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W dniu 20 listopada 2015 roku w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Kielcach, z inicjatywy Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego, przy współudziale Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej, miał miejsce dialog między prof. dr. Zdzisławem 
Adamczykiem a dr. Andrzejem Stawarzem dotyczący relacji 
między marszałkiem Józefem Piłsudskim a pisarzem Stefanem 
Żeromskim w kwestii ich stosunku do spraw odzyskania przez 
Polskę niepodległości w roku 1918 oraz realizowanej potem wi-
zji Polski Niepodległej. Spotkanie zatytułowano symbolicznie 
– Chorzy na Polskę. Obydwaj ci panowie, podobnie jak ich ro-
dacy, cierpieli od lat na „chorobę” zwaną Polska, ale z uwagi na 
ich bezsporne zasługi i pozycję, jeden w życiu politycznym, dru-
gi społeczno-literackim, byli predysponowani do wyróżnienia.

W imprezie wzięło udział ponad 100 osób, w tym uczniowie 
liceów mających za patrona bohaterów spotkania wraz z nauczy-
cialami, członkowie i sympatycy Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego, w tym prof. Andrzej Tyszka z Warszawy, Wiesław 
Kuca i Stanisław Ratusznik ze Staszowa, prof. Stanisław Bień 
z Zagnańska oraz Paweł Pierściński, Jan Banaśkiewicz, Marian 
Winiarski i prof. Jan Pacławski z Kielc, a także red. Jerzy Daniel 
i prof. Stanisław Żak. Nie przybyli niestety, mimo zaproszenia, 
przedstawiciele władzy lokalnej i regionalnej, członkowie Zarzą-
du Stowarzyszenia Żeromszczacy oraz dziennikarze.

Spotkanie otworzył witając Gości oraz uczestników mgr 
Andrzej Dąbrowski, dyrektor Biblioteki. Następnie głos 
zabrał dr Maciej A.Zarębski, prezes ŚTR, który przypo-
mniał, iż przed 10 laty z okazji 80. rocznicy śmierci Stefana 
Żeromskiego z inicjatywy Muzeum Niepodległości w War-
szawie oraz Fundacji Polonia Restituta,  

31 sierpnia 2015 – Ośrodek w Zagnańsku. Jan Jadach wspo-
mina przyjaciela, dr. Lecha Stępkowskiego podczas biesiady…

W kieleckim Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego swoją 
siedzibę ma Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego, które – wypeł-
niając najważniejsze zadanie, jakie postawiło sobie już dwadzieścia 
dziewięć lat temu – poszukuje i promuje współczesnych Radków.

Andrzej Radek, bohater „Syzyfowych prac”, jednego z najbar-
dziej kieleckich utworów Żeromskiego, wyruszył ze wsi do mia-
sta po naukę. Nie zważając na przeciwności losu, z uporem dążył 
do celu, aby odkrywać nieznane, aby nauczyć się tego, co inni już 
wynieśli z domu. Stąd też stypendia jego imienia, przyznawane 
przez Towarzystwo, przekazywane są uczniom i studentom po-
chodzącym ze wsi i małych miasteczek świętokrzyskich w uzna-
niu za odważne i niejednokrotnie przebojowe dążenie do wiedzy, 
za zainteresowania pozaszkolne mające na celu niesienie pomocy 
potrzebującym, za realizowanie swoich marzeń.

Także i w tym roku Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego, 
zgodnie z tradycją, w październiku – miesiącu urodzin pisa-
rza, zaprosiło do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 
ośmioro utalentowanych i udzielających się społecznie laure-
atów XXIX edycji stypendium im. Andrzeja Radka. Do Kielc 
przyjechali w towarzystwie swoich wychowawców i rodzi-
ców, a także wójtów gmin, z których pochodzą.

11 listopada br. Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku. Migawki ze spotkania literackiego, 
wśród uczestników prof. Andrzej Tyszka (z lewej) i prof. Andrzej Gronczewski (II z lewej).

12 listopada br. Ośrodek w Zagnańsku. Jadwiga Tecław składa relację z uroczystości Radków. Z pra-
wej 80-latek Stanisław Kędzior w towarzystwie żony Teresy przyjmuje życzenia od członków ŚTR.

8 października br. Pruszków. M.Zarębski w chwilę po spotkaniu z członkami 
Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego w siedzibie starostwa.

