jak 
ożywcza kropla deszczu spadła na wyschniętą 
ziemię. To przybliżenie przeciętnemu Polako-
wi zaniedbywanych od lat, przez kolejne rzą-
dy, spraw naszej tożsamości kulturowej. To 
w końcu swoisty przewodnik po inicjatywie 
pasjonatów troszczących się o drobne ogniwa 
kultury składające się na łańcuch kultury ogól-
nonarodowej. Samą ideę powstania Mateczni-
ków doskonale przybliża w Słowie wstępnym 
autor, zwracając uwagę na to, że potrzeba oca-
lenia naszych zrębów kulturowych, na jakich 
powstała i rozwijała się polska państwowość, 
ma przełożenie na patriotyczne wychowanie 
młodzieży. Podkreśla mozolną drogę powsta-
wania ruchu matecznikowego, który obecnie 
zaczyna się coraz bardziej rozwijać, mimo że 
był niezauważany przez media, wręcz omija-
ny. W końcu dobrze się stało, że przy Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego przy kan-
celarii premiera, powołany został Zespół Do-
radczy ds. Mateczników Polskości i Patrioty-
zmu, któremu przewodniczy autor niniejszej 
książki, dr Maciej Andrzej Zarębski. Można 
zatem mieć nadzieję, że w końcu oddolna ini-
cjatywa ruchu matecznikowego, dostrzeżona 
przez ośrodek rządowy, będzie się rozwijała 
z pożytkiem dla kultury polskiej.

Jak powinna kształtować się współpraca 
ruchu matecznikowego z organami władzy, 
zapoznają nas tezy wystąpienia Macieja Za-
rębskiego na matecznikowym panelu podczas 
Konwencji PiS w Katowicach. Autor widzi 

zakorzenienie Mateczników w symbiozie 
z władzami samorządowymi i w zasadzie tak 
powinno być. Obserwując jednak nadmierne 
czasami upolitycznienie niektórych władz sa-
morządowych i ich tendencje kosmopolitycz-
ne, nie zawsze zbieżne z interesami polskich 
potrzeb narodowych, należałoby się nieco 
sceptycznie odnieść do tego, a przynajmniej 
zachować daleko idącą czujność.

Dla tych, dla których samo pojęcie matecz-
ników kultury jest zjawiskiem nowym, warto 
polecić wypowiedź prof. Bronisława Gołę-
biowskiego, odwołującego się do pionierskiej 
pracy od podstaw Macieja Zarębskiego. Jest 
to bowiem znakomity przykład do naśladowa-
nia przez innych, dla których słowo POLSKA 
znaczy wszystko.

Podróż po Matecznikach otwiera Ośrodek 
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w Zagnańsku, powstały na bazie 
Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego. To 
wręcz wzorcowy przykład organizacji tego 
typu placówki, założonej z funduszy prywat-
nych Macieja Zarębskiego, w jego własnej 
willi. To człowiek z przekazaną w genach 
przez rodziców miłością do swojej Ojczyzny, 
który niezmordowanie poświęca swoje ży-
cie ratowaniu od zapomnienia i promowaniu 
zabytków kultury materialnej i niematerial-
nej, będących podstawą naszego bytu naro-
dowego. To trzeba na własne oczy zobaczyć 
w Zagnańsku zwiedzając zbiory muzealne 
zgromadzone w Sali Patriotyzmu i Sali Regio-
nalizmu. Tam można zadumać się nad trud-
nymi dla narodu drogami wykuwania naszej 
niepodległości przez przywództwo znanych 

postaci, prowadzących 
nas do zwycięstwa. Tam 
też możemy zapoznać się 
ze zbiorami kultury regio-
nalnej Ziemi Świętokrzy-
skiej.

Całość książki poświę-
cona jest omówieniu 43 
Mateczników o przeróż-
nych formach tematycz-
nych. Są więc izby pamięci znanych postaci, 
czy wydarzeń historycznych danego miejsca, 
galerie sztuki ludowej, instrumentów mu-
zycznych, kuligów, zagród wiejskich, tkac-
twa, motocykli, muzea parafialne, pustelnia 
kamedulska w Rytwianach i szereg innych, 
o których z pewnością nikt nie słyszał. Omó-
wieniu tychże mateczników towarzyszy rela-
cja fotograficzna oraz ewentualne kontakty do 
wizyt. Odnotować tu trzeba, że w zasadzie są 
to inicjatywy prywatne, chociaż są i placówki 
samorządowe typu muzeów danej Ziemi lub 
placówki sakralne. Jest to znakomicie opra-
cowany przewodnik po polskiej historii i pol-
skich korzeniach kulturowych, zachęcający 
do poznawania naszych dziejów i szeroko je 
propagujący.

Ma to szczególne znaczenie w czasach 
obecnych, gdy szerokim strumieniem pły-
nie do nas antykultura niszcząca i zrywająca 
to wszystko, co stanowi dobro narodowe. Po 
fali nihilizmu, jaka ogarnęła Europę w II poł. 
XIX w., wspieranej przez zrodzony we Fran-
cji dekadentyzm, mamy obecnie drugą potęż-
ną falę rewolucji antykultury. Falę opartą na 
dziełach Gramsciego, Spinellego czy Kin-

seya, mającą na celu desakraliza-
cję, odczłowieczenie i zniszczenie 
arystotelesowego uporządkowania 
świata, będącego fundamentem 
cywilizacji łacińskiej. Jest to dzia-
łanie celowe, zaprogramowane, jak 
niegdyś rewolucja bolszewicka, 
i musimy zdać sobie z tego spra-
wę przeciwstawiając się chociażby 
próbom narzucenia nam obcych 

wzorców kulturowych, czerpanych z kano-
nów innych wyznań. Mamy swój własny ka-
non wiary od chwili przyjęcia Chrztu Polski 
w 966 roku, mamy własne pokłady bogactw 
kulturowych towarzyszących nam w życiu od 
wieków i różniące nas od innych narodów, 
a książka Macieja Zarębskiego to dokumentu-
je. Dobrze, że istnieje obecnie spora grupa ma-
tecznikowych pasjonatów, działających w ob-
szarze upowszechniania źródeł naszej polskiej 
kultury. Dzięki takim ludziom, niezależnie od 
kaprysów różnych odcieni władzy, udało się 
nam zachować to, co stanowi dla nas skałę 
narodowej kultury Polaków. Mam nadzieję, że 
władze państwowe na serio zaczną traktować 
te sprawy, mając na względzie, że naród bez 
kultury przestaje być narodem. Już raz wyma-
zano nas z mapy Europy na 123 lata i pamięta-
jąc o tym nie powinniśmy dopuścić do tego po 
raz następny. Dr Maciej Andrzej Zarębski usil-
nie nad tym pracuje, abyśmy zachowali naszą 
polskość drogą obrony naszej kultury, zdając 
sobie sprawę, że nie tylko ekonomia jest waż-
na. Powinniśmy go w tym wspierać.

Lucyna Kukomska
* cena egz. 30 zł

Polskie Mateczniki

Po zapoznaniu się z treścią tomiku wierszy 
Odcienie życia Marii Mili Purymskiej, trzy-
mam go nadal nieruchomo w ręku, ze wzro-
kiem utkwionym w okładkę z sugestywnym 
obrazem autorki, zajmującej się z wielkim po-
wodzeniem również malarstwem. Prawdziwe, 
różnokolorowe odcienie życia, wypełniające 
każdy z jej wierszy. W zamyśleniu powra-
cam do treści poezji. Pisane białym wierszem 
strofy zapadają gdzieś głęboko w pamięć, 
dźwięcząc wrażliwością, spokojem, ciszą, 
są doskonałym antidotum na wyciszenie po 
całodziennej bieganinie i wszelkich troskach 
dopadających każdego człowieka. Przy tego 
typu poezji człowiek odpoczywa przenosząc 
się w zupełnie inny wymiar świata malowa-

nego naturą pór roku, czy pięk-
nem zwykłych kolących ostów, 
rosnących gdzieś przy drodze. 
Autorka potrafi wydobyć z róż-
nych, często niezauważalnych 
dla przeciętnego człowieka, 
zjawisk swoiste piękno. Piękno, 
które otacza raz w radości, in-
nym razem w smutku, życie każ-
dego z nas, a piękno to jest ubra-
ne przez nią w rytm i melodię 
słowa. To strofy, które poruszą 
delikatne struny duszy każdego czytelnika. 
I jak my wszyscy, tak i ona wraca do swoich 
krajobrazów lat dziecinnych, poruszając się 
z radością po podlaskich łąkach, lasach i je-
ziorach, zaglądając w znajome miejsca doty-
kane upływem czasu. Odnajduje tam swoje 

dzieciństwo i młodość oraz mat-
kę, której poświęca pełne miłości 
strofy, bo matce należy się pamięć. 
O niej nie można zapominać. Do-
ciera także do swojej duszy roz-
mawiając z Bogiem i chowając się 
pod opiekuńcze skrzydła Aniołów. 
Nie zapomina też o swojej Ojczyź-
nie Polsce dostrzegając rozterki 
duszy emigranta.

Niewątpliwie wiele swoistego 
uroku temu tomikowi wierszy do-

daje galeria zdjęć i jej własnych obrazów, wy-
branych przez nią osobiście. Dzięki temu mo-
żemy poznać jej artystyczną duszę miotającą 
się między poezją a malarstwem, z ogromnym 
powodzeniem prezentującą swój dorobek 
malarski na wielu wystawach. To pozwala 

czytelnikowi lepiej zrozumieć wydźwięk jej 
poezji i wznieść się w przestrzeń wypełnio-
ną pięknem i nostalgią, z całością okraszoną 
wspaniałą grą kolorów. Oprócz tego znajdu-
jemy wiele mądrości życiowych będących 
efektem wnikliwej analizy świata i ciekawym 
podpatrywaniem przyrody. Tomik polecam 
wszystkim czytelnikom, gdyż słowo pisane 
przez Marię Purymską z pewnością poruszy 
serca spragnione spokoju i miłości życia.

Muszę na koniec jeszcze dodać, że tomik 
jest bardzo starannie wydany edytorsko przez 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Za-
gnańsku, co jest zresztą znane wszystkim zainte-
resowanym współpracującym z tym wydawnic-
twem. Wydawnictwo, które zawsze stawia na 
jakość, o co dba jego prezes dr Maciej Zarębski.

Lucyna Kukomska

Świat Marii Purymskiej

Wydana w 2019 r. antologia twórców chica-
gowskich „Drogi do wolności”, jak sam tytuł 
wskazuje, poświęcona została tematyce odzy-
skania przez Polskę niepodległości. W Słowie 
od redakcji Maciej Andrzej Zarębski pisze o au-
torach: „Ujawniają zarówno aspekty związane 
z jej odzyskaniem przed 100 laty, jej utrzyma-
niem, a także pokazują różne oblicza polskiego 
patriotyzmu”. Autorzy są członkami Zrzeszenia 
literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chica-
go mieszkającymi zarówno za Oceanem, jak 
i w kraju. W aspekcie demograficznym znaczącą 
grupę stanowią urodzeni w dekadach lat od 40. 
do 60., chociaż jest wśród nich również i młod-
sze pokolenie. Z reguły są to osoby pochodzące 
z terenów centralnej i wschodniej Polski, które 
z różnych powodów życiowych wyemigrowały 
do USA. Wszystkich łączy nostalgia za miej-
scem urodzenia i bieżące śledzenie tego wszyst-
kiego, co w kraju się dzieje. Ich twórczość jest 
wyrazem miłości do Polski i efektem zgłębiania 
kart naszej historii, aby niczego, co tworzyło na-
sze dzieje, nie uronić z pamięci. W sumie w an-
tologii wypowiada się literacko 21 autorów oraz 
prezes ZLP Alina Szymczyk, Władysław Pana-
siuk w Posłowiu i opiekun duchowy o. Jerzy 
Karpiński w jego Słowie od opiekuna.

