
Kilka słów o matecznikach 

Powołanie do życia Ogólnopolskiej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury było już po prostu 
koniecznością tego środowiska, któremu na sercu leży zachowanie i rozwijanie polskiej kultury i 
tradycji jako gleby dla funkcjonowania, w dalszej przyszłości, narodu polskiego. Tych celów nie 
spełnia bowiem Ruch Stowarzyszeń Regionalnych.  W obliczu zaś globalnej polityki, zmierzającej do 
likwidacji państw narodowych, nasza tożsamość narodowa jest zagrożona. Przykro to stwierdzić ale 
faktem jest   sprzyjanie temu zjawisku, lub przechodzenie obok obojętnie,  kolejnych polskich rządów. 
Widać to chociażby po programach nauczania, w których znajomość historii Polski przez uczniów  
jest najzwyczajniej pomijana i w zasadzie ogranicza się do pobieżnej znajomości historii najnowszej. 
Uczniom nie proponuje się źródeł poznawczych dziejów Polski gdyż tam są znakomite przykłady 
działalności i poświęcenia tych, dla których Polska znaczyła wszystko. O tym uczniowie mają nie 
wiedzieć, żeby czasami nie brać w przyszłości przykładu. Towarzyszy temu również bylejakość w 
doborze lektur szkolnych.  Szkoła, która powinna kreować właściwe spojrzenie na dzieje własnego 
narodu i rozwijać patriotyzm, proponuje młodzieży bezpaństwowość i eliminowanie wszelkich 
odruchów utożsamiania się z polskością.  

Przykre jest również to, że na naszym polskim horyzoncie politycznym nie ma obecnie żadnego 
ugrupowania partyjnego, które by na serio zajęło się odświeżaniem naszej pamięci historycznej. W 
tym miejscu całkowicie zgadzam się z dr Maciejem Zarębskim, że jedyna dotąd licząca się partia 
opozycyjna – PiS – nie jest w stanie zająć się skierowaniem polskiej polityki na tory narodowe. 
Mówienie o pamięci historycznej pozostało bowiem tylko mówieniem a z samego mówienia nic nie 
wynika. Żeby cokolwiek zmienić potrzebne jest konkretne działanie do czego PiS nie jest zdolny. I jak 
dr Maciej Zarębski przewiduje, w którymś momencie o sprawy polskie upomni się w końcu ulica. 
Ulica opanowana przez radykalne ruchy narodowe, co byłoby rozwiązaniem chyba najmniej 
oczekiwanym przez społeczeństwo ale kto wie, czy nie niezbędnym. Temu powinni zapobiec ci z 
„górnej półki”,  którzy w końcu powinni sobie zafundować pronarodowe okulary.  

Szukanie natomiast sojuszników w innych krajach jest chyba ostatecznością. Jak wyglądały nasze 
sojusze znamy to z kart historii. W dodatku w obecnych czasach priorytety współpracy 
międzynarodowej wyraźnie się pozmieniały w porównaniu z czasami chociażby sprzed półwiecza. 
Dzisiaj polityka międzynarodowa jest zarezerwowana dla architektów globalizmu, dla których 
naczelnym zadaniem jest wyeliminowanie wszelkiej religii z życia społeczeństw i w tym celu używa 
się narzędzi w postaci wzbudzania nienawiści między różnymi wyznaniami. Zapomina się przy tym i 
nic się nie mówi, że niegdyś prawdziwymi centrami nauki  i kształcenia światłych ludzi były szkoły i 
uczelnie zakładane w Europie przez Kościół Katolicki.  

Najlepszą zasadą jest liczenie na samego siebie, co oczywiście nie wyklucza normalnej, 
przyjacielskiej współpracy z każdym innym państwem. Dlatego też praca od podstaw, jaką proponuje 
zagnański Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury jest chyba tym 
najwłaściwszym kierunkiem, aby uchronić naszą Polskę od niebytu i wymazania jej granic z mapy 
Europy. Do tego nie można dopuścić, z czego doskonale zdaje sobie sprawę dr Maciej Zarębski. 
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