20 września br. Centrum Kultury w Morawicy. Promocja książki Stanisława Kędziora „Droga życia, czyny 
i pasje”, wydanej z okazji 80-lecia jego urodzin. Jubilat przyjmuje życzenia w obecności licznej widowni. 

cd. na str. 2

20 listopada 2015. WBP w Kielcach. Migawki ze spotkania „Chorzy na Polskę” z udziałem prof. Zdzisława Adamczyka i dr. Andrzeja Stawarza (z le-
wej), wśród widowni prof. A.Tyszka i S.Kędzior, (z prawej) prof. A.Tyszka wręcza prof. Z.Adamczykowi książki wydane w Bibliotece Świętokrzyskiej.

26 XI br. Ośrodek w Zagnańsku. W chwilę po 
spotkaniu z młodzieżą SP w Zagnańsku.

…literacko-artystycznej członków ŚTR. Pierwszy z prawej
Szczepan Jarosz. Druga z lewej Łucja Wójcik z Warszawy.
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Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne zor-
ganizowało konkurs literacko-artystyczny NIE-
PODLEGŁA pod hasłem „Stefan Żeromski 
– prorok niepodległości”. „Jestem bardzo zado-
wolony” powiedział Zarębski, iż dzisiaj, z okazji 
90. rocznicy śmierci wielkiego pisarza możemy 
być świadkami rozmowy na temat jego relacji 
z Ojcem polskiego narodowego odrodzenia, Jó-
zefem Piłsudskim oraz stosunku obu panów do 
problemu Niepodległości i jej następstw.

Potem już trwała rozmowa Panów, prof. 
Adamczyka i dr. Stawarza. Obydwaj byli zgod-
ni, że w zasadzie do roku 1918 zarówno Józef 
Piłsudski jak i Stefan Żeromski pragnęli niepod-
ległości Polski (różnili się jedynie co do metod 
walki o nią), natomiast po roku 1918 ich drogi 
się rozeszły, Stefan Żeromski nie akceptował 
odrodzonej, podzielonej klasowo i ekonomicz-
nie Polski, w której obok mniej licznej klasy 
„panów” (dawnej szlachty, duchowieństwa i bo-
gatych mieszczan) istniała cała rzesza ubogiego 
i coraz bardziej ubożejącego społeczeństwa. 

Przypomniano, że obu Panów łączył wiek, 
podobne niezrealizowane zainteresowania za-
wodowe oraz życie osobiste. Żeromski, star-
szy o trzy lata, był niedoszłym weterynarzem, 
a Piłsudski lekarzem (jeden studiował przez 
dwa lata weterynarię w Warszawie, drugi, 
młodszy, przez rok medycynę w Charkowie).

Zarówno Żeromski, jak i Piłsudski mieli 
pierwsze żony o 2-3 lata starsze od siebie; obie 
z dziećmi z pierwszego małżeństwa. W drugich 
związkach ich wybranki były o wiele lat młod-
sze, w wypadku Piłsudskiego różnica wieku 
wynosiła 15, w wypadku Żeromskiego aż 24 
lata. Piłsudski zawarł z drugą partnerką związek 
formalny (parę mięsięcy po śmierci pierwszej 
żony) mając z nią dwie córki, które urodziły się 
przed ich ślubem. Żeromski nie miał tyle szczę-
ścia, jego pierwsza żona przeżyła go o dwa lata, 
a partnerka, z którą miał córkę, zmarła 58 lat po 
jego śmierci. Obu panom szczególnie dotkliwie 
doskwierał brak Polskości.

Przypomniano pobyt Piłsudskiego na 5-letnim 
zesłaniu na Syberii (w Irkucku, potem w Kireń-
sku i w Tunku) po roku 1887, podczas którego 
poznał Sybiraków, powstańców styczniowych, 
a także młodych rewolucjonistów i działaczy 
socjalistycznych (wcześniej zetknął się w szkole 
z nauczycielami rosyjskimi, którzy nie kryli po-
gardy dla Polaków). Przeżycia te kształtowały 

jego osobowość, postawę patriotyczną, pobudza-
ły wyobraźnię i pragnienie wolności oraz nasila-
ły marzenia niepodległościowe. Sprzyjała temu 
także lektura dzieł Słowackiego i Mickiewicza. 
W roku 1893, już po powrocie z zesłania Pił-
sudski wstępuje do utworzonego rok wcześniej 
w Paryżu PPS. Bierze udział w zjeździe tej or-
ganizacji w Ponarach Wileńskich. W niedługim 
czasie zostaje nieformalnie jej przywódcą. 