O. Jerzy Karpiński przedstawia obszerną 
i bardzo ciekawą rozprawę na temat wszelkich 
odcieni wolności człowieka. W zasadzie jest 
to filozoficzna ocena postępowania każdego 
z nas, posługującego się wolnością otrzymaną 
od Boga, z wszelkimi konsekwencjami róż-
nych form jej stosowania. Odniesieniem jest tu 
zarówno człowiek jako jednostka, jak i różne 
formy zbiorowości ludzkich, począwszy od ma-
łych grup, a skończywszy na całych społeczeń-
stwach. Bardzo ciekawy punkt widzenia, z któ-

rym gorąco polecam się zapoznać. 
Znajdziemy tu bowiem znakomi-
tą analizę przyczyn zniewolenia 
człowieka przez wojnę, jak też 
i przypomnienie Boskich przyka-
zań, którymi każdy powinien się 
w życiu kierować, aby uniknąć 
wchodzenia na wojenną ścieżkę.

Twórczość wszystkich 21 au-
torów poprzedzają biogramy, cha-
rakteryzujące ich drogę życiową. 
Pozwala to czytelnikowi lepiej 
rozumieć duchowe przesłanie, jakim dzielą się 
z nami w swoich materiałach. Znaczną większość 
form wypowiedzi stanowi poezja dotycząca zma-
gań Polaków z niemiecką nawałą okresu II woj-
ny światowej, wędrówka po szlakach bojowych 
polskiego żołnierza, powstań i postaci tych, co za 
polską wolność oddawali życie. Mamy też odnie-
sienia do wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
do stanu wojennego 1981 roku, do miejsc kaźni 
zafundowanych Polakom przez najeźdźców, do 
wizyt Jana Pawła II. W swoich przepełnionych 
miłością Polski strofach docieramy do miejsc, 
miejscowości, mających wpływ na ich życie, mo-
żemy karmić duszę prawdziwym patriotyzmem, 
dostrzegając to, co często nam umyka.

U autorów piszących prozą odnajdujemy 
bardzo bogatą informację o historii Polski. Infor-
mację, której czasami trudno szukać w różnych 
oficjalnych opracowaniach. Z materiału Katarzy-
ny Murawskiej możemy dowiedzieć się, jak od 
podstaw tworzono zręby polskiej państwowości 
po 1917 r. oraz Błękitną Armię z całym proce-
sem rekrutacji w jej szeregi ochotników spośród 
członków Polonii Amerykańskiej. Znakomity 
materiał poznawczy. Maria Mili Purymska opro-
wadza nas z kolei po wileńskim cmentarzu na 
Rossie, odwiedzając groby znakomitych Pola-
ków, począwszy od rodziny Piłsudskich oraz po 

zabytkach Wilna związanych z Pol-
ską. Ewa Michałowska-Walkiewicz 
przypomina Powstanie Listopadowe 
1831 r. i kończy na wojnie polsko-
-bolszewickiej 1920 r. Znakomicie 
opracowany, przejmujący materiał 
prozatorsko-poetycki prezentuje Ma-
ciej Andrzej Zarębski, jeden z zało-
życieli chicagowskiego ZLP im.Jana 
Pawła II, obecnie prezes Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego. 
Jego materiał zawierający wspo-

mnienia z wycieczki do Katynia chwyta za serce, 
jak i kilka jego wierszy. W ich strofach ubolewa 
nad rozluźnianiem więzów z Polską, z tradycją 
narodową, nie tylko młodych ludzi w Polsce, ale 
i tych starszych, na rzecz czegoś obcego. Zadaje 
pytanie: „Jak żyć w kraju/ gdzie wielu rodaków/
zamiast Warszawy/obrało Brukselę/za swoją sto-
licę?” Takie pytania zadaje tylko ktoś, dla kogo 
jedyną Ojczyzna jest Polska, dla której on sam 
zawsze wiele poświęcał i poświęca nadal.

Całość materiału, jak klamrą, spina Alina 
Szymczyk, prezes chicagowskiego ZLP. Oma-
wia wyniki konkursu literackiego przeprowa-
dzonego na 100-lecie odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Dalej, od Złotego Wieku 
Jagiellonów prowadzi nas przez okoliczności 
hołdu pruskiego, Unię Lubelską, do czasów 
rozbiorów i wymazania Polski z mapy Euro-
py na długie 123 lata. Kończy wszystko pięk-
nym, chwytającym za serce wierszem Rzecz 
o niepodległości 1918-1920, w którym ostrze-
ga przed zbytnim optymizmem w kontekście 
współczesnych uwarunkowań politycznych.

Antologię zamyka Posłowie Władysława Pa-
nasiuka, który prawidłowo ocenia obecną sytu-
ację geopolityczną Polski, zwracając uwagę na 
to, że „Polska droga do wolności nie jest prosta 
i wciąż niedokończona”. To prawda, bo trudno 

mówić o wolności, gdy nie możemy podejmo-
wać suwerennych decyzji, a ktoś pisze za nas 
ustawy, jak to dostrzega Autor. Trzeba jednak za-
dać sobie pytanie: postawimy się Brukseli, pod-
niesiemy z kolan i co dalej? Sami się wystawimy 
na ostrzał, bez żadnego wsparcia. Dlatego uwa-
żam, że najpierw trzeba zbudować jakąś trwałą 
koalicję połączoną wspólnymi interesami, a taką 
koalicję może budować tylko państwo liczące się 
na arenie międzynarodowej. „Dobrze jest mieć 
własną drogę, a do tego przyjaciela, bo same-
mu nie można daleko zajść” – pisze pan Pana-
siuk i z tym należy się w pełni zgodzić. I w tym 
kierunku pracuje obecny rząd, który pokazał, że 
prawidłowe zarządzanie majątkiem narodowym 
przynosi zyski. To ten rząd zatrzymał wyprzedaż 
Polski prowadzoną przez poprzedników i udo-
wodnił, że to, co rzekomo im się nie opłacało, 
teraz przynosi zyski. Niemniej, żeby wydźwi-
gnąć kraj z zafundowanej ruiny, jedna kadencja 
nie wystarczy, nawet i dwie nie wystarczą. Stąd 
czasami warto zrobić jeden krok wstecz, żeby 
można iść do przodu na kilkanaście kroków. Dro-
ga jest wyboista i trudna, ale pozwala skupiać 
wokół nas inne państwa widzące jak można się 
podnosić z kolan. I o to chodzi, żeby mieć przy-
jaciół. „Historia nas nie oszczędzała” pisze pan 
Panasiuk. Tak! To prawda, a wszystko wskazuje 
na to, że oszczędzać nas dalej nie będzie. Trzeba 
się gotować na długi i wyboisty marsz i zawierać 
takie sojusze, które w razie potrzeby staną w na-
szej obronie bez opcji włączania Polski w swoje 
granice. To już przerabialiśmy. I to niedawno.

Antologię polecam nie tylko tym wszyst-
kim, dla których Polska jest najważniejsza, ale 
i tym, którymi targają różne wątpliwości, bo 
po zapoznaniu się z treścią wypowiedzi będą 
mieli okazję zmienić zdanie. W dodatku pięk-
no słowa pisanego z pewnością temu pomoże.

Błażej Balicki

Chicagowska antologia
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Prof. Andrzej Tyszka, autor tej jubileuszo-
wej książki, ukazującej się z okazji 85. roczni-
cy urodzin, to postać nietuzinkowa. Urodzony 
1 listopada 1934 roku w Warszawie, był od 
roku 1939 związany rodzinnie i miejscem 
zamieszkania z Podkową Leśną. To emery-
towany profesor zwyczajny Uniwersytetu 
Warszawskiego, socjolog kultury z zawodu, 
a z wyboru aksjolog. 

W grudniu 1981 roku był uczestnikiem 
Kongresu Kultury Polskiej, podczas którego 
miał być referentem w sesji plenarnej. Tema-
tem jego wystąpienia był pluralizm w kul-
turze. Z przyczyn wiadomych do Kongresu 
nie doszło. W efekcie został internowany 
w Jaworzu k. Drawska Pomorskiego. W maju 
1982 roku uzyskał zwolnienie warunkowe. Po 
paru latach, jako jeden z organizatorów Kon-
gresu Kultury w roku 2000, pełnił odpowie-
dzialną funkcję wiceprzewodniczącego ds. 
programowych. Faktycznie to on zaprogra-
mował Kongres. Przynajmniej 80% Kongresu 
odbyło się wg jego projektu.

Będąc już na emeryturze (od roku 2001) 
aktywnie związał się z polskim ruchem re-
gionalnym, realizując swoją pozazawodową 
pasję, tj. działalność na rzecz środowiska, 
umownie zwanego „Małą Ojczyzną”. Szcze-
gólnie interesowała go socjologia literatury re-
gionalnej, a w ostatnich latach nowe zjawisko 
kulturowe – mateczniki Patriotyzmu i Kul-
tury, na które zwrócił uwagę jako pierwszy 
z socjologów. Ta działalność stała się treścią 
jego życia, szczególnie w ostatnim okresie. 

Profesor jest człowiekiem skromnym; nigdy 
nie zabiegał o odznaczenia. Treścią jego ży-
cia było, jest i będzie – służba społeczeństwu 
i ludziom. I to stanowi dla niego największe 
wyróżnienie.

Jestem dumny z powodu blisko 25-letniej 
znajomości z Jubilatem, którą wspólnie nazy-
wamy, przynajmniej od 15 lat, przyjaźnią. Wie-
lokrotnie dawał dowody życzliwości zarówno 
wobec mojej osoby jak i kierowanych przeze 
mnie stowarzyszeń – w latach 1998-2004 Sta-
szowskiego Towarzystwa Kuluralnego oraz po 
roku 2005 Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego, pomagając w organizacji III i IV 
Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targów 
Wydawnictw Regionalnych w Staszowie i Kiel-
cach w latach 2002 i 2004. Współuczestniczył 
w utworzeniu w lipcu 2004 roku Matecznika 
Świętokrzyskiego w Zagnańsku, współorgani-
zował większość „Posiadów w cieniu Bartka”, 
które odbyły się w latach 2006-19 w Zagnań-
sku. Jest autorem szeregu wystąpień na sesjach 
i konferencjach organizowanych przez Świę-
tokrzyskie Towarzystwo Regionalne, autorem 
kilkudziesięciu esejów i artykułów historycz-
nych publikowanych w Gońcu Świętokrzyskim 
oraz redaktorem kilku pozycji książkowych Bi-
blioteki Świętokrzyskiej, w tym książek: Opo-
wieść Firmantego (2002), Stefana Żeromskie-
go, Świętokrzyskie sercem Polski, W rodzinie 
kultur europejskich (2004) – razem z autorem 
tej przedmowy, książki Pasje i czyny (2008) 
i Z ludźmi i dla ludzi (2018). Tę ostatnią pozycję 
współredagował z Janem Jadachem.

Był jednym z organizatorów 
I Kongresu Gospodarzy Matecz-
ników Polskości w maju 2016 
roku w Zagnańsku, podczas któ-
rego został wybrany wicepreze-
sem Rady Krajowej Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury. 

Jako redaktor wszystkich 
pozycji jego autorstwa, których 
edytorem było Świętokrzy-
skie Towarzystwo Regionalne 
(wcześniej Staszowskie Towarzystwo Kultu-
ralne), zwłaszcza tych jubileuszowych, wyda-
nych z okazji 75-lecia (W imię czego – przeciw 
czemu, w roku 2009), czy 80-lecia (Abecadło 
wartości, w roku 2014) jego urodzin mogę 
podkreślić ich wyjątkowy charakter i wielką 
wartość merytoryczną oraz trafność prezento-
wanych opinii, które w pełni podzielałem.

Tym razem, w związku z oddawaną do rąk 
Państwa książką Od historii ku przyszłości mu-
szę z jednej strony zwrócić uwagę na wysoki 
(tak jak dotychczas) poziom intelektualnych 
przemyśleń autora (treścią książki jest kilka-
naście esejów publicystycznych poświęco-
nych życiu społeczno-obywatelskiemu Polski, 
z uwzględnieniem jej przyszłości), z drugiej 
zaznaczyć, że nie podzielam wszystkich opinii 
wyrażonych przez niego w tej książce. Jestem 
np. przeciwny, za czym optuje profesor, zniesie-
niu dwuwładzy wojewoda – marszałek sejmiku. 

