
                                        O matecznikach ciąg dalszy  

   Uważałem i nadal uważam, ze przyszłość ruchu regionalnego to jego oparcie o 

autentycznie funkcjonujące na rzecz „małych ojczyzn” centra kultury regionalnej. W tej 

sytuacji utworzenie czegoś w rodzaju federacji różnych centrów  polskiego regionalizmu,  

powołanie sieci federacyjnej mateczników małych ojczyzn, to ruch we właściwym kierunku. 

Przykładem są ośrodki myśli, kultury i działalności regionalistycznej gdzie lokalni liderzy, 

autentyczni pasjonaci, wykazują widoczną w środowisku aktywność obywatelsko-

tożsamościową. Od siebie dodam, że to są PRAWDZIWI REGIONALIŚCI. Oni nie tylko 

czynią to z pasji, ale przede wszystkim z moralnej odpowiedzialności za Polskę, polską 

kulturę, jej wiarygodność i godność Polaków. Przykładem niech będzie chociażby działalność 

takich centrów matecznikowych i ich liderów jak:  Wieliczka (z Jadwigą Dudą), Uniejów (z 

Urszulą Urbaniak), Zawiercie (z Bogdanem Dworakiem), Podkowa Leśna (z Andrzejem 

Tyszką), Leszno (z Alojzym Koniorem), Nowa Sól (z Wojciechem Jachimowiczem),  Środa 

Wielkopolska ( z Bożeną Urbańską), Częstochowa (ze Stanisławem Całusem), Muszyna (z 

Adamem Mazurem), Bieżuń (z Jerzym Piotrowskim), Lewin Brzeski (z Marianem 

Kosińskim), Ełk z dr Alfonsem Bobowikiem, Strzyżów z Adamem Kluską.  W większości 

tych centrów kultury regionalnej byłem albo z okazji prezentacji swoich poglądów na 

regionalizm albo autorskich  wieczorów literackich.  

W tej sytuacji, Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku po 10 latach 

funkcjonowania, modelowy matecznik polskiego patriotyzmu i kultury, był organizatorem 24 

lutego 2014 roku spotkania, którego celem było powołanie Ogólnopolskiej Rady 

Mateczników Patriotyzmu i Kultury jako nowego narzędzia instytucjonalnego polskiego 

regionalizmu. Jej kierownictwo powierzono (o czym pisało należące do naszych sympatyków 

pismo  „Wciąż wędrujemy” w numerze  3/2104 ) dr Maciejowi A. Zarębskiemu, 

wiceprezesem Rady wybrano prof. Andrzeja Tyszkę, zaś sekretarzem poetę świętokrzyskiego 

Wojciecha Kołodzieja. W wielowątkowej dyskusji podkreślano, że przyszłość  ruchu 

regionalnego należy oprzeć o takie wartości jak: tradycja, patriotyzm, tożsamość kulturową i 

autentyzm działań podejmowanych z potrzeby oddolnej, z nakazu chwili a nie w sposób 

nakazowo-rozdzielczy; słowem należy powrócić do tradycyjnego ruchu regionalnego sprzed 

100 lat.   Mateczniki mają być miejscem wychowania patriotycznego młodzieży, utrwalania 

tożsamości narodowej Polaków oraz opieki nad wszelakimi talentami twórczymi: nauki, 

sztuki i literatury.  

        Przypomnijmy, iż Ogólnopolska Rada Mateczników ma działać na zasadach federacji 

wszystkich chętnych podmiotów, takich jak: towarzystwa regionalne, galerie sztuki, prywatne 

muzea, izby regionalne, a także twórcy indywidualni i (lub) ich sponsorzy. Przynależność do 



Rady nie wiąże się z żadną składką członkowską. Warunkiem zasadniczym jest niezależna 

od samorządu (dopuszczalna jest jedynie współpraca na zasadach partnerskich) działalność 

na rzecz polskiej tradycji i kultury (rzeczywiste realizowanie partnerskich relacji między 

samorządem a regionalizmem), określony widoczny dorobek w tych dziedzinach oraz 

zgłoszenie woli uczestnictwa w Radzie. W najbliższym czasie planuje się tworzenie Rad 

Wojewódzkich. 7 czerwca 2014 r. powołana została Rada Świętokrzyska Mateczników. Jej 

prezesem został znany artysta fotografik dr Tadeusz Czarnecki z Radoszyc, gospodarz i 

właściciel Galerii Sztuki „Biłasówka”, wiceprezesem Władysław Sadocha, gospodarz Stodoły 

Artystycznej we wsi Wysoki Małe (w organizowanych przez niego wernisażach, wystawach, 

warsztatach artystycznych obok twórców udział biorą także działacze ruchu ludowego od 

wiceminister Oczkiewicz po marszałka Adama Jarubasa). Sekretarzem Rady wybrano artystę 

malarza, popularyzatora wiedzy plastycznej ziemi sandomierskiej Tomasza Staszewskiego, 

opiekuna Izby Pamięci Jędrusiów w Sulisławicach. Członkiem Rady został Kazimierz 

Kaczor, właściciel Izby Regionalnej (w swoich zbiorach posiada m.in.  stare narzędzia pracy 

rolnika i pamiątki po czasach PRL-owskich) w Piórkowie. Do Rady przystąpili także: Hanna 

Bień-Bielska, opiekun Domu Pamięci Adama Bienia, uczestnika procesu 16-stu w Ossali, 

właściciel Galerii Sztuki w Połańcu Józef Reguła, gospodarz Muzeum Ludowego w 

Adamowie Jan Krawczyk oraz dr Stanisław Śliwa, właściciel Galerii „Pod brzozą” w 

Wodzisławiu. Akces przynależności zgłosiła także Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w 

Wiśniowej oraz Izba Pamięci Stefana Czarnieckiego w Czarncy k. Włoszczowy. W 

najbliższym czasie planowane jest wydanie okolicznościowego folderu popularyzujących 

działalność mateczników świętokrzyskich. 

W trakcie tworzenia są Rady w województwie mazowieckim i gorzowskim. Aby przystąpić 

do  Federacji, Rada Wojewódzka Mateczników powinna  jedynie zgłosić akces pod adresem: 

Krajowa  Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury; 26-050 Zagnańsk, Gajowa 15. 

Rolę organu prasowego Mateczników będzie pełnić „Goniec Świętokrzyski”, kwartalnik 

regionalistów Kielecczyzny. Wyrażam wdzięczność, iż pomysł organizacji Mateczników 

poparła Oficyna Wydawnicza „Amos”, która zgłosiła chęć udziału w pracach tego 

ogólnopolskiego porozumienia. Wydawany przez tę firmę miesięcznik krajoznawców 

polskich „Wciąż wędrujemy” od numeru marcowego zamieszcza materiały związane z 

inicjatywą matecznikową. Cieszę się, iż redaktor naczelny tego pisma, Janusz Sapa uważa, że 

jest to najlepsza forma odrodzenia się autentycznego ruchu regionalnego w Polsce.    
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