Piłsudski nie będąc ideologiem socjalizmu, 
spełniał istotną rolę w organizacji, po prostu 
przekładał naukową wiedzę w tej dziedzinie 
(m.in. dzieła Marksa) na język zrozumiały dla 
robotnika. W ten sposób do klasy robotniczej 
docierały socjalistyczno-niepodległościowe 
idee. Powoli kształtowała się świadomość, że 
należy przyszłą niepodległą Polskę uczynić 
krajem demokratycznym z elementami socjali-
stycznymi. Piłsudski uważał, że najpierw należy 
wywalczyć niepodległość, a kwestią późniejszą 
jest jak ją zagospodarować. To ludzie wybiorą 
jaka ona będzie ustrojowo. Żeromski od począt-
ku wyraźnie stawiał na plan pierwszy sprawy 

sprawiedliwości społecznej. W centrum jego 
zainteresowań często bywało ubóstwo, kata-
strofalne położenie warstwy robotniczej i chłop-
stwa. I obserwacje tych grup zbliżyły go do 
poglądów socjalistycznych. W czasie rewolucji 
1905 roku sprzyjał Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Był jednak, podobnie jak narodowcy, prze-
ciwny powstańczej, bratobójczej walce. Wyraził 
to w utworze Sen o szpadzie (1906).

Trzeba przyznać, iż na początku działal-
ność PPS popierała garstka ludzi, to nie był 
ruch masowy. O jego rozwoju i większej po-
pularności w społeczeństwie można mówić 
dopiero po rewolucji 1905 roku, kiedy to na-
silono działalność dywersyjną. 
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I tak, z gminy Oksa pochodzą trzy laureatki: 
Martyna Galasińska i po raz trzeci uhonorowa-
na nagrodą Iwona Galasińska, obie z Węgle-
szyna oraz Sylwia Rozwadowska zamieszkała 
w Gawronach, która należy m.in. do Kobiecej 
Drużyny Pożarniczej. Iwona Galasińska, uczęsz-
czająca do liceum w Krakowie, jest wolontariusz-
ką w Ognisku Wychowawczym Caritas. Z gminy 
Mniów pochodzi dwoje stypendystów. Paweł 
Siadul ze Skoków, który po raz drugi został wy-
typowany do nagrody, uczeń technikum ze śred-
nią ocen 5.2, zaangażowany w działania na rzecz 
Szlachetnej Paczki, honorowo oddający krew 
oraz Kinga Zielińska, nagrodzona po raz trzeci, 
tym razem jako studentka I roku UJK w Kiel-
cach, mieszka w Węgleszynie, honorowo odda-
je krew, jest aktywna w pracach na rzecz szkoły. 
Gminę Nagłowice reprezentuje Paulina Jędruch, 
działająca w szkolnym kole Ligi Ochrony Przyro-
dy, uczestniczka akcji proekologicznych, uzdol-
niona wokalnie. W gminie Bieliny, w miejscowo-
ści Lechów mieszka Katarzyna Szczepaniak, 
uczennica IV LO w Kielcach ze średnią ocen 5.1, 
uczestniczka olimpiady biologicznej i historycz-
nej, jest dowódcą Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, wolontariuszką w parafii w Makoszynie, 
śpiewa w chórze. Z gminy Bodzentyn pochodzi 
Andrzej Sobierajski, zamieszkały w Starej Wsi, 
absolwent gimnazjum w Mąchocicach, aktualnie 
uczeń IV LO w Kielcach, wolontariusz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nagradzany 
w konkursach recytatorskich.

Witając stypendystów i gości, prezes Towarzy-
stwa im. Stefana Żeromskiego – Andrzej Maćkow-
ski podkreślił wyjątkowość tego stypendium, pro-
mującego najlepsze cechy charakteru. Stwierdził, 
że jest ono nagrodą za samozaparcie, za niestru-
dzone zwalczanie przeciwności, za zapał i pragnie-
nie ciągłego rozwoju, co jest bardzo ważne, obok 
dobrych ocen w nauce. W podobnym tonie wypo-

Podkreślono, iż Piłsudski traktował Żerom-
skiego, podobnie jak wszystkich, instrumentalnie. 
Zauważał go jak był mu potrzebny, wówczas wy-
korzystywał do realizacji swoich celów. Zacho-
wał się telegram Piłsudskiego do Żeromskiego 
datowany na początek 1905 roku. Trwał konflikt 
rosyjsko-japoński i Piłsudski pojechał do Tokio, by 
namawiać wladze Japonii, by te zasiliły finansowo 
PPS na walkę powstańczą. W tym samym czasie 
Roman Dmowski także udał się do Japonii, gdzie 
namawiał do czegoś wręcz przeciwnego. Piłsudski 
w wysłanej do Żeromskiego depeszy prosił pisarza 
o przygotowanie apelu do społeczeństwa w spra-
wie zbierania pieniędzy na działalność powstań-
czą. Poza Żeromskim apel podpisali także: chory 
już bardzo Stanisław Wyspiański oraz Stanisław 
Witkiewicz, ojciec Witkacego. 