Równocześnie zgadzam się z propozycją 
wprowadzenia prezydenckiego systemu rzą-
dzenia (daleka jednak droga do realizacji tego 

Redaktor i autor o jubiluszowej książce prof. Andrzeja Tyszki postulatu) i żądaniem zniesienia 
powiatów. 

Jestem pewny, że poglądy An-
drzeja Tyszki, państwowca, po-
dobnie jak jego starszy sąsiad mi-
nister Adam Bień, spowodowane 
wielką troską o przyszłość naszej 
Ojczyzny, wywołają duże poru-
szenie wśród czytelników i będą 
zmuszać do refleksji i dyskusji 
na temat naszych polskich spraw. 
Książka znajdzie podobną liczbę 
zwolenników jak i przeciwników, 

co będzie najlepszym dowodem jej wartości. 
Myślący czytelnik nie może bowiem pozostać 
wobec tez poruszonych w książce obojętnym.

Chciałbym na koniec podkreślić, iż ese-
je zamieszczone w tym tomie są dodatkowo 
uzupełnione świetnie dobranymi tematycz-
nie motywami graficznymi pochodzącymi ze 
zbiorów Prywatnego Muzeum Sztuki Ludo-
wej w Otrębusach, którego właścicielem jest 
prof. Marian Pokropek. 

Wyrażam satysfakcję, że ta kolejna (były 
już wydania z okazji 75- i 80-lecia urodzin 
autora) jubileuszowa książka profesora Tysz-
ki ukazuje się w Bibliotece Świętokrzyskiej 
i pewność, że będzie stanowić istotną pozycję 
w jego dorobku publicystyczno-aksjologicz-
nym, czego z serca mu życzę. Chcę na koniec 
przekazać Jubilatowi życzenia zdrowia i dal-
szej aktywności na rzecz rozwoju dostrze-
żonej i spopularyzowanej przez niego idei 
Mateczników Polskości, doskonale służącej 
Polsce i jej dobrej w przyszłości zmianie.

Maciej A.Zarębski

Nie jestem historykiem i nie prowadzę 
źródłowych badań nad przeszłością. Zastana-
wiam się tylko nad następstwem i skutkami 
wydarzeń, nad lekcją historii narodowej ubie-
głych lat, tych, których sam byłem świadkiem 
i uczestnikiem za mego życia. Oraz dziejów 
paru stuleci wstecz. Staram się wyciągać na-
uki z rezultatów pracy zawodowych history-
ków i jestem w tym względzie dłużnikiem 
wielu z nich.

Muszę tu złożyć wyznanie moich pre-
ferencji i sympatii. Przemawiają do mnie 
w szczególności autorzy prezentujący ostry 
sposób widzenia dziejów, dostrzegający dru-
gą stronę medalu i podejmujący trudne tema-
ty z przeszłości, prowadząc z nią krytyczne 
rozrachunki. Takimi historykami byli Paweł 
Jasienica, Jerzy Łojek, czy Paweł Wieczor-
kiewicz. A także autorzy będący pisarzami, 
ale wnoszącymi do obrazu przeszłości wiele 
nowej wiedzy, inspiracji i wyobraźni histo-
rycznej: Stanisław Cat-Mackiewicz („Stani-
sław August”, „Historia Polski od listopada 
do września”, „Polityka Józefa Becka” i in.);  
Jarosław Marek Rymkiewicz („Wielki Ksią-
żę”, „Wieszanie”, „Kairchensenen”); Stani-
sław Rembek („W polu”, „Ballada o wzgar-
dliwym wisielcu” i in.) 

Preferuję też historię uprawianą przez 
badanie indywidualnych losów ludzi, zwy-
kłych postaci, wybitnych osobistości, także 
bohaterów obrazujących i negliżujących tło 

ich epoki. Tutaj muszę wspomnieć na przy-
kład lekturę „Końca świata szwoleżerów”, 
„Kozietulski i inni” Mariana Brandysa, lub 
historia „Pięknej Bitynki” Jerzego Łojka. 
Cenię bardzo świadectwa autobiograficzne, 
takie jak Pamiętnik biskupa Szczęsnego Fe-
lińskiego z epoki Powstania Styczniowego, 
a z dwudziestego stulecia – Herlinga Gru-
dzińskiego („Inny świat”) i Józefa Czapskie-
go („Na nieludzkiej ziemi”). Premier Felicjan 
Sławoj-Składkowski musi być uznany za 
utalentowanego kronikarza swoich czasów 
i środowisk („Strzępy meldunków”, „Kwiatki 
Administracyjne”). Moim ulubionym jednak 
autorem, od którego zaczerpnąłem wiele sen-
tymentu do historii opowiedzianej w fabule 
literackiej, jest Józef Mackiewicz („Droga do 
nikąd”, „Nie trzeba głośno mówić”, „Kon-
tra”, „Sprawa pułkownika Miasojedowa”). 
Jego „Sprawa mordu katyńskiego” należy do 
kategorii źródeł historycznych. Wiele skorzy-
stałem także z lektury pism Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, którego uważam – poza wszyst-
kim innym – za świetnego pisarza.

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE gło-
si znane od starożytności powiedzenie. Ale 
pytanie, czy ona dobrze uczyła rozumu nas, 
Polaków, w pokoleniach poprzednich i obec-
nych? Są tacy, którzy zajmują się upiększa-
niem i admiracją polskiej historii – inni jej 
krytyką, podkreślaniem pomyłek i błędów, 
jeszcze inni tylko opłakiwaniem jej tragedii. 

Są i tacy, którzy specjalizują się w znajdywa-
niu w niej najbardziej wstydliwych kart i nie 
pominą okazji do jej kompromitacji. Wśród 
tej różnorodności określiłbym własne stano-
wisko jako krytyczne, ale bez nalotu negacji. 
I patriotyczne, lecz nie apologetyczne. Uwa-
żam, że nadmiar emocjonalnych wzlotów 
i zachwytów nad Polską, a z drugiej strony 
napady czarnowidztwa i anty-polonizmu – nie 
stanowią dobrej recepty, są naganne i przyno-
szą wiele szkody. Przydatne jest natomiast 
więcej pragmatyzmu, powściągliwej i trzeź-
wej postawy w analizie poszczególnych, 
zwłaszcza niedawnych i bieżących wydarzeń. 
W szczególności zaś – znacznie większy 
udział syntezy wobec procesu dziejowego, 
zamiast nadmiaru zbyt pedantycznych analiz 
szczegółowych.

Jest kilka tropów, za którymi chętnie po-
dążam w swym myśleniu o przeszłości, które 
wydobywam z dorobku historii i daję temu 
wyraz na dalszych stronicach. Podkreślam 
przede wszystkim swe stanowisko jako kon-
serwatysty. To nie oznacza, w moim pojęciu, 
poglądów tradycjonalistycznych, zachowaw-
czych, lub wstecznictwa. Konserwatysta wy-
biera z przeszłości to, co się w niej sprawdzi-
ło jako dobre i przedkłada to ponad nowości 
chwytane i lansowane przez pseudo-postępo-
wiczów. 

Drugi trop, którym podążam, to otwartość ku 
przyszłości, myślenie perspektywiczne, projek-
tujące. Dla konserwatysty nie jest ono sprzeczne 
z uważnym śledzeniem minionych wydarzeń. 

Wybór przyszłości oderwany od doznanych 
doświadczeń, lub gorzej – idący wbrew nim – 
pojmuję jako drogę błędnie obraną. Zlekcewa-
żenie doświadczeń, zwłaszcza negatywnych, 
to więcej niż błąd. Ale tu idzie nam z pomocą 
znajomość tych doświadczeń w historii, rzetelna 
ocena i zrozumienie ich sensu. 

Dalej w tym tomie rozwijam myśl od 
dawna mnie nurtującą – opór wobec domi-
nacji dziejów Polski przez obraz wydarzeń 
militarno-martyrologicznych, a zaniedbanie 
innych wydarzeń dziejowych i dziedzin histo-
rii. Historia ruchów społecznych i myśli oby-
watelskiej, historia oświaty, kultury i sztuki, 
historia polityczna i gospodarcza – ustępują 
zwykle miejsca opisom wydarzeń wojen-
nych, powstań, konspiracji i cierpień narodu, 
opłakiwaniu ofiar. Dopominam się o więcej 
zrównoważenia, a więc i uwagi poświęconej 
wydarzeniom i bohaterom „cywilnym”, prze-
mianom mentalności, obyczajów i ethosów.

Jeszcze, dla porządku, wspomnę, że za-
biegam o to, by historię traktować jako ciąg 
wydarzeń, jako proces i jego wynik, a nie 
wyrwane z tego kontekstu poszczególne daty 
rocznicowe.

Jednakże na pierwszym miejscu powi-
nienem był tu postawić opcję wartościującą, 
której ulegam, ponieważ moim wyborem jest 
aksjologiczny punkt widzenia. Ale tutaj już 
odsyłam do lektury innych książek, w tym 
i moich, które zawierają przewodniki do „my-
ślenia według wartości”.

Andrzej Tyszka

Historia uczy przeszłości i kształtuje przyszłość

Blotnica – Wieś w gminie Stąporków, odda-
lona od Końskich o 19 km, położona wśród la-
sów, z dala od ważnych dróg komunikacyjnych.

Wysiłek, praca, cierpliwość – to określe-
nia, które najczytelniej oddają trud codzienny 
i los życia mieszkańców Błotnicy na prze-
strzeni wieków.

Tu w Błotnicy przyszli na świat Marek 
i Jola – później małżonkowie Jedynakowie.

Matka Marka od wczesnych lat szkolnych 
dawała przykłady i przekonywała, jak się za-
chować wobec urodzin, imienin, ważnych dat 
związanych z dziejami naszej wspólnoty, ro-
dziny, czy grona przyjaciół. Mówiła: „Marku 
– synu mój. Pieniądze nie stanowią pamiątki, 
natomiast obraz, zastawa porcelany, piękny 
mebel – zawsze będzie się kojarzył z danym 
wydarzeniem. Codzienny widok pięknego 
obrazu może nas wzbogacać, uwrażliwiać. 
Sztuka otwiera oczy na owe wartości. To jest 
moim zdaniem nawet większy zysk niż pie-
niądz”.

„Widziałem i podziwiałem jej codzienną tro-
skę o porzadek, ład i estetykę w naszym wiejskim 
domu. Więc z Jolą, moją małżonką postanowili-
śmy, że końcówkę życia spędzimy w cudownym 
krajobrazie rodzinnej Błotnicy. Ogarnęła nas pasja 
zbierania pamiątek pokrytych patyną wieków”.

Marek Jedynak wybrał zawód i karierę 
żołnierza zawodowego. Jola, sąsiadka zza 
płota, życie zawodowe związała z finansami 
(księgowa). Dorosłe, czynne życie zawodo-
we spędzili poza Błotnicą, w Warszawie. Ich 
znajomość sąsiedzka przerodziła się w trwały, 
piękny związek małżeński. Dziś to już senio-
rzy, którzy „jak żurawie z dalekich stron, na 
rodzinne błotnickie wrócili pola”.

„A ja już – mówi Jola – od mamy wiedzia-
lam, że każde życie ma swój początek, swoje 
dobre dni rozwoju i swój smutny koniec. Ten 
świat wiosny i lata w naszej Błotnicy urzekał 
oryginalnością i pięknem. Późną jesienią, gdy 
lasy zrzucały ostatnie liście lub igły, listo-
padowe przymrozki niszczyły wszelką zie-

Błotnica – matecznik M. i J. Jedynaków leń traw i życie kwiatów, i roślin. Nieba nie 
było widać w dzień, bo skryły go chmury, a  
nocą szukanie gwiazd na niebie było trudem 
daremnym. W długi zimowy sen i rozmyśla-
nia zapadało wszystko, prócz mieszkańców 
Błotnicy, dla których tu na ziemi nie było spo-
czynku ani spokoju. Ani mróz, ani śnieg po 
kolana nie zwalniał z obowiązku pracy”.

Poza tym, w każdym domu w Błotnicy od 
jesieni do końca zimy ożywiało rękodzieło. Pra-
cowały kołowrotki, które służyły do przędzenia 
wełny i lnu. Słyszałeś prace krosien, na których 
tkano cudowne wełniaki, zapaski, chodniki, derki, 
ręczniki. Wspólnota Błotnicy ma  wyraźną własną 
tożsamość, własne dzieje, własną przeszłosć.

Historia Błotnicy sięga 1412 r. XVI wieku 
były czynne na rzece Krasnej kuźnice wod-

ne. Od średniowiecza  aż po XIX wiek na 
Osicowej Górze koło Błotnicy wydobywano 
rudę; zakład w Błotnicy w 1838 r. dawał 500 
cetnarów (Cetnar – 40,55 kg) kutego żelaza. 
Tu w 1939 r. w okolicy rzeki i miejscowości 
Krasna doszło do potyczki z Wehrmachtem, 
w rezultacie cała wieś uległa zniszczeniu. 
W latach 60. w Błotnicy uruchomiono kopal-
nię rudy żelaza „Edward” (istniała krótko, bo 
zawartość rudy była niewielka, wydobycie 
nie opłacało się).

O Jedynaków w Błotnicy nie trzeba pytać. 
Wystarczy zapamiętać, że bramy wjazdo-
wej na ich posesji strzegą dwa potężne głazy 
sprzed wieków. Niemi, ale wierni świadkowie 
historii błotnickiej ziemi i jej mieszkańców.

Jan Wiaderny

Reklamuj się  
w „Gońcu Świętokrzyskim”
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Z Januszem Termerem mam częsty kontakt. 
Niestety, nie bezpośredni - a byłoby to z wiel-
ką dla mnie intelektualną satysfakcją - ale za 
to bardzo pożyteczny, za pośrednictwem dwóch 
jego niezmiernie cennych edycji: „Leksykonu 
prozaików” i „Leksykonu dramatopisarzy”, 
do których zaglądam w poszukiwaniu czy dla 
przypomnienia cennych informacji i ujęć. Tym 
razem przydarzyła się możliwość frapujące-
go kontaktu ze zbiorem jego esejów, szkiców, 
zatytułowanego „Myślenie literaturą”. Przystą-
piłem do lektury tego zbioru z tym większym 
przekonaniem, że formuła „myślenia literaturą” 
jest mi wyjątkowo bliska i to od dziesięcioleci. 
Ujmę to nieco filuternie – ja też na to „choruję”. 
Lekturę zacząłem od dwóch tekstów, od otwie-
rającego zbiór szkicu „Powracająca fala kryty-
ki społecznej w literaturze” oraz od „Zawiści 
w „Zawiści” Tadeusza Brezy”. W pierwszym 
przypadku chciałem się dowiedzieć, co myśli 
Janusz Termer o obecności (względnie nieobec-
ności) we współczesnej literaturze nurtu kryty-
ki społecznej, który był przecież w XIX i XX 
wieku jednym z najważniejszych nurtów tema-
tycznych, i to nie tylko w prozie powieściowej, 
ale także w dramaturgii i poezji. Termer przy-
wołał najpierw najbardziej klasyczne tradycje 
takiej literatury poprzez sięgnięcie do ojców eu-
ropejskiego realizmu krytycznego z Balzakiem 
na czele, ale także do Juliusza Słowackiego czy 
Zygmunta Krasińskiego, którzy - każdy z innej 
pozycji ideowej – podejmowali, także profe-
tycznie, wielkie zagadnienia społeczne, pierw-
szy choćby w „Śnie srebrnym Salomei”, a drugi 
w „Nieboskiej komedii”. Sięgnął Termer także 
do wielkiego nurtu tematyki społeczno-poli-
tycznej, obecnego w literaturze polskiej II Rze-
czypospolitej, od „Przedwiośnia” i „Generała 
Barcza” do „Kariery Nikodema Dyzmy”. Ter-
mer zwraca uwagę na ciekawy paradoks cha-
rakterystyczny dla literatury Polski Ludowej. Po 
niefortunnym eksperymencie socrealistycznym 
(1949-1955), bardzo wielu najwybitniejszych 
pisarzy odwróciło się od problematyki spo-

łecznej, powracając do swoich zainteresowań 
problematyką psychologiczną, zagadnieniami 
indywidualnej jaźni i literackimi eksperymenta-
mi. Nie znaczy to, że w literaturze po 1956 roku 
problematyka społeczna była nieobecna, ale 
biorąc pod uwagę ideologiczne podstawy PRL, 
było jej relatywnie – i paradoksalnie – niewiele. 
Nie powstrzymując się od retrospektywnej zło-
śliwości można by rzec, że tym mniej chętnie 
problematykę stricte społeczną podejmowali 
pisarze, im bardziej intensywnie zajmowała 
się nią propaganda i im bardziej przypatrywała 
się jej cenzura. Na koniec szkicu Termer z sa-
tysfakcją konstatuje, że po następnej ucieczce 
od problematyki społecznej w literaturze, jaka 
nastąpiła po 1989 roku, tym razem wiążącej 
się z kolejnym „zrzuceniem z ramion płaszcza 
Konrada”, złudną wiarą w „koniec historii”, czy 
fascynacją procesami transformacji ekonomicz-
nej – na przełomie wieków XX i XXI nastąpił 
– prawda, że nie zmasowany – powrót do kry-
tyki społeczno-politycznej w prozie. Podjął ją 
zarówno stary literacki wyga Edward Redliński 
(„Transformejszen”), jak i debiutanci, np. Da-
wid Bieńkowski („Nic”), Daniel Odija („Mar-
twe miasto”), czy Sławomir Shuty („Zwał”). 
Nigdy nie zachwyciłem się tą akurat prozą (to 
kwestia gustu), ale nie sposób nie zauważyć, że 
jej pojawienie się było jednak znakiem powrotu 
problematyki społecznej po czasowej absencji 
w polskiej literaturze. Drugi z kolei szkic, z któ-
rym się zapoznałem, poświęcony jest w znaczą-
cej części „Zawiści” Tadeusza Brezy, jednego 
z najwybitniejszych powojennych prozaików, 
choć z przedwojennym rodowodem („Zawiść”, 
„Adam Grywałd”, „Mury Jerycha”), twórcy 
„Urzędu” i „Spiżowej bramy”, znakomitej pro-
zy, która po przeszło pół wieku nabiera dziś no-
wej aktualności – jednego z moich ulubionych 
pisarzy. To od niego (dokładnie pamiętam) 
w 1970 roku rozpocząłem czytelniczą przygo-
dę z polską literaturą współczesną, jako że do 
tej pory zanurzony byłem głównie w obcej kla-
syce i literaturze przygodowej. I właśnie przy-

pomnienie, w szeregu szkiców, 
literatury okresu PRL, dziś nie-
wydawanej, na ogół zepchniętej 
do lamusa, jest dla mnie rów-
nie ważne jak przypomnienie 
subtelnych walorów psycholo-
gicznej powieści Brezy, opartej 
na podłożu filozoficznym, jak 
również przypomnienie, w krót-
kich analizach, także „Murów 
Jerycha”, także wspomnianego, 
kafkowskiego „Urzędu”. Breza, 
pisarz prawdziwie wybitny, a do 
tego w jakimś sensie „wykwintny”, należy do 
tych najbardziej zepchniętych poza margines, 
a przecież był to prozaik, któremu należałoby 
się wydanie krytyczne dzieł zebranych (łącznie 
ze znakomitą eseistyką, np. „Nelly. O kolegach 
i o sobie” i „Notatnik literacki”), a nawet takich 
rzeczy naznaczonych doktryną realizmu socja-
listycznego, jak powieść kryminalna „Uczta 
Baltazara”. „Urząd” z całą pewnością zasługuje 
na edycję krytyczną w serii „Biblioteki Naro-
dowej” Ossolineum. Poza tym swoje szkice po-
święcił Termer prozie Juliana Tuwima (właśnie 
jego prozie, nie poezji), Stanisława Rembeka, 
Kazimierza Truchanowskiego, Zofii Posmysz, 
Kornela Filipowicza, Józefa Hena, Tadeusza 
Konwickiego, Wiesława Myśliwskiego, Jaro-
sława Iwaszkiewicza, Janusza Krasińskiego, 
prozie jakże często analizowanej w piśmiennic-
twie krytycznym, którą jednak Termer naświe-
tla po swojemu, za każdym razem odnajdując 
jakiś własny, nowy punkt widzenia. 

Pobyt w nałęczowskim sanatorium i kon-
takt z tamtejszą biblioteką zaowocował u niego 
przypadkowo ponowną, po wieloletniej prze-
rwie, lekturą prozy Jacka Londona, którą Termer 
syntetycznie przypomniał, niespodziewanie acz 
płynnie i z nowym sensem przechodząc do filo-
zofii Stanisława Brzozowskiego. Za tym poszło 
obszerniej już mu poświęcone „Czytanie Brzo-
zowskiego”, a następnie spojrzenie na twórcę 
„Legendy Młodej Polski” przez pryzmat cieka-
wego prozatorskiego eksperymentu, jakim jest 
znakomita, „apokryficzna” opowieść o Brzo-

zowskim Eugeniusza Kabatca, 
czyli „Ostatnie wzgórze Florencji”. 
Poza tym w „Myśleniu” – o litera-
turze pacyfistycznej, czyli o „Soli 
ziemi” Józefa Wittlina, a także in-
nych pisarzach emigracyjnych, jak 
Andrzej Bobkowski, twórca rewe-
lacyjnych „Szkiców piórkiem”, tu 
dotknięty w mini szkicu jako autor 
zbioru „Coco de Oro”. Pojedyncze 
rodzynki poświęcił Termer poezji 
(szkic o „Spełnionym nieistnie-
niu” Leśmiana) i najdawniejszej 

tradycji literackiej (Janowi Kochanowskiemu 
w „Głowie Mistrza Jana”), a także wspomnie-
niom m.in. o Jerzym Krzysztoniu, Janie Dżeż-
dżonie (cóż za polskie, niewymawialne przez 
cudzoziemców, nazwisko!), relacjom z podróży, 
m.in. na Sycylię, szlakiem księcia Saliny i króla 
Rogera, do Collodi, „ojczyzny” Pinokia i wę-
drówkom przez Paryż z „bywszym”, wytraw-
nym paryżaninem, Andrzejem Kuśniewiczem. 
Na koniec odnotuję wspomnienie najbardziej 
autobiograficzne, „Z wrześniowych dni”, które 
Janusz Termer rozpoczyna od opisu własnych 
narodzin, które odbyły się w okolicznościach 
niezwykle dramatycznych, bo pod niemieckimi 
bombami u schyłku września 1939 roku, w ka-
mienicy przy Chłodnej 60. Wspomina w nim też 
o wrześniowej epopei własnej rodziny, w tym 
podanym nie bez akcentów gorzkiego humoru 
perypetiom ojca i jego „Chevroleta”, zarekwi-
rowanego na ostatek przez czerwonoarmiejców 
i nigdy do końca nie spłaconego, a trzeba dodać, 
że od spłacenia wszystkich rat uwolniła go hi-
storia, co było poniekąd szczęściem z nieszczę-
ściu. Z tego szkicu wynika jeszcze jeden wnio-
sek: u schyłku września Janusz Termer skończy 
80 lat, a ja już teraz, awansem, składam Mu ser-
deczne powinszowania i podziękowanie, i za to 
interesujące i pożywne intelektualnie „Myślenie 
literaturą” i za inne prace.

Krzysztof Lubczyński
Janusz Termer – „Myślenie literaturą. Eseje, szki-
ce, wspomnienia…”, wyd. Res Humana, Warsza-
wa 2019, str. 238, ISBN 978-83-941094-7-9

Spacer po literaturze z Januszem Termerem

Któż z nas nie chciałby zatrzymać w pamię-
ci tego, co było młodością, radością, potrzebą 
bytu w ogromie świata. Niestety, życie się kur-
czy i zbliża się czas podsumowania. W pewnym 
sensie do tego zdąża tomik wierszy Jadwigi 
Szyszki „Zatrzymać pamięć”. Czasem wyraża 
żal, smutek, niedosyt spełnienia, ale też radość, 
że dane jest nam coś tak cennego i niezwykłego 
jak darowane życie, jedno, jedyne życie, które 
zaczyna się cenić, im mniej go nam zostało.

Piszę te słowa refleksji po przeczytaniu 
wierszy Jadwigi Szyszki w bardzo orygi-
nalnym tomiku „Zatrzymać pamięć (2018), 
z niezwykle piękną okładką, zdjęciami i tek-
stem biografii – autorstwa pani Anny Kos.

O tym, że Jadwiga pisze recenzje, artykuły, 
opowiadania, eseje – wiedziałam, że uczest-
niczy w życiu kulturalnym Staszowa i śro-

dowisk twórczych – wiedziałam. Zachwyci-
łam się też jej biografią pt. „Sercem pisane” 
(2015), ale pisania wierszy tylko się domy-
ślałam, znając bardzo wrażliwą, emocjonalną 
naturę Jadwigi – pięknej wewnętrznie, a tak-
że bardzo oryginalnie przekazującej uczucia 
i życie zanurzone w dokumentalizmie. 

Mnie zachwyciły słowa poezji, jakże bli-
skie każdemu, kto ceni prawdę, piękno i dobro, 
które rozsadzają wręcz kartki tego zbiorku. 
W jednym z wierszy pt. „Chciałabym” stresz-
cza poetka swoje marzenia w kontekście słów: 
„Być”, „Mieć”, „Umieć”, a więc: „Być dla ko-
goś / kochaną /, Mieć wiernego przyjaciela / 
Umieć myśleć / pomagać / dziękować”.

Czyż to nie jest sensem życia, kiedy daje-
my siebie, aby wypełnić przesłanie bytu?

Podobna idea zaznacza się też w takich 

wierszach, jak: „Wdzięczność”, 
„Uwolnić pamięć”, „Wierzę”, 
„Matki bolesne”, „Przestrzenie 
marzeń” i inne.

Ileż w tych wierszach miłości, 
wdzięczności, dobrej rady i pa-
mięci – wszak tylko ona skaza-
na jest na to, czy żyć będziemy 
wiecznie, czy tylko do modlitwy 
nad głuchą trumną.

Być człowiekiem przyjaznym, 
pogodzonym z cierpieniem i wkra-
czającym w pamięć środowiska bez obciążeń, 
win, to przesłanie Jadwigi nie tylko w tym tomi-
ku, ale w każdej sytuacji, gdy zabierze głos, jako 
człowiek współczesności, uwikłany w życiowe 
sytuacje z wolą i bez woli, ale z sercem pełnym 
miłości, piękna i potrzeby kontaktu z innym czło-
wiekiem. Dominantą jest celebrowanie przyrody, 
która zachwyca i niesie ukojenie.

Zatrzymać czas i uwolnić pamięć Wartość książki podkreślają też 
wstępy, ten od autorki oraz mądry, 
merytoryczny i serdeczny, autor-
stwa jej wnuka, Michała Skrętka, 
jak również zdjęcia dokumentalne 
typu collage, które uzupełniają skut-
ki upływu czasu, a zmiana wyglądu 
i technika robią duże wrażenie.

Pisanie i czytanie takich ksią-
żek czyni człowieka lepszym, 
a przez to ubogaca świat pięk-
nem języka, trafnością metafor 

i ponadczasową magią słów, przekazywanych 
od serca do serca i intelektu czytającego.

Stąd moje gratulacje dla pracy twórczej Ja-
dwigi. Wszak znam ja z czasów młodości, ce-
nię i dziękuję za przypomnienie tamtych lat. 
Życzę zdrowia i weny twórczej.

Prudnik, styczeń 2019
Daniela Długosz-Penca

Wieść z gatunku zawsze najtrudniej-
szych do przyjęcia i zrozumienia, jak zwykle 
w przypadku gdy niespodziewanie odchodzi 
z tego „najlepszego ze światów” ktoś „do-
brze znajomy”, bliski dla wielu z nas kole-
ga ze studenckiej młodości i lat literackiego 
terminowania, z czasów gdy nawiązują się 
najtrwalsze więzy znajomości i długoletnie 
przyjaźnie...

Oto zmarł Andrzej Gronczewski – wedle 
suchej nekrologowej notki – polonista, histo-
ryk literatury polskiej (doktorat 1962), od1963 
r. pracownik naukowy, profesor doktor habili-
towany Uniwersytetu Warszawskiego, lektor 
Uniwersytetu im. J. W. Goethego we Frankfur-
cie nad Menem – 1986-1990), eseista i krytyk 
literacki, współredaktor wielu czasopism na-
ukowych („Przegląd Humanistyczny”), literac-
kich („Współczesność”, „Orientacje”, „Nowy 
Wyraz”, „Poezja”, „Pisarze.pl) oraz współpra-
cownik redakcji literackiej Polskiego Radia. 

Jako pisarz debiutował bardzo wcześnie, bo 
jako dwudziestolatek niespełna, w 1960 roku 
na łamach dwutygodnika „Współczesność”, 

oryginalnym i niepowtarzalnie 
wyrazistym stylistycznie tekstem 
z pogranicza prozy i literackiego 
eseju. Ta szczególnie mu bliska 
poetyka twórczości własnej stała 
się też wkrótce potem znakiem 
rozpoznawczym całego jego do-
robku naukowego i eseistycznego. 
Łączył w nim bowiem rozmaite, 
pozornie sprzeczne, elementy. Pi-
sał o tym trafnie prof. Andrzej Z. Makowiecki: 
„Pisarstwo krytyczne Andrzeja Gronczewskie-
go – bo mianem pisarstwa należy określić jego 
praktykę badawczą – rządzi się regułami zbli-
żenia nauki o literaturze do literatury samej. 
Gronczewski chce – i robi to znakomicie – 
tworzyć literaturę o literaturze”. Wtórował mu 
inny profesor i eseista Wacław Kubacki pisząc 
o nowatorskim dziele Gronczewskiego, jako 
mówiącym o „szerokim kręgu aktualnych pro-
blemów literackich i kulturalnych. To dzieło 
niezmiernie skrzętnej pracy badacza i miłośni-
ka poezji. Dzieło, które wyszło spod pióra ar-
tysty, świetnego eseisty i historyka literatury”.

Jako krytyk literacki debiuto-
wał Andrzej Gronczewski rozpra-
wą o twórczości Jarosława Iwasz-
kiewicza (PiW, wyd. 1, 1972, seria 
Portrety Współczesnych Pisarzy 
Polskich), pisarzu bardzo mu bli-
skim, co zaowocowało następnie 
obszernym wstępem do trzyto-
mowego wydania tomu Dzien-
ników tego pisarza (Czytelnik, 

2007-2012). Opublikował Gronczewski nadto 
kilka świetnych i żywo przyjmowanych zbio-
rów esejów historyczno-literackich, szkiców 
i rozpraw literackich, jak Inicjały i testamen-
ty (KAW, 1984), Wojna bez końca (Oficyna 
Wydawnicza C&S, 1992), Obiad na ruinach 
(Oficyna Wydawnicza C&S, 1992), Bardzo 
straszny dwór (wyd. 1, 1999, Wyższa Szkoła 
Humanistyczna w Pułtusku); opracował edy-
torsko między innymi tom Poezji wybranych 
Stanisława Jerzego Leca, (LSW, 1973, w sy-
łynnej niegdyś Bibliotece Poetów). 

Jak we wszystkich swych pracach literackich, 
krytycznoliterackich i eseistycznych - szczegól-

nie, w tekstach poświęconych dorobkowi wybit-
nych poetów i prozaików polskich oraz wielkich 
pisarzy światowych, od Tomasza Manna, po 
Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Ta-
deusza Peipera, Juliana Przybosia, Mieczysława 
Jastruna, Wisławy Szymborskiej po młodszych 
i współczesnych autorowi pokoleniowo poetów, 
od Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa Her-
berta, Ireneusza Iredyńskiego, Krzysztofa Gą-
siorowskiego, czy Zbigniewa Jerzynę, czy też 
w na przykład w tekstach mówiących z wielką 
pasją i dociekliwością o „idei” domu czy o mo-
tywach prywatności, namiętności i intymności, 
przekładających się na dzieła sztuki wielkich 
twórców (jak choćby w szkicach o „istocie na-
gości” i w ogóle erotyki, młodości i starości, 
śmierci wreszcie) – Andrzeja Gronczewskiego 
interesują najbardziej takie problemy, jak dzieje, 
rozwój, krach i upadki wielkich idei artystycz-
nych, filozoficzno-społecznych oraz czysto 
prywatnych „mitologii”; wielkie dramaty oso-
bowości twórczych i ich artystyczne odzwier-
ciedlenia w dziełach sztuki...

Żegnaj Andrzeju. Będzie nam Ciebie bar-
dzo brakowało. Ciebie i Twoich Tekstów.

Redakcja portalu Pisarze.pl

Żegnamy Andrzeja Gronczewskiego (3 X 1940 – 13 VII 2019)
z  k r o n i k i  ż a ł o b n e j
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Ukryte pragnienie

Każda chwila życia jest szczególnym darem 
Nic nie jest ważniejsze od tej świadomości
Wszystko nabiera wówczas innego znaczenia
Świat wartości zmienia się na naszych oczach

W tej rzeczywistości słowo nie jest już sztuką
To, co piękne przestało mieć prawdziwy sens
To przeświadczenie towarzyszy nam od dawna
W obecnym kłamstwie trudno odnaleźć siebie

W tej codzienności prawda nie obroni się sama
Miłość to najcenniejsza idea, w jaką wierzymy
Szacunek dla drugiej osoby jest tego wyrazem
Nic nie zmieni istoty tej ukrytej wrażliwości

W niej powstaje poczucie bezinteresowności
Ta wyjątkowa siła, która jest początkiem dobra
To przeżycie staje się źródłem naszej religii
Nadziei, że ten świat będzie jeszcze wspaniały

22.07.2019
Robert Wołczyński

Kącik z wierszem

W dniach 5-7 lipca 2019 roku odbyła się 
w Katowicach w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym, pod hasłem Myśląc Polska, kon-
wencja Prawa i Sprawiedliwości. W przemówie-
niu inauguracyjnym wicepremier Piotr Gliński, 
szef Rady Programowej PiS-u powiedział – kon-
wencja ma być raportem z tego co zrobiliśmy 
przez cztery lata, podczas której zostanie zapre-
zentowana realizacja naszych zobowiązań.

Podczas konwencji dwukrotnie przemawiał 
prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Występowa-
li również liderzy Zjednoczonej Prawicy – Ja-
rosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a także pre-
mierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. 

Prezes Kaczyński w swoim pierwszym wy-
stąpieniu powiedział m.in. o konwencji – To 
drugie spotkanie w tym miejscu. Pierwsze czte-
ry lata temu, przyniosło bardzo dobre rezultaty. 
To jest podobne, ale jednocześnie inne. Nie by-
liśmy pewni, że uda się nam wygrać tamte wy-
bory i to w sposób umożliwiający samodzielne 
rządy. Teraz zaczynamy z dobrego punktu. Od 
nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej sku-
tecznie. Potrzebujemy nowego programu, pro-
gramu kontynuacji, ale tam gdzie trzeba, też 
programu zmiany. Skierowanego do wszystkich 
Polaków. Szeroko zakrojony Program Społecz-
ny musi zawierać wszystkie dotychczas przeka-
zane społeczeństwu udogodnienia. (…) Polska 
musi pozostać wyspą wolności.

W przemówieniu końcowym zaś stwier-
dził: Uprawiamy politykę opartą na meryto-
rycznej dyskusji i wiedzy, a nie na negatyw-
nych emocjach, jak opozycja.

Wielokrotnie podczas podsumowującego 
przemówienia podkreślał słowo wiarygodność, 
którą postrzegał jako gwarant demokracji. Jeśli 
ugrupowania polityczne zapowiadają, że coś 
zrobią, a nie wiedzą jak to zrobić, albo nie chcą 
tego zrobić, to nie jest demokracja lecz manipu-
lacja. Na koniec powiedział – Ta konferencja 
to wielkie osiągnięcie. Byłoby dobrze, żebyśmy 
o tyle zwiększyli nasz wynik wyborczy, w sensie 
procentowym, o ile zwiększyliśmy udział paneli-
stów i uczestników tej konwencji w stosunku do 
poprzedniej. Było naprawdę dobrze.

Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu 
wyraził opinię, że propozycje federalizacji są 
niebezpieczne dla Polski i Zjednoczona Pra-
wica będzie się przeciwstawiać takim rozwią-
zaniom. Powiedział m.in. – w przyszłej kaden-
cji chcemy zawalczyć o pozyskanie elektoratu 
wielkomiejskiego.

Zbigniew Ziobro podkreślił z kolei znacze-
nie wprowadzanych rozwiązań prawnych sto-
jących na straży praworządności. Na koniec 
stwierdził – nasz program realizuje marzenia 
Polaków; wsparcie udzielane rodzinom spoty-
ka się z wielką akceptacją rodaków. 

Beata Szydło sporą część wystąpienia po-
święciła swoim osiągnięciom w okresie kiero-
wania rządem, podsumowując go powiedzia-
ła – dotrzymaliśmy słowa, zrealizowaliśmy to, 
co obiecaliśmy. Przywróciliśmy godność pol-
skim rodzinom. Naszym wspólnym obowiąz-
kiem jest strzec Polski, naszego domu. Nie 
pozwólmy, aby inni zaczęli się nam wtrącać. 
Na koniec stwierdziła z dumą – jesteśmy kra-

jem chwalonym obecnie za dobrą politykę go-
spodarczą i społeczną. Jestem pewna, że wiele 
krajów będzie się na nas wzorować.

Mateusz Morawiecki powiedział m.in. 
Z pokorą, z wiarą, że robimy coś ważnego dla 
Polski, idźmy z naszym programem, który się 
tutaj wykluwa. Priorytety na najbliższe lata 
to zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, 
transformacja energetyki, wielkie projekty cy-
wilizacyjne. Źródłem finansowania tych pro-
jektów będzie opodatkowanie wielkich korpo-
racji finansowych. Tam są miliardy.

Będziemy starać się dalej tak reformować 
oświatę, by stała się powodem naszej dumy. Szko-
łę musimy oczyścić z ideologii. Zapowiedział wal-
kę z „betonowymi dżunglami” w miastach. Mu-
simy zadbać o zieleń, musimy także inwestować 
w zieloną energię. Na koniec stwierdził – wiary-
godność jest źródłem demokracji. Jeśli wyborcy 
nam zaufają, chcemy zaproponować agendę roz-
woju gospodarczego. Jesteśmy rządem zwykłych 
rodzin. Mamy swoją drogę naprawy państwa. 
Z oszczędności biorą się inwestycje. To jest nasz 
program na kolejne lata. Potrafimy budować so-
jusze. Pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać, ale 
nie możemy popadać w triumfalizm – przestrzegł 
na koniec premier Morawiecki. 

Podczas konwencji odbyło się 16 sesji 
plenarnych i 70 paneli specjalistycznych, 
w których wzięło udział ok. 450 mówców – 
polityków i ekspertów. Przez trzy dni obrad 
przewinęło się przez katowickie Centrum 
Kongresowe ponad 10 tys. osób.

Drugiego dnia konwencji w jednym z pane-
li specjalistycznych (który odbył się w godzi-
nach 18.15- 19.15) wziął udział prezes Krajo-
wej Rady Mateczników Polskości, dr Maciej 
A. Zarębski. Tematem panelu było wspieranie 
rozwoju aktywności społecznej w małych miej-
scowościach i na obszarach wiejskich. Obrady 
prowadził Wojciech Kaczmarczyk (foto 1), dy-

rektor Narodowego Instytutu Wolności (NIL). 
Udział w obradach wzięli także: Ewa Draus, 
wicemarszałek województwa Podkarpackiego, 
Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju i Inwestycji, dr Iwona 
Blaszczak, pracownik naukowy SGGW oraz 
Piotr Krygiel pracownik NIL.

Jako pierwsza wystąpiła marszałek Ewa 
Draus, która mówiła o coraz większej aktywności 
małych organizacji obywatelskich w małych oj-
czyznach. Oczywiście na przykładzie wojewódz-
twa podkarpackiego. O znaczeniu uniwersytetów 
ludowych w aktywizacji małych społeczności 
opowiedziała dr Iwona Błaszczak, zwracając 
uwagę na istotną pomoc Narodowego Insty-
tutu Wolności w finansowaniu tych placówek 
oświatowych, podkreślając, że działa ich obecnie 
w kraju jedynie sześć. O udziale Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury w aktywności obywatelskiej 
małych społeczności oraz ich wpływie na odro-
dzenie tradycyjnego regionalizmu mówił z pasją 
i zaangażowaniem dr Maciej Zarębski (foto 2, 
str. 10). Na wstępie wyjaśnił dlaczego utworzył 
Ośrodek w Zagnańsku i dlaczego powstały Ma-
teczniki Polskości. Otóż, po roku 2003, kiedy to 
weszła w życie ustawa o pożytku publicznym 
i o wolontariacie, tradycyjny regionalizm zaczął 
upadać. Głównym powodem tego stanu rzeczy 
był brak źródeł finansowania towarzystw regio-
nalnych oraz likwidacja struktur ruchu stowarzy-
szeniowego oraz instytucji centralnych, takich 
jak Ośrodek Dokumentacji Towarzystw Regio-
nalnych w Ciechanowie. W tej sytuacji jedyną 
szansą na zmianę tego stanu rzeczy było utworze-
nie Mateczników, czyli zainwestowanie kapitału 
prywatnego w ruch stowarzyszeniowo-kulturo-
twórczy, jakim w rzeczywistości są Mateczniki. 
Ich główną bowiem cechą jest fakt, iż powstają 
z funduszy prywatnych i że są prowadzone przez 
autentycznych liderów, wybitne osobowości, 
uznanych fachowców. Mają po prostu swojego 
autentycznego Gospodarza. Mówca dał kilka 
przykładów. Obok własnego Ośrodka w Za-

gnańsku wymienił kilka innych, m.in. Prywatną 
Galerię Sztuki Ludowej w Otrębusach, założoną 
i prowadzoną przez wybitnego etnografa prof. 
Mariana Pokropka; Prywatną Galerię Instrumen-
tów Instrumentów Folkowych w Grodzisku Ma-
zowieckim, założoną przez muzyka Antoniego 
Kanię, którą obecnie prowadzi jego zięć Paweł 
Stróżewski, pasjonat muzyki, a także Prywatne 
Muzeum Sztuki Ludowej w Adamowie (powiat 
konecki) stworzone i prowadzone przez Wandę 
i Jana Krawczyków, emerytowanych nauczycieli, 
znanych pasjonatów oraz znawców sztuki i kul-
tury ludowej. 

Charakteryzując Mateczniki Polskości, 
nowe zjawisko na mapie kulturowej Polski, 
Zarębski powiedział, że są one źródłem patrio-
tyzmu lokalnego, że powinny mieć partner-
skie relacje z władzami samorządowymi oraz, 
że ich działalność winna mieć ścisłe związki 
z małą ojczyzną. Mówca przywołał słowa ks. 
Janusza Pasierba każdą kulturę, każdą ojczyznę 
tworzą nie tylko ludzie i języki, ale i Ziemia. 
Gdyby jej zabrakło wszystko stałoby się bez-
domne. Jego zdaniem, słowa te winny stanowić 
motto każdego matecznikowego działania. 

Panelista omówił także oczekiwania gospo-
darzy ośrodków matecznikowych. Stwierdził 
m.in. – aby doszło do szybkiego rozwoju ruchu 
matecznikowego, należy wprowadzić uwarunko-
wania prawne umożliwiające wsparcie finanso-
we Mateczników ze strony samorządu lokalnego 
oraz instytucji centralnych, takich jak Narodo-
wy Instytut Kultury, Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi oraz przyspieszyć ścieżkę do-
tacyjną małych grantów z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, przyznawanych przez Narodowy 
Instytut Wolności na programy edukacyjne mło-
dzieży i działalność wydawniczą popularyzującą 
historię regionalną. A że jest to możliwe świad-
czyć może zielone światło pozyskiwania finan-
sów na działalność Uniwersytetów Ludowych 
i Kół Gospodyń Wiejskich. Na koniec powie-
dział – sprawą pilną jest spowodowanie przez 
polityków, aby ruch matecznikowy stał się jed-
nym z głównych tematów badawczych wyższych 
uczelni humanistycznych oraz żeby był poważnie 
traktowany przez media. Bo do Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury należy przyszłość ruchu 
obywatelskiego w Polsce – zakończył. 

Pani minister Anna Gembicka (foto 3, str. 
10), kolejny panelista, przedstawiła sytuację 
kół gospodyń wiejskich w nowych warunkach 
instytucjonalno-prawnych, podkreślając ich 
niezwykle dynamiczny rozwój w ostatnich la-
tach. Powstają niemal jak grzyby po deszczu – 
stwierdziła. – Dzieje się tak dzięki sprzyjającemu 
im ustawodawstwu. Jako ostatni wystąpił Piotr 
Krygiel (foto 4, str. 10), który zaprezentował 
obecny stan realizacji programów Narodowego 
Instytutu Wolności w odniesieniu do organiza-
cji pozarządowych działających w małych spo-
łecznościach. Krótkie podsumowanie dokonane 
przez dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka oraz 
wspólne zdjęcie uczestników (foto 5, str. 10) za-
kończyło ten interesujący panel. 

Debata konferencyjna trwała w sobotę 6 lipca 
do 22.00. Późnym wieczorem odbyły się jeszcze 
dwie ciekawe sesje plenarne. Jedna z nich była 
poświęcona Polsce wszystkich pokoleń. Wzięli 
w niej udział m.in. europoseł Elżbieta Rafalska, 
minister Rodziny i Polityki Społecznej Bożena 
Borys-Szopa oraz burmistrz Knurowa śląskiego 
Adam Rams (foto 6 – drugi z lewej). Europo-
seł Rafalska mówiła o wielorakiej pomocy dla 
niepełnosprawnych. Przypomniała, że najwięk-
szym marzeniem prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego było państwo solidarne. I jest ono teraz 
realizowane – stwierdziła.

Minister Borys-Szopa podkreśliła znaczenie 
godności w życiu społecznym, a burmistrz Rams 
zaprezentował kilka swoich inicjatyw dotyczą-
cych poprawy egzystencji życiowej emerytów. 
Opowiedział o zorganizowaniu w Knurowie spe-
cjalnego Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz 

o dostarczaniu sędziwym emerytom posiłków do 
miejsca ich zamieszkania. Po sesji odwiedził ob-
radujących premier Mateusz Morawiecki, który 
pozował do wspólnych zdjęć i odpowiadał na 
pytania uczestników (foto 7, str. 10). 

Niezwykle interesująca była ostatnia dru-
giego dnia konwencji sesja plenarna poświę-
cona kulturze i mediom, a prowadził ją Szef 
Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przeka-
zu Piotr Babinetz. Udział w niej wzięli czterej 
wiceministrowie Kultury. W kolejności wystą-
pień byli to: Wanda Zwinogrodzka, Paweł Le-
wandowski, Magdalena Gawin i Jarosław Sel-
lin. Ich wypowiedziom przysłuchiwał się m.in. 
wicepremier, minister Kultury Piotr Gliński.

Naczelną tezą wystąpień wiceministrów było 
stwierdzenie, że podstawą niepodległości kraju 
w czasach pokoju jest kultura. Wanda Zwino-
grodzka przedstawiła nie najlepszą kondycję 
środowisk twórczych i starania ministerstwa, 
aby ją poprawić. Paweł Lewandowski zapre-
zentował stan mediów, a także omówił zasadę 
funkcjonowania karty zobowiązań mediów oraz 
przedstawił działania ministerstwa w dziedzinie 
nowelizacji prawa prasowego i walki z fejkniu-
sami. Magdalena Gawin opowiedziała o pracy 
Ministerstwa w dziedzinie ochrony zabytków. 
Przedstawiła potrzebę wyrwania Polski z lokal-
ności. Jako główne narzędzie wymieniła stworze-
nie rozgłośni anglojęzycznej, dzięki której można 
będzie umiędzynarodowić historię Polski z per-
spektywy Polaka. Wyraziła zadowolenie z faktu, 
że czytelnictwo w naszym kraju nie ma tendencji 
spadkowej i radość z uratowania PIW-u od li-
kwidacji oraz z utworzenia odrębnego Funduszu 
Ochrony Zabytków. Poinformowała uczestników 
sesji o wprowadzeniu Krzemionek Opatowskich 
jako 16. obiektu w Polsce na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jarosław Sellin 
mówił z kolei o działaniach mających na celu 
odbudowę godności narodowej poprzez właści-
wą, opartą na prawdzie, politykę historyczną. To 
rzeczywiste budowanie kapitału moralnego naro-
du. Poinformował o programach patriotycznych 
realizowanych z okazji stulecia Niepodległości, 
które będą prowadzone do 2022 roku, z uwagi 
na historyczne wydarzenia na Śląsku. Przypo-
mniał tegoroczne, ważne dla Polski, rocznice jak 
450-lecia Unii Lubelskiej, 100-lecia traktatu Wer-
salskiego, 80-lecia wybuchu II wojny światowej, 
40-lecia pierwszej wizyty Jana Pawła II, 30-lecia 
obalenia komunizmu w Polsce oraz 20-lecia przy-
stąpienia Polski do NATO i 15-lecia do Unii Eu-
ropejskiej. Podkreślił znaczenie instytucji takich 
jak muzea w prowadzeniu polityki historycznej 
oraz przedstawił nowo tworzone instytucje mu-
zealne w tym Muzeum Getta Warszawskiego, 
Muzeum Rodziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce i w Warszawie na Rako-
wieckiej, Muzeum Ziem Wschodnich w Lubli-
nie, Pamięci Sybiru w Białymstoku. Na koniec 
podkreślił coraz to większą rolę seriali filmowych 
i filmów fabularnych w prawidłowo realizowanej 
polityce historycznej. 

Na podstawie wystąpień wszystkich mów-
ców sesji można wnioskować, iż stan kultury 
i dziedzictwa narodowego w Polsce jest do-
bry i dzięki pracy Ministerstwa ma szansę być 
jeszcze lepszym. 

Podsumowujący wystąpienia ministrów 
prof. Wawrzyniec Rymkiewicz stwierdził, 
iż w rzeczywistości Ministerstwo Kultury 
jest ministerstwem tożsamości narodowej. 
Zauważył bezstylowość budowanych w kra-
ju budowli, takich jak galerie handlowe czy 
markety, które są identyczne jak w innych 
państwach świata. Zaproponował prace nad 
stworzeniem polskiego stylu w nowoczesnej 
architekturze. Rozpocznijmy od zburzenia Pa-
łacu Kultury, jako symbolu komunizmu i zbu-
dowania na jego miejscu Łuku Triumfalnego 
Bitwy Warszawskiej – zakończył wystąpienie.

Foto: Ludomira Zarębska i archiwum;
Tekst: Stanisław Kruk

O Konwencji PIS-u w Katowicach słów kilka

1

6



9

Zbliżają się wybory do naszego parlamentu. 
Odbędą się, tak zdecydował prezydent Andrzej 
Duda, 13 października 2019 roku. Namawiam 
gorąco do udziału w tym niezmiernie ważnym 
dla przyszłości kraju i każdego z nas wydarze-
niu. Obecność tego dnia w lokalu wyborczym to 
przywilej, ale i obowiązek obywatelski. Jako re-
gionalista będę popierał jedyny propolski i pro-
społeczny program partii obecnie rządzącej. 
Jedyny zresztą spójny i szeroki program wybor-
czy, w którym nie tylko są obietnice, dotyczące 
licznych grup społecznych i prawie wszystkich 
najważniejszych dziedzin życia, ale również 
sposoby i środki realizacji zapowiadanych 
zmian. Przy czym rządząca ekipa przez ostatnie 
cztery lata udowodniła, że jest wiarygodna i po-
trafi dotrzymywać danego słowa.

Jak uczy historia, nie powinno się zmieniać 
drużyny, która odnosi sukcesy i na te sukcesy na-
prawdę ciężko pracuje, opędzając się na dodatek 
od „totalnej opozycji”, sypiącej bez opamiętania 
piasek w szprychy naszego narodowego wozu, 
któremu na imię „Polska”. A sukcesy ekipy rzą-
dzącej są widoczne i niezaprzeczalne. Poczyna-
jąc od szybkiego zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego, wzmocnienia obronności państwa, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
po pakiety socjalne wspomagające rodziny, dzie-
ci, osoby niepełnosprawne, emerytów. Na pew-
no jest jeszcze wiele do zrobienia i PiS otwarcie 
o tym mówi, ale nie da się naprawić w rok, czy 
nawet cztery lata tego, co było niszczone wcze-
śniej przez wiele lat. Czy był to demontaż pań-
stwa celowy, czy wynikający z niekompetencji 
i nieudacznictwa poprzednich ekip, nie łatwo 
ustalić. Ale jedno jest pewne, musi być, oprócz 
dobrej woli, czas na naprawienie szkód. Ten czas 
powinniśmy dać obecnie rządzącym, aby mogli 
spokojnie dokończyć już rozpoczęte w wielu 
dziedzinach działania oraz zrealizować nowe 
atrakcyjne społecznie punkty programu wybor-
czego (m.in. obniżenie podatków, podwyższe-
nie płacy minimalnej, ulgi dla przedsiębiorców, 
wzrost nakładów na służbę zdrowia, edukację, 
obrona tradycyjnej rodziny przed szkodliwą 
ideologia LGBT, poprawę sytuacji finansowej 
emerytów). Sądząc po dotychczasowych do-
konaniach można wierzyć, że Prawo i Spra-
wiedliwość zrobi wszystko, żeby wywiązać się 
z danych obietnic. Ale jest jeden warunek - wy-
grane wybory. Po cichu marzą mi się nie tylko 
samodzielne rządy, ale większość konstytucyjna. 
Można by wtedy uchwalić nową konstytucję, 
pozwalającą na rzeczywiste zreformowanie pań-
stwa, w tym sądownictwa na w pełni demokra-
tycznych zasadach. Na razie to moje (i nie tylko 
moje) pobożne życzenia. Ale nie ma przecież 
rzeczy niemożliwych. Tymczasem na nic zda się 
zaklinanie i zakłamywanie rzeczywistości przez 
„totalsów” i „lewaków”, którzy uważają Pola-
ków za ślepych, głuchych, oderwanych od wła-
snych korzeni, tradycji i pozbawionych logicz-
nego myślenia. Nie zauważyli, że społeczeństwo 
polskie przejrzało na oczy i jest dużo mądrzejsze, 

niż się im wydaje. I nie będzie już nigdy tak, jak 
było, bo wyborcy PiS-u to nie tylko „mohery”. 
Na konwencji PIS-u w Katowicach widziałem 
setki młodych ludzi, słuchających założeń pro-
gramowych, biorących udział w dyskusjach pa-
nelowych, oklaskami akceptujących wystąpienia 
czołowych polityków i przedstawicieli rządu. 
I serce rosło... 

A teraz chciałbym przejść do spraw z na-
szego podwórka. W okresie od maja do końca 
sierpnia 2019 roku sporo się działo. Wydarze-
nia przykre przeplatały się z tymi przyjem-
niejszymi.

9 maja zmarł w Kielcach w wieku 81 lat 
Zdzisław Dorosiński, pochodzący z mo-
jej ulubionej ziemi staszowskiej (urodził się 
w Rytwianach), wieloletni działacz ruchu lu-
dowego, były prezes Okręgowej Spółdzielni 
Hodowli Drobnego Inwentarza w Kielcach; 
w latach 60. XX wieku był wiceprzewodniczą-
cym Związku Młodzieży Wiejskiej. Od wielu 
lat sympatyzował z naszym towarzystwem, na-
leżał do wiernych czytelników „Gońca Świę-
tokrzyskiego” oraz książek Biblioteki Sta-
szowskiej i Świętokrzyskiej. Był przyjacielem 
Krzysztofa Szulara, zmarłego w 2006 roku po-
ety i fraszkopisarza, a przez to i moim. Zawsze 
bardzo interesował się wydarzeniami w swojej 
rodzinnej ziemi. Bardzo będzie go brakować.

10 lipca odeszła w wieku 83 lat lekarz stoma-
tolog Marianna Kawa-Kiesner. Przez wiele 
lat działaliśmy razem w Świętokrzyskiej Izbie 
Lekarskiej. Mariannę darzyłem wyjątkową sym-
patią, nie tylko dzięki jej urokowi osobistemu, 
ale i związkom z ziemią staszowską. Pochodziła 
z rodu Sieniawskich skoligowaconych z Czar-
toryskimi, niezwykle zasłużonym rodem dla 
Staszowa. Często uczestniczyła w spotkaniach 
literackich organizowanych w kieleckiej Izbie. 
Kilkakrotnie razem braliśmy udział w krajowych 
zjazdach lekarskich w Warszawie. Trzy dni póź-
niej, 13 lipca zmarł prof. Andrzej Gronczewski, 
wybitny literaturoznawca. Znałem go osobiście; 
gościłem w naszym Ośrodku Zagnańskim we 
wrześniu 2005 roku na sympozjum poświęco-
nym Jarosławowi Iwaszkiewiczowi (wspomnie-
nie o nim na str. 8). W maju dowiedziałem się 
o śmierci dr. Jana Krupy, lekarza weterynarii, 
historyka medycyny i poety z Białegostoku, 
pochodzącego z Ziemi Kieleckiej. Był zaprzy-
jaźniony z naszym Towarzystwem, uczestniczył 
w I „Posiadach w cieniu Bartka” we wrześniu 
2006 roku, rok później gościłem go na spotkaniu 
w naszym Ośrodku oraz w kawiarni literackiej 
kieleckich lekarzy. Zmarł 2 lutego br.

W okresie od maja do końca sierpnia 2019 r. 
miało miejsce także wiele radosnych wyda-
rzeń, związanych z organizacją imprez w na-
szym Ośrodku, wizytami w nich ciekawych, 
wartościowych ludzi oraz udziałem n/p w kil-
ku znaczących spotkaniach. Po kolei więc.

W Ośrodku Matecznikowym odbyły się: XIV 
„Posiady w cieniu Bartka” (1 czerwca), spotkania 
z członkami Zespołu ds. Emerytów Świętokrzy-
skiej Izby Lekarskiej (5 czerwca) oraz młodzieżą 
Szkoły Podstawowej w Zagnańsku (7 czerwca). 

Ośrodek odwiedzili: Alina Szymczyk z Chicago 
w dniu 9 maja, Dorota i Jadwiga Rogozińskie 
z Piotrkowa Trybunalskiego, reprezentujące 
Zespół Szkół LOGOS - 29 maja; Ojciec Adam 
Hrabi z karmelitów bosych z Piotrkowic w towa-
rzystwie siostry Ewy Stolarek z Marianówki k. 
Przysuchy - 8 lipca oraz Krzysztof Balon czło-
nek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy 
kancelarii premiera z małżonką Agnieszką (foto 
powyżej) w dniu 14 lipca.

W tym czasie: dwukrotnie obradował Za-
rząd ŚTR (13 maja i 30 sierpnia); dwukrot-
nie Rada Krajowa Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury (w siedzibie w Warszawie) w dniach 
16 maja, 2 i 15 lipca. Wydaliśmy trzy pozy-
cje książkowe: Towarzysz pancerny generała 
Maczka – biografia ppłk. Antoniego Rogoziń-
skiego (w maju) oraz Drogi do wolności – anto-
logia twórców chicagowskich i Odcienie życia 
tomik poezji Marii Mili Purymskiej (w czerw-
cu)- pozycje 370., 371. i 372. Biblioteki Świę-
tokrzyskiej. 16 sierpnia przekazaliśmy 12 egz. 
książki Żywot marzycielki w darze dla Biblio-
tek powiatowych naszego województwa.

W ostatnich czterech miesiącach uczest-
niczyłem w kilku imprezach poza Zagnań-
skiem – konferencjach o charakterze ogól-
nopolskim, regionalnym oraz spotkaniach 
lokalnych. Najważniejszy był mój aktywny 
udział w konwencji katowickiej PiS-u 6 lip-
ca, opisany na stronie 8 GŚ. Ponadto 31 maja 
wspólnie z Longinem Kaczanowskim brałem 
udział w Skarżyskich Targach Książki; dwu-
krotnie uczestniczyłem w posiedzeniach ple-
narnych Rady Krajowej Działalności Pożytku 
Publicznego (V i VI) w dniach 17-18 maja 
oraz 2 lipca; kilkakrotnie w obradach zespo-
łów Rady (14 maja, 3, 15 i 16 lipca). Brałem 
udział w uroczystych obchodach 70-lecia uro-
dzin Jacka Nasternaka, działacza niepodległo-
ściowego, posiadacza medalu Wolności i So-
lidarności (2 sierpnia) oraz odwiedziłem 17 
sierpnia Waldemara Kosieradzkiego, znanego 
i cenionego społecznika, twórcę i gospodarza 
muzeum prywatnego w Łosicach.

Tymczasem podczas podróży studyjnych, 
mających na celu zbieranie materiałów do al-
bumu o Matecznikach Polskości, odwiedziłem 
wiele zabytkowych miejscowości i odbyłem 
kilka spotkań z ciekawymi ludźmi. 3 maja 
dotarłem do Wielopola Skrzyńskiego, gdzie 
poznałem Ośrodek Historii Regionu im. Tade-
usza Kantora, następnego dnia spacerowałem 
po rynku galicyjskim w Parku Etnograficznym 

w Sanoku. 25 maja zwiedzałem Kruszynia-
ny, ośrodek tatarów Polskich, zaś 12 czerwca 
odwiedziłem hotel „Sobieski” w Szczawnicy, 
gdzie przed laty wypoczywał Henryk Sienkie-
wicz. 7 lipca w Woli Libertowskiej niedaleko 
Żarnowca utrwaliłem Galerię Antoniego Tobo-
rowicza, a późnym popołudniem tego dnia spo-
tkałem się w Wodzisławiu z dr. Staszkiem Śliwą, 
regionalistą i muzealnikiem. 19 lipca zawitałem 
do miasta „na kredzie leżącego”, do Chełma, 
gdzie podziwiałem zabytkowe, historyczne jego 
budowle. 5 sierpnia, wspólnie z żoną pojecha-
liśmy do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. 
Następnego dnia odwiedziłem w Russowie k/
Kalisza dwór szlachecki przed laty dzierżawio-
ny przez ojca Marii Dąbrowskiej, Józefa Szum-
skiego. Mogłem podziwiać jego XIX-wieczne 
wyposażenie oraz przez chwilę poczuć się ob-
serwatorem życia w tamtej epoce. Nazajutrz 
spacerowałem po ulicach najstarszego miasta 
w Polsce, Kalisza, chłonąc bez reszty atmosferę 
jego niepowtarzalności i uroku.

9 sierpnia dotarłem do matecznika Jani-
ny i Stefana Sieków w Sieciechowie. Tego 
dnia zwiedzałem także parafialne Muzeum 
Ziemi Trojanowskiej w Korytnicy podziwia-
jąc bogactwo zabytków tam eksponowanych. 
Nazajutrz dotarłem do Chojnowa, niedaleko 
Przasnysza, gdzie w odrestaurowanym dwo-
rze Chełchowskich otwarto z inicjatywy władz 
gminnych Regionalną Izbę Pamięci. W drodze 
powrotnej z tej wyprawy na Mazowsze odwie-
dziłem Opinogórę, kłaniając się Zygmuntowi 
Krasińskiemu oraz muzeum Aleksandra Świę-
tochowskiego w Gołotczyźnie, a także odby-
łem spacer ulicami Ciechanowa, podziwiając 
odnowiony zamek książąt mazowieckich. Parę 
dni później 17 sierpnia odbyłem jednodniową 
wycieczkę na północno-wschodnie Mazowsze, 
odwiedzając kilka mateczników i spotykając 
się z ich gospodarzami. W Woli Rębkowskiej 
w Prywatnym muzeum wsi garwolińskiej 
rozmawiałem z Tadeuszem Barankiewiczem, 
a w Łosicach odwiedziłem zabytkowy Folwark 
Polinów, w towarzystwie jego gospodarza Jac-
ka Kobylińskiego oraz Prywatne Muzeum 
Historii i Tradycji w Łosicach, Waldemara 
Kosieradzkiego. Ostatnią wyprawę odbyłem 
w końcu sierpnia na trasie Wieluń – Brzeg- 
Niemodlin oraz Lewin Brzeski. Podziwiałem 
zabytki historycznego Wielunia w przeddzień 
80. rocznicy jego zbombardowania przez 
Niemców, urokliwego Brzegu Opolskiego 
oraz Niemodlina z okazałym zamkiem. W dro-
dze powrotnej doszło do spotkania z Marianem 
Kosińskim, działaczem i twórcą kultury, zało-
życielem zespołu muzycznego „Miniaturki”.

Na zakończenie mojej rozmowy z czy-
telnikami „GŚ” chciałbym poinformować, 
iż Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
– wydawca pisma obchodzi w tym roku XV 
lecie działalności. W imieniu jubilata chciał-
bym wszystkich serdecznie pozdrowić i przy-
pomnieć o udziale w wyborach październiko-
wych. Niech wygra Polska…

Wasz Redaktor

Historia placówki ma swój początek w latach 
80. ubiegłego wieku, kiedy to pochodzący z Sa-
wic, leżących w pobliżu Sokołowa Podlaskie-
go, Waldemar Kosieradzki postanowił osiedlić 
się w Łosicach. Z zawodu zegarmistrz, z pasji 
historyk i kolekcjoner wygospodarował na te-
renie swojej hurtowni materiałów budowlanych 
specjalne pomieszczenie, o powierzchni blisko 
60 m2 na I piętrze budynku administracyjnego 

(1), w którym utworzył muzealną galerię. Zawie-
ra ona ponad 2 tys. eksponatów podzielonych na 
kilka działów. Wiele eksponatów to przedmioty 
należące niegdyś do łosickiego lekarza, doktora 
Witolda Wróblewskiego i pamiątki z domu ro-
dzinnego właściciela. Większość prezentowa-
nych przedmiotów to dary mieszkańców Łosic 
i okolicznych miejscowości. Okazy muzealne są 
posegregowane i profesjonalnie skatalogowane. 
Najbardziej okazale wygląda dział sztuki z ko-
lekcją zegarów kieszonkowych i ściennych (2, 
str. 10), co jest zrozumiałe ze względu na profesję 
właściciela, z wieloma okazami instrumentów 
muzycznych oraz kolekcją obrazów z przełomu 
XIX i XX wieku. Równie bogate są zbiory dzia-
łu historycznego. Umieszczone w specjalnych 
gablotach stare dokumenty rękopiśmienne i kar-
tograficzne oraz dawne fotografie świadczą o bo-
gatej i kulturowo wielowymiarowej przeszłości 
miasta i całego południowego Podlasia. Szcze-
gólnie wyraziście jest udokumentowana historia 
okresu ostatniej wojny światowej. Wiele okazów 
jest unikatowych i może być źródłem do prowa-
dzenia badań naukowych. Także wszechstronna 
jest ekspozycja etnograficzna, wspaniale doku-
mentująca kulturę ludową z przełomu XIX i XX 
wieku. Tradycyjne rękodzielnictwo i rzemiosło 

jest reprezentowane przez narzędzia, warsztaty, 
wyroby tkackie, szewskie, kowalskie (3, str. 10). 
Etnografii niewiele ustępuje dział numizmatycz-
ny. Są tu różnorodne monety i banknoty. Kolek-
cję monet tworzą głównie numizmaty polskie, 
począwszy od 1900 roku, aż do czasów współ-
czesnych. 

Dział militariów to bogaty i zróżnicowany 
zbiór o dużej wartości artystycznej i historycz-
nej. Składają się na niego m.in. elementy uzbro-
jenia polskiego z różnych okresów historycz-
nych, w tym z czasów walki zbrojnej II wojny 
światowej i działalności konspiracyjnej, a także 
egzemplarze dawnego stroju rycerskiego. Jest 
także eksponowany dawny ubiór szlachecki (4, 
str. 10). W Muzeum są wystawione zbiory pry-
watne, w tym pokaźna kolekcja zdjęć rodzin-
nych. Gospodarz, oprowadzając po swoim kró-
lestwie (sprawdziłem to 17 sierpnia 2019 roku) 
i pokazując poszczególne eksponaty, ciekawie 
opowiada o ich pochodzeniu, zastosowaniu i hi-
storii oraz jak dostały się do Muzeum. Jest nie 
tylko doskonałym gawędziarzem, ale wytraw-
nym znawcą historii regionalnej oraz współauto-
rem kilku pozycji wydawniczych z serii literatury 
małych ojczyzn, takich książek jak: Droga przez 
Podlasie czy Bitwa w Jeziorach (drugim autorem 
jest Tadeusz Nieścioruk), a także pomysłodawcą 
i producentem nakręconego w roku 2013 filmu 

Szlakiem bojowym Oddziału Partyzanckiego ma-
jora Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon 34 Pułku 
Piechoty AK. Zresztą w jego Muzeum jest eks-
ponowana stała wystawa poświęcona żołnierzom 
tego oddziału, na którą składa się 128 zdjęć ich 
przedstawiających (5, str. 10). Warto podkreślić, 
iż sam gospodarz to osoba wielkiego formatu, 
człowiek Oświecenia w XXI wieku żyjący. Ten 
potomek powstańca styczniowego (pradziadek 
wywieziony na Sybir nigdy do Polski nie wrócił), 
który zamiłowanie do historii, jeździectwa i koni 
wyssał z mlekiem matki, stoi na czele łosickie-
go szwadronu Konnej Straży Ochrony Przyrody 
i Tradycji, bierze czynny udział w rekonstruk-
cjach wydarzeń historycznych (6, str. 10) oraz 
jest współzałożycielem utworzonego w czerwcu 
2019 roku Komitetu Ochrony Zabytków i Przy-
rody Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej. 

Działalność Waldemara Kosieradzkiego, 
autora słów – niech pamięć i patriotyzm ducha 
tego muzeum (galerii) przenosi się na następ-
ne pokolenia – to wspaniały przykład lokalne-
go (i nie tylko) patriotyzmu. Gorąco polecam 
odwiedziny tego królestwa historii i zabytków. 
Oto jego adres – ul. Miła 1 (teren hurtowni ma-
teriałów budowlanych – dojazd od ulicy Lubel-
skiej) i nr telefonu 505 115 079. Po jego wy-
konaniu zjawia się gospodarz i sam oprowadza 
po obiekcie. I na dodatek non profit!

Prywatne Muzeum Historii i Tradycji w Łosicach
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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

ZATRZYMAJ SIĘ…

Maciej Andrzej Zarębski

Wiersze
i

opowiadania

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

Konwencja PIS-u w Katowicach w obiektywie
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cena 50 zł

cena 30 zł

cena 20 zł

Paweł Pierściński
in memoriam

Longin Kaczanowski

Maciej Andrzej Zarębski

cena 20 zł

cena 20 zł

cena 30 zł

Żywot
marzycielki

Maciej Andrzej
Zarębski

cena 20 zł

cena 30 zł

cena 20 zł

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

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

Zespół Mona Polaski
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