
                  Mateczniki patriotyzmu i kultury – miejscem walki o Polskość… 
       Polska rzeczywistość jest pozbawiona nie tylko sensu i logiki, ale także tzw. „kinder sztuby”. Partia 
rządząca karze osoby zwalczające korupcję, chroniąc  przekupnych, tylko dlatego że ją popierają…Przyjmuje w 
swoje szeregi ludzi bez minimalnego chociaż „kręgosłupa moralnego” (przykładów jest mnóstwo, wystarczy 
wspomnieć takie nazwiska jak  Michał Kamiński, czy Joanna Kluzik-Rostkowska). Partia współrządząca  nie 
przestrzega także zasad minimalnej chociażby poprawności politycznej, o czym świadczy niedawny powrót na 
scenę polityczną skompromitowanego aferą korupcyjną Marka Sawickiego. Parlamentarzyści wybrani przez 
naród lekceważą swoich wyborców, uważając, że są ponad prawem jako wybrańcy Bogów. Tyle tylko, że 
zapominają, iż to nie z boskiego nadania będą mogli przedłużyć swoje status quo. A jeżeli Polacy zachowają się 
przy najbliższych wyborach tak jak powinni, (o czym marzę), to obecni „władcy naszych dusz” wylądują na 
śmietniku historii. I wówczas zemsta lekceważonego teraz narodu będzie okrutna. Uważam, że kto podnosi rękę 
na Boskie i naturalne prawa natury, musi kiedyś  ponieść tego konsekwencje. Mogę tylko współczuć panu 
Tuskowi i jego ekipie, ale gdy stanie pod pręgierzem polskiej racji stanu, nie będę go bronił, bo po prostu na to 
nie zasługuje. Swoją antypolską działalnością, polityką nienawiści oraz zwalczaniem przeciwników 
politycznych ciosami poniżej pasa, od lat  zasłużył na nicość politycznego bytowania. Budzi podziw (kiedyś 
będzie to tematem wielu dysertacji doktorskich) jak człowiek, który uważa Polskość za nienormalność, mógł 
sprawować rządy w naszym kraju przez tyle lat. On już dawno powinien się z polityki wycofać i zająć tym co 
kocha najbardziej – popieraniem swojej przyjaciółki Angeli Merkel. Tyle tylko, że dla tej pani bardziej liczą się 
interesy własnego państwa (przypominam tu tylko wspólną  z Putinem  budowę rurociągu przyjaźni niemiecko-
rosyjskiej i wielką niechęć „ukarania” przyjaciela sankcjami w związku z jego mocarstwową polityką i zaborem 
części Ukrainy), niż sympatie osobiste. Ale to problem wyłącznie pana Tuska, który, o ile uczy historia, spadnie 
na cztery łapy, tj. dostanie intratne stanowisko w Brukseli. Wcześniej lub później. Wolałbym wcześniej…   
    Polska myślących kategoriami narodowymi Polaków potrzebuje polityków, którzy będą w Brukseli 
reprezentować polską rację stanu, którzy potrafią bronić interesów narodowych i nie  dopuszczą do całkowitej 
likwidacji naszego majątku, którzy potrafią walczyć o naszą gospodarczą niezależność. Bo tylko wówczas nasz 
kraj  może przetrwać wszelkie burze i przeciwności. I pozostanie Polską, a nie kolonią dla Zjednoczonej 
Europy. Wszak obecnie europejskie fundusze idą głównie na budowę autostrad i tworzenie proeuropejskiego 
wizerunku Polski (pozbawionego tradycyjnych pierwiastków narodowych). Dotowane są programy, finansujące 
widowiskowość pseudohistorycznych wydarzeń Polski oraz projekty popierające  mało dotychczas popularne w 
Polsce zjawiska odrębności seksualnych. Te działania, obce nam kulturowo, służą atomizacji i unicestwieniu 
naszego dziedzictwa kulturoweego i historycznego. Coraz więcej Polaków omija autostrady prześcigające się w 
podnoszeniu opłat za ich korzystanie. W tym kontekście hasło „Polska dla Polaków” coraz bardziej nabiera na 
aktualności. Problemem otwartym staje się kwestia, czy bardziej zyskaliśmy, czy straciliśmy na wstąpieniu do 
Unii Europejskiej. I oczywiście, czy powinniśmy wejść do strefy euro, co może okazać się początkiem końca 
naszej egzystencji.  
         Jestem pewny, że każdy z nas będzie wiedział jak zachować się przy najbliższych wyborach.(mam na 
myśli nie tylko wybory do Europarlamentu, rzecz jasna).  Jeżeli okaże się, że się pomyliłem, będę musiał na 
stare lata szukać Ojczyzny poza granicami Polski. Bo kraina między Odrą a Bugiem może okazać się Ojczyzną 
nie dla Polaków. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Liczę też na to, że dożyję czasów, kiedy stosowane 
prawo będzie jednakowe dla wszystkich. Że z równą gorliwością będzie karany twórca rzeźby przedstawiającej 
(zgodnie z prawdą historyczną ) gwałcącego kobietę żołdaka sowieckiego, jak i „artysta” malujący nagiego 
mężczyznę ocierającego się o ukrzyżowanego Chrystusa. Że z taką samą dociekliwością będzie ścigany 
podpalacz meczetu, co kościoła katolickiego. Że równym zainteresowaniem mediów będą cieszyć się pedofile 
w szatach duchownych, jak i ci zasiadający w parlamencie. Mogę mnożyć tą wyliczankę, tylko po co. Każdy  
Polak o zdrowym umyśle doskonale wie, że wiele spraw, problemów jest nadmiernie rozdmuchiwanych, 
nagłaśnianych. Że od dawna media straciły obiektywizm.     
        Chciałbym teraz poruszyć kwestię nieobiektywnego traktowania pracy społecznej przez tzw. decydentów. 
Dostrzegają oni bowiem działalność  tylko działaczy społecznych z własnego nadania, na których mogą liczyć, 
którzy się odwdzięczą za uzyskane profity i otrzymane odznaczenia poparciem ich kandydatur w wyborach 
samorządowych. Marginalizowane są maksymalnie osiągnięcia osób działających społecznie na niwie kultury, 
którzy z własnego wyboru są niezależni i poza układami. Nie ma dla nich wsparcia finansowego, nie mówiąc 
już o medialnym. Wszelkie pseudokonkursy, rankingi lokalnych liderów, wybór ludzi miesiąca, osobowości 
roku, nagradzanie symbolami lokalnej kultury to premie dla „swoich”, niekoniecznie najlepszych, ale wiernych, 
a wyniki są znane jeszcze przed rozstrzygnięciem. Media aż roją się od „celebrytów” zaszczycających rozliczne 
festiwale próżności, natomiast na prawdziwie ważne wydarzenia kulturalne czy społeczne, brakuje miejsca i 



ochoty.  Promuje się miernotę i blichtr, kształtując obraz Polaka pozbawionego ambicji i  większych potrzeb 
kulturowych.  Serwowane w „naszej” telewizji (wyjątek stanowi TV Trwam i w pewnym stopniu TVP Kultura i 
TV Polonia) programów tzw. rozrywki bezpośredniej, niewybrednych skeczów pozbawionych większej 
wartości, obliczonych na odruchy coraz bardziej prymitywnego odbiorcy zatrważa ogromem czynionego 
spustoszenia duchowości i psychiki naszych rodaków. Na drobne rozmienia się nasza świetlana przeszłość 
kulturowa. Do niedawna (zwłaszcza przed przystąpieniem Polski do UE) w mediach podkreślano, że jesteśmy 
potomkami Polaków dzierżących prym w nauce, kulturze, literaturze czy sztuce europejskiej. Że naszym 
rodakiem był Szopen, Mickiewicz, Sienkiewicz, Gombrowicz czy Matejko. Po roku 2004 decyzją „nieznanych 
sprawców” realizowana jest planowa polityka równania w dół. Bo dlaczego Polacy mają się czymś wyróżniać?. 
Dla nas przewidziano inną przecież rolę w Europie. Zaś tych, którzy obecnie wybijają się ponad przeciętność 
(Różewicz, Kapuściński, Penderecki, Wajda, Pawlik - niedawny laureat Grammy) nazywa się celowo 
Europejczykami. Czy mamy być obojętni na te działania my, ludzie regionu?   
    Otóż nie. W tym celu, aby zatrzymać ten pochód Polaków ku nicości, ku zatraceniu naszej narodowej 
tożsamości, musimy się zorganizować.  Tylko wspólnymi siłami możemy to osiągnąć. O pewnych sposobach 
przeciwstawiania się tandecie i pseudoregionalistycznym działaniom (tzw. NGO, programu LIDER 
podporządkowanego urzędom marszałkowskim i uzależnionemu od funduszy unijnych) pisałem przed 
miesiącem, analizując obecną sytuacją w polskim regionalizmie. Teraz chcę opowiedzieć o najnowszej 
inicjatywnie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, towarzystwa, które, wg. powszechnej opinii jest 
niepisanym liderem polskiego regionalizmu. Myślę, że tak jak przed blisko stu laty na ziemi świętokrzyskiej, 
ziemi Patkowskiego i Żeromskiego, narodził się regionalizm,  tak winien się tu właśnie teraz odrodzić. A są ku 
temu wszelkie warunki. Otóż 24 lutego 2014 roku w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku 
działacze regionalni Kielecczyzny skupieni wokół Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego oraz 
sympatycy Towarzystwa z całej Polski (w tym Paweł Pierściński wybitny polski fotografik i krajoznawca) 
utworzyli Ogólnopolską Radę Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Jej kierownictwo powierzono autorowi 
tego felietonu, dr. Maciejowi Andrzejowi Zarębskiemu. Wiceprezesem Rady został prof. Andrzej Tyszka z 
Podkowy Leśnej zaś sekretarzem Wojciech Kołodziej z Kielc. W żywej dyskusji podkreślono, iż w obecnej 
sytuacji, gdy Rada Krajowa Ruchu Towarzystw Regionalnych zaprzestała rzeczywistej działalności, nie można 
dłużej czekać. Stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie oparcie przyszłości polskiego regionalizmu, 
jego powrót do wartości takich jak tradycja, patriotyzm, tożsamość kulturowa; o mateczniki polskiego 
patriotyzmu i kultury. W dyskusji zwracano uwagę na kilkuznaczeniową rolę mateczników polskich. 
Mają one być miejscem wychowania patriotycznego młodzieży, utrwalania tożsamości narodowej Polaków oraz 
opieki nad wszelakimi talentami twórczymi: nauki, sztuki i literatury. Nowo wybrany prezes Rady podkreślił, iż 
Ogólnopolska Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury (ORMPiK) ma działać na zasadach federacji 
wszystkich chętnych podmiotów, takich jak: towarzystwa regionalne, galerie sztuki, prywatne muzea, izby 
regionalne, a także twórcy indywidualni. Przynależność do Rady nie wiąże się z żadną składką członkowską. 
Warunkiem jest: niezależna od samorządu 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. 
Aby przystąpić do ORMPiK należy zgłosić akces na piśmie na adres: 
Ogólnopolska Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury; 26-050 Zagnańsk ul. Gajowa 15. Wzór karty 
uczestnictwa w Radzie będzie dostępny na portalu internetowym www.regionalizm.kielce.pl 
 „Goniec świętokrzyski”, kwartalnik regionalistów świętokrzyskich, będzie zamieszczać na wydzielonych do 
dyspozycji Rady stronach, informacje o nowych członkach Rady, ich działalności i programie. Po pewnym 
czasie planowane jest spotkanie wszystkich członków ORMPiK w Kielcach lub Zagnańsku.   
Na koniec chciałbym wszystkich czytelników pisma „Wciąż wędrujemy” serdecznie pozdrowić oraz w związku 
ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego złożyć Najlepsze Życzenia wszelkiej pomyślności, 
a przede wszystkim doczekania lepszych dla Polaków czasów,  w tym odrodzenia polskiej dumy narodowej… 
                                                                                                                                                         Maciej Andrzej Zarębski*  
 
 
 
 
 
 
 



* dr nauk medycznych, wydawca, pisarz, fotografik, wydawca, regionalista. Prezes Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego, redaktor naczelny: „Gońca Świętokrzyskiego" i „Eskulapa Świętokrzyskiego” 
(w latach 2004-2013), członek Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL w Kielcach oraz Związku Literatów Polskich, 
O/Warszawa a także Stowarzyszenia Kultury Europejskiej i Stowarzyszenia Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego „Żeromszczacy”. Redaktor Biblioteki Świętokrzyskiej, wcześniej 
Staszowskiej, w ramach których ukazało się w latach 1982-2014 trzysta dwadzieścia jeden pozycji 
książkowych. Autor czterdziestu książek o tematyce regionalistycznej, biograficznej i reportażowej. Autor 
kilkunastu artystycznych wystaw fotograficznych.  
W Ruchu Regionalnym od ponad trzydziestu lat. Sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994). 
Twórca i długoletni prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego (1981), Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego  (2004), Muzeum Ziemi Staszowskiej (1991), Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego (2004).  
Laureat I Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera (2008), Odznaczenia „Gloria Medicinae (2010) oraz Krzyża 
Kawalerskiego OOP (2001) a także Nagrody Literackiej im. Witolda Hulewicza (2003).  