W roku 1914 Piłsudski po raz drugi chce się 
posłużyć Żeromskim. Prosi go, by ten wziął udział 
w przysiędze Legionistów. Pisarz jest gotów spełnić 
tę prośbę, ale po drodze psuje mu się samochód. 
Z kolei, gdy Żeromski wysyła do Piłsudskiego list 
z prośbą o wyrażenie zgody na wybudowanie zmar-
łemu w roku 1918 synowi Adamowi kapliczki, ten 
przez swojego pracownika informuje o skierowaniu 
prośby do wojewody lubelskiego, rzeczywistego 
administratora Nałęczowa. Jak więc widać relacje 
między obu panami były niesymetryczne. 

W utworach Żeromskiego można znaleźć 
kilka tekstów nawiązujących do osoby Mar-
szałka. W jednym z nich (Bibuła J.Piłsudskie-
go) opisane są wydarzenia z końca XIX wieku, 
kiedy to tow. Edmund (chodzi o Stanisława 
Wojciechowskiego), razem z tow. Wiktorem 
(Józefem Piłsudskim) taszczą tzw. bibułę 
(czyli nielegalną prasę). Chodziło o kolportaż 
wydawanego wspólnie od roku 1894 pisma 
„Robotnik”, wówczas jedynego pisma tajnego, 
skupiającego zwolenników walki o niepodle-
głość. Była to w tamtych czasach istotna for-
ma walki o odrodzenie Polski – propagowanie 
wśród społeczeństwa wiedzy o wrogu.

Podczas wieczoru przypomniano rolę Rafa-
ła Radziwiłowicza, rodzonego brata pierwszej 
żony Żeromskiego Oktawii, w kontaktach obu 
panów. W lutym roku 1900 Piłsudski został 
aresztowany po raz drugi (w Łodzi podczas dru-
ku kolejnego numeru „Robotnika” ) i osadzony 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Tam za 
poradą przyjaciół symulował chorobę psychicz-
ną (jej objawów uczył go właśnie wspomniany 
powyżej Rafał Radziwiłowicz), co spowodowa-
ło przewiezienie Piłsudskiego do więziennego 
szpitala psychiatrycznego w Petersburgu. Stąd 
przy pomocy towarzyszy, w mundurze oficera 
rosyjskiego zbiegł do Galicji. Z Krakowa udał 
się do Londynu, skąd wrócił do kraju po roku.

Przypomniano spotkanie Żeromskiego z Piłsud-
skim, które miało miejsce latem roku 1909 w Ta-
trach. Zachowała się relacja z tego spotkania. Była to 
nędzna – jak pisze Żeromski – drewniana chałupa 
na Kasprusiach. Proletariacka mizeria. Zastałem 
go siedzącego przy stole, stawiającego pasjansa. 
Siedział w kalesonach, bo jedyną parę spodni oddał 
właśnie do zacerowania dziur. Mówił, że jeżeli ten 
pasjans wyjdzie, to będzie dyktatorem Polski. Sen 
o tej dyktaturze w tej ruderze i w tej sytuacji, bez 
portek, wstrząsnął mną wówczas – stwierdził pisarz. 

W tym samym roku Panowie spotykali się na 
Chorwacji w miejscowości Gatil. W liście wysła-
nym do kochanki, Aleksandry Szczerbińskiej, da-
towanym na dzień 5 kwietnia 1909 roku, Piłsud-
ski pisze – Wczoraj dzień spędziłem z Żeromskim 
(i Witkiewiczem). Staram się go nawrócić na na-
szą wiarę. Powiedziałem mu, że jest największym 
batalistą, że jest lepszy od Tołstoja.

Mówiono o sposobie myślenia Żeromskiego 
o sprawach Polski. Jesteśmy skazani na buntowa-
nie, powstania narodowe, których konsekwencją 
mogą być i są porażki – pisał w swoich utworach. 
To wszystko jest, wg pisarza, istotnym testem na 
zachowanie naszej tożsamości. W Wiernej rze-
ce, po bitwie pod Małogoszczą, rannego Józefa 
Odrowąża odnajduje, dając mu schronienie, Sa-
lomea Brynicka, w dworze w Niezdołach. Ona 
widzi, ile nieszczęścia przynosi to powstanie. 
Hubert Olbromski, komisarz Rządu Narodowe-
go, na pytanie Salomei, w jakim celu wywołali 
powstanie nie mając większych szans na wygra-
ną, bo teraz sołdactwo pali dwory – rannych do-
bija na placu bitwy, a chłopi wiażą powstańców, 
odpowiada – polskie plemię popadło między dwa 
młyńskie kola zagłady – między Niemców i Mo-
skwę. Pisarz podziela pogląd, iż klęska hartuje, 
a co cię nie zabije to cię wzmocni. W utworze 
tym pokazano, że przeżyte cierpienia nie pójdą 

na marne. Wierna Rzeka ukrywa skarby rządu 
powstańczego, a czas wyleczy rany. 

Z kolei w Syzyfowych pracach bohater książ-
ki, Marcin Borowicz w rozmowie z radcą Symo-
nowiczem informuje, iż wybiera się na studia do 
Warszawy. Potem wypowiadając się na temat p. 
Przepiórowskiej, u której mieszkał na stancji, bun-
tuje się przeciw zamykaniu jej stancji. Bo przez to 
władza zniweczy jej środki utrzymania. W odpo-
wiedzi radca przestrzega przed radykalnym działa-
niem mówiąc – Tu mi włosy wyrosną, jeśli ty zno-
wu czego nie zmajstrujesz. Ja nie chcę tego dożyć. 
Nie zgodzę się na to pod żadnym pozorem. Grozi 
nawet, że sobie strzeli w łeb. Przypomina o wcze-
śniejszych klęskach powstańczych. Na przekór 
jednak takich przestróg odradza się w społeczeń-
stwie duch buntu. Rozwija się choroba na Polskę.

W roku 1915 Żeromski pisał, że należy an-
gażować się w działania polityczne na rzecz 
odrodzenia Polski. Nawet gdybyśmy przegrali, 
to wyjdziemy z tego boju mądrzejsi, bardziej do-
świadczeni i lepiej przygotowani do dalszej wal-
ki. Do roku 1918 gra w jednej drużynie z Piłsud-
skim, daje się przez marszałka wykorzystywać 
i służyć swoją osobą w jego planach odzyskania 
wolności Polski. W roku 1918 Żeromski prze-
bywa w Zakopanem. Tam wita niepodległość, 
przejmując władzę od dyrektora szkoły i innych 
urzędników państwowych, staje na czele tzw. 
„Republiki Zakopiańskiej”. Zmusza tajniaków 
do złożenia przysięgi na wierność, do słów na-
pisanej przez siebie „Roty przysięgi”. Po roku 
1918 drogi panów Żeromskiego i Piłsudskiego 
się rozeszły. Żeromski nigdy nie zaakceptował tej 
odrodzonej w roku 1918 Polski. Świadczy o tym 
m.in. jego autorski tekst apelu do społeczeństwa 
zatytułowany Odzież ciepła dla żołnierzy. 

Pisze w nim m.in. śnieg zasypuje ich (żołnierzy) 
jak bruk uliczny. Świat Polski rozpada się na rzą-
dzonych i bogaczy. Żołnierz nie ma butów. I cierpi. 
Mamy świat paskarzy, chamów w futrach, a obok 
motłoch obdartych nędzarzy. To nie Polska wy-
śniona. To świat urządzony inaczej, pełen niespra-
wiedliwości i zła. I na końcu apelu pisze: w dniach 
22 do 24 listopada będzie przeprowadzona zbiórka 
pieniężna z przeznaczeniem na ciepłą odzież dla 
żołnierzy. I namawia do uczestnictwa w zbiórce.

Przypomniano rolę Piłsudskiego w odrodzeniu 
państwa polskiego. O tym, jak 16 sierpnia 1914 
roku w Krakowie powołano Legiony Polskie, ratu-
jąc wówczas Piłsudskiego od niebytu politycznego 
(wyprawa utworzonych parę lat wcześniej drużyn 
Strzeleckich z Galicji do Kongresówki w celu wy-
wołania powstania na ziemiach zaboru rosyjskie-
go, skończyła się fiaskiem). Dominował wówczas 
pogląd, że Polsce nikt niepodległości nie da na 
tacy. W świecie miał w tym czasie miejsce kocioł 
bałkański; rozwijały się nacjonalizmy między na-
rodami i czuć było w powietrzu atmosferę przygo-
towań do wielkiej wojny. Utworzony wkrótce teatr 
wojenny był zmienny. Piłsudski był człowiekiem 
obdarzonym zdolnościami wizjonera, doskonale 
potrafił przewidzieć przebieg wojny. Dzięki temu 
doszło do szczęśliwego zbiegu okoliczności (m.in. 
rewolucja lutowa 1917 r. i obalenie caratu), który 
umożliwił odrodzenie Polski. Spore znaczenie 
miała postawa Austriaków, którzy potrafili doce-
nić Czyn Legionowy. I wielki sukces Legionów 
w bitwie pod Kostiuchnówką (na początku sierpnia 
1916 r., który zapobiegł przełamaniu frontu przez 
Rosjan). Sprzyjała temu także postawa prezyden-
ta USA, Wilsona, który już w styczniu 1917 roku 
opowiedział się za powstaniem Polski. Dalsze wy-
darzenia: w tym kryzys przysięgowy w Legionach, 
(co wyraźnie wzmocniło pozycję Piłsudskiego, 
który pokazał że idzie na współpracę z Niemca-
mi), aresztowanie go w lipcu 1917 roku i osadzenie 
w więzieniu magdeburskim oraz uwolnienie 10 li-
stopada 1918 roku po wybuchu rewolucji w Niem-
czech, doprowadziły do Niepodległości Polski po 
123 latach zaborów. Nic dziwnego, że Piłsudskiego 
uznano za Ojca jej odrodzenia. Wspomniano przy 
okazji słynną rozmowę Piłsudskiego (z 5 lipca 
1917 r.) z gen. Beslerem, który do końca nie zga-
dzał się na utworzenie armii polskiej, rozmowę 
poprzedzającą aresztowanie Brygadiera. Piłsudski 
uzasadniając odmowę dalszego wspólnego dzia-
łania powiedział Pan, panie generale może zyskać 
jednego Polaka, a ja stracę cały naród. 

Na zakończenie spotkania głos zabrał An-
drzej Dąbrowski, który podziękował zarów-
no prelegentom, jak i licznie zgromadzonej 
publiczności. Wszyscy uczestnicy spotkania 
opuszczali siedzibę WBP w Kielcach w prze-
świadczeniu uczestnictwa w potrzebnej i bardzo 
pożytecznej imprezie.  Maciej A.Zarębski

Relacja ze spotkania pt. Chorzy na Polskę – dok. ze str.1

Współcześni Radkowie – dok. ze str. 1
wiedział się skarbnik Towarzystwa – Jan Mazur. Po 
przedstawieniu stypendystów i wręczeniu nagród 
pieniężnych oraz książkowych, głos w ich imieniu 
zabrał Andrzej Sobierajski, dziękując wszystkim, 
którzy docenili tych wyjątkowych, młodych ludzi. 
Przedstawiciele donatorów gratulowali laureatom 
dotychczasowych dokonań i osiągnięć w ramach 
działalności charytatywnej oraz życzyli, aby ten 
szczególny zapał nigdy w nich nie osłabł.

Wsparcia udzielili: Urząd Marszałkow-
ski, Starostwo Kieleckie, Muzeum Narodowe, 
Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy Masłów, 
Bank Spółdzielczy, Wodociągi Kieleckie oraz 
Adam Szelejewski i Wanda Ginalska-Prokop. 
Są to fundatorzy pieniędzy oraz nagród rzeczo-
wych. Fundatorem zestawu książek, wydanych 
w ostatnim roku przez Bibliotekę Świętokrzy-
ską, kolejny już raz, było też Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne z siedzibą w Zagnańsku.

Jak co roku, wypowiedziała się również pani 
Kazimiera Zapałowa, pomysłodawczyni i or-
ganizatorka stypendium. Przede wszystkim za-
chęcała młodzież do czytania utworów Żerom-
skiego, a ponadto przypomniała, że pierwsza 
edycja miała miejsce w szkole w Scholasterii 
i zaproponowała, aby jubileuszowa, trzydziesta, 
również odbyła się na Żeromszczyźnie. Obecny 
wójt gminy Masłów, Tomasz Lato, wstępnie za-
akceptował ten pomysł, biorąc pod uwagę jako 
miejsce spotkania Szklany Dom w Ciekotach.

Swego rodzaju przeżyciem mógł być dla 
stypendystów fakt, że usadzono ich w ław-
kach szkolnych z czasów Żeromskiego. Do-
datkowo, kierująca muzeum Sylwia Zacharz, 
zaprosiła nagrodzoną młodzież na warsztaty 
kaligrafii z wykorzystaniem piór i atramentu 
w kałamarzach. Być może był to moment, 
w którym współczesne Radki przez chwilę 
poczuły ducha przeszłości.

Tekst i foto: Jadwiga Kasierska-Tecław

Zasłuchana widownia
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W ostatnich miesiącach wiele działo się na 
świecie, w naszym kraju oraz regionie.

Wzrosło znacznie zagrożenie terrorystycz-
ne, 13 listopada bojownicy (czytaj zbrodnia-
rze) z tzw. państwa islamskiego dokonali kil-
ku napadów bombowych na terenie Paryża, 
w wyniku których zginęło ponad 130 osób. Na 
terenie Syrii, w niektórych regionach Azji oraz 
Afryki mordowani są bezkarnie chrześcijanie. 
W innych krajach muzułmańskich w najlep-
szym razie są jedynie pozbawiani praw oby-
watelskich, w tym prawa do wyznawania innej 
religii niż islam. W efekcie gwałtownie spada 
liczba wyznawców Chrystusa. W odpowiedzi 
na te nieludzkie działania wyznawców islamu, 
dżentelmeńska (czytaj pobawiona zdrowego 
rozsądku) Zjednoczona Europa próbowała 
otworzyć szeroko granice dla pseudouchodź-
ców z krajów islamskich objętych walkami 
(przy obecnym stanie wiedzy nie wiadomo 
dokładnie których), co doprowadziło do ist-
nego potopu arabsko-murzyńskiego w Euro-
pie. Otrzeźwienie przyszło zdecydowanie za 
późno. Teraz prowadzone są w Brukseli (i nie 
tylko) pospieszne rozmowy mające na celu po-
wstrzymanie tej wędrówki ludów. Żeby jeszcze 
było mało, tureckie myśliwce zestrzeliły bom-
bowiec rosyjski, który „przypadkowo” znalazł 
się w przestrzeni powietrznej Turcji. Rosja, 
od niedawna sojusznik w walce z Państwem 
Islamskim (po zestrzeleniu przez terrorystów 
samolotu pasażerskiego lecącego z Egiptu do 
Leningradu), poczuła się mocno znieważona. 
Można rzec, że w polityce światowej nigdy nie 
było tyle wątków wzajemnie się krzyżujących 
i często przeciwstawnych. 

 Na szczęście, moim zdaniem (podziela go 
blisko 40% odpowiedzialnych z Polskę ro-
daków, tj biorących udział w wyborach par-
lamentarnych 25 listopada), władzę w kraju 
i to dzięki szczęśliwemu biegowi wydarzeń 
(myślę, że sterowanemu z góry) samodziel-
nie objęła partia, która w swoim działaniu ma 
przede wszystkim służbę Polsce i jej obywa-
telom, co nie zawsze jest tożsame z oczekiwa-
niami naszych sąsiadów, i tego ze wschodu, 
i tego z zachodu. I muszę przyznać, że cho-
ciaż rząd, stworzony w rekordowym czasie 
po wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, 
ma arcytrudne zadanie wyprowadzenia kraju 
z zapaści gospodarczej i reanimacji z byle-
jakości polskiej racji stanu (Piłsudski w la-
tach 2007-2015 musiał nie tylko w grobie się 
przewracać i wielokrotnie stawiać pasjansa, 
co w efekcie zakończyło się dla nas szczęśli-
wie), to mocno wierzę w powodzenie zmian, 
tak często przez panią premier Szydło zapo-
wiadanych. W każdym razie, przyznaję się, 
że wkrótce po atakach terrorystów w Paryżu 
powiedziałem do żony – jakie to szczęście, że 
mamy polski rząd, polski nie tylko z nazwy, ale 
i z poczucia odpowiedzialności za przyszłość 
naszego kraju. Za jego odbudowę i rozbu-
dowę. Wierzę, że podejmie on walkę o odzy-
skanie polskiej dumy narodowej. Chciałbym 
dożyć czasów, gdy te moje marzenia o lepszej 
Polsce (nie tylko przecież moje) staną się rze-
czywistością. Tego sobie, a także członkom 
i sympatykom Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego oraz czytelnikom „Gońca 
Świętokrzyskiego” życzę. Niech to będą moje 
życzenia pod tegoroczną Choinkę. W każ-
dym razie już dożyłem satysfakcjonujących 
obchodów święta Niepodległości, a dzisiaj 
gdy piszę ten felieton (29 listopada) godne-
go przypomnienia Powstania Listopadowego 
z okazji 130. rocznicy jego wybuchu. Słowa 
szefa MON-u Macierewicza, wypowiedziane 
z tej okazji Siłą narodu i państwa jest patrio-
tyzm. Siłą narodu i państwa jest wiara – były 
tymi, na które oczekiwałem od dawna. 

 A teraz chciałbym zająć się wydarzenia-
mi o wymiarze regionalnym. W okresie od 
końca sierpnia do końca listopada br. działo 
się sporo. Także w realizacji moich podróżni-
czych pasji, tyle tylko że podróże zagranicz-
ne zamieniłem na wojaże samochodem po 
Polsce, i nie żałuję. Ale po kolei. W naszym 
Ośrodku w Zagnańsku odbyły się dwie ważne 
imprezy oraz dwukrotnie obradował Zarząd 
Towarzystwa. 31 sierpnia podczas biesiady 
literacko-artystyczno-wspomnieniowej za-
prezentowałem kilka najnowszych pozycji 
Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym album, 

w całości w kolorze, Andrzeja Tyszki „Miasta 
jak ogrody”, wydany z okazji jubileuszu 90. 
rocznicy założenia Miasta Ogrodu Podkowa 
Leśna oraz „Smak hobzy”, II część mojego 
pięcioksięgu biograficznego, której treścią są 
przeżycia moje i mojej rodziny z okresu po-
bytu na kontrakcie w Libii w latach 1983-86. 
W kolejnej odsłonie imprezy wspominaliśmy 
zmarłych przyjaciół, od lat związanych z ro-
dziną świętokrzyskich regionalistów. Zyg-
munta Wójcika, pisarza rodem z naszego 
terenu, wspominała żona Łucja oraz siostra 
Cecylia (w kwietniu minęła 20. rocznica jego 
nagłej śmierci), kontakty z Wojciechem Żu-
krowskim legendą polskiej literatury, zmar-
łym 26 sierpnia 2000 roku przypomniał autor 
tego felietonu, a historyka kieleckiego dr. Le-
cha Stępkowskiego w 10. rocznicę zgonu 
przypomniał Jan Jadach. Następnie otwarta 
została wystawa malarstwa Obrazy i fantazje, 
którą pod nieobecność autora, prof. Andrzeja 
Tyszki, omówili Paweł Pierściński i Bogumił 
Wtorkiewicz (pełne teksty ich opinii na str. 
5). Drugą imprezą, która odbyła się w Ośrod-
ku w Zagnańsku było spotkanie zorganizo-
wane 12 listopada związane z rocznicami: 
97. odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz 80. urodzin Stanisława Kędziora. Z tej 
okazji przypomniane zostały okoliczności 
towarzyszące temu wielkiemu wydarzeniu 
oraz powód dlaczego obchodzone jest wła-
śnie tego dnia (11 listopada). Powiedziałem 
m.in. Nie dlatego, że wtedy powstała Polska 
jako organizm państwowy (formalnie stało się 
to 16 listopada, kiedy to Wódz Naczelny Józef 
Piłsudski wysłał do rządów mocarstw państw 
wojujących i neutralnych depeszę, notyfiku-
jącą powstanie Państwa Polskiego. Państwa 
wówczas bez rządu). A więc dlaczego, ano 
dlatego, że Polska tego dnia wybuchła spon-
tanicznie. Wybuchła wolnością, swobodą, od-
zyskaną tożsamością. Ludzie, pamiętający ten 
dzień wspominali, że ta wolność spadła nagle, 
wisiała w powietrzu, była obecna w atmosfe-
rze ulicy, w sercach. Wybuchła nawet w takim 
drobiazgu, jak pojawienie się w kartkowej 
Warszawie normalnych dań restauracyjnych. 

Na koniec stwierdziłem, że Święto Nie-
podległości powinno być dla nas czasem re-
fleksji. Uświadomienia sobie, że wolność nie 
jest dana raz na zawsze, że nigdy nie możemy 
o tym zapominać. W drugiej części spotka-
nia świętowaliśmy uroczyście 80-te urodziny 
Stanisława Kędziora, szefa Komisji Rewizyj-
nej naszego Towarzystwa. Jubilat otrzymał 
album fotograficzny Pawła Pierścińskiego, 
podpisany przez wszystkich, 21 uczestników 
wieczoru, w tym jego małżonkę Teresę, a na-
stępnie dzielił tort po zdmuchnięciu symbo-
licznych świeczek. Po wygłoszeniu mowy 
laudacyjnej przez prezesa ŚTR została za-
prezentowana książka jubilata „Droga życia, 
czyny i pasje”, stanowiąca swoiste podsumo-
wanie jego dorobku życia. 

W spotkaniu dość licznie uczestniczyli 
sympatycy Towarzystwa przybyli ze Staszo-
wa z dr. Stanisławem Ratusznikiem, ppłk. DS. 
Wiesławem Kucą i Władysławem Sadłochą.

W Ośrodku odbyły się dