
 

 

 

 

 

 

 

Globtroter na tropie 

 

Na temat znakomitej i cieszącej się ogromnym powodzeniem książki Macieja Andrzeja Zarębskiego „Okiem 
globtrotera” wypowiedziano już wiele ciepłych słów podczas spotkań z czytelnikami. Ja natomiast, zagłębiając 
oczy w tę lekturę uważam, że nie sposób pominąć pewnego aspektu przewijającego się przez jej strony. Mam na 
myśli szukanie śladów polskości w tych wszystkich miejscach, które autor odwiedził. To nie jest zwykłe, bierne 
przyglądanie się zabytkom i kulturze obcych narodów. To penetrowanie miejsc związanych z korzeniami naszej 
kultury chrześcijańskiej stanowiącej glebę cywilizacji łacińskiej. To również uparte szukanie wkładu Polaków w 
budowę i funkcjonowanie tych krajów, do których rzucił ich los. Na te wątki globtroterskich ekspedycji Maciej 
Zarębski jest zawsze niezwykle wyczulony. Dzięki niemu możemy odkryć wspaniałą rzeźbę wodza indiańskiego 
Szalonego Konia w Płd. Dakocie rozpoczętą przez Polaka Korczaka-Ziółkowskiego, a kontynuowaną po jego 
śmierci przez rodzinę. W Muzeum Los Angeles  podziwiamy na ścianie obraz Jana Styki, współtwórcy   
Panoramy Racławickiej. Podążamy śladami Polaków nie tylko w miejscach ogólnie znanych jak Tobruk, Monte 
Cassino ale również takich, o których często mało się mówi czy pisze, jak chociażby miejsce narodzin Czesława 
Miłosza w litewskich Szetejniach. Towarzyszymy dyskusji w słowackim środowisku literackim przepełnionej 
troską w związku z trudnościami wydawniczymi prasy dla Polonii. Jesteśmy świadkami podniosłej uroczystości 
wręczania przez Macieja Zarębskiego medalu Adama Bienia dyrekcji Muzeum Tadeusza Kościuszki w 
szwajcarskiej Solurze. Dodatkowym upominkiem jest kilka pozycji książkowych o tematyce 
niepodległościowej. W tym miejscu pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, że zawsze wszystkim wojażom 
naszego globtrotera towarzyszy ciężki bagaż książek wydanych w Bibliotece Świętokrzyskiej. Są one wręczane 
jako upominki przy różnych okazjach i spełniają swoistą rolę promocji naszej rodzimej kultury. Myślę, że jest to 
właściwa ilustracja roli regionalisty w upowszechnianiu polskiej kultury na świecie. Sprzyjają temu dobre 
kontakty ze środowiskami polonijnymi w Chicago, Paryżu, czy Londynie nie mówiąc o naszych sąsiadach. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że upominki książkowe nie ograniczają się tylko do tematyki regionu 
świętokrzyskiego ale są reprezentatywne dla terenu całej Polski. Maciej Zarębski zawsze podkreśla konieczność 
propagowania naszej kultury, gdzie tylko jest okazja, aby inne narody miały okazję przekonać się o tym jak ona 
jest bogata i wiekowa. Trzeba przyznać, że znakomicie mu się to udaje, jak na prawdziwego patriotę i 
regionalistę przystało.  

Chciałabym w tym miejscu wrócić na chwilę do okresu staszowskiego Macieja Zarębskiego i przywołać jego 
twórczą rolę w krzewieniu kultury regionalnej. Okazuje się, że swoim zapałem potrafił zarazić innych 
Staszowian. Byłam niezmiernie zdumiona wypowiedzią kierowniczki zamiejscowej filii jednej z wyższych 
uczelni na  zorganizowanym tam przez STK sympozjum. Otóż pani ta oświadczyła, że ilekroć wybiera się ze 
swoimi studentami na jakiś zagraniczny wyjazd, zawsze zabiera ze sobą wydawnictwa Biblioteki Staszowskiej 
traktujące o kulturze regionu. Okazuje się, że w innych krajach zainteresowanie tym zagadnieniem jest duże i 
książki rozchodzą się błyskawicznie. Ludzie po prostu ciekawi są życia  innych narodów. Stąd myślę sobie,  że  
dobre owoce przyniosłoby dzielenie się innych działaczy regionalnych, chociażby na łamach Gońca.., własnymi 
doświadczeniami  w temacie współpracy z Polonią.  Wszak Polacy mieszkają przecież nie tylko nad Wisłą ale na 
całym świecie. Zatem łączność kulturowa z Rodakami powinna być chlebem powszednim każdego regionalisty. 
Nie powinniśmy przecież zapominać o tym, że kultura regionu jest jednym z ogniw kultury ogólnonarodowej. 
Maciej Zarębski doskonale sobie z tego zdaje sprawę i zawsze przypomina, że bogactwo różnorodności 
regionów Polski składa się na ogólny wizerunek kultury Narodu Polskiego, którą możemy się tylko pochwalić.  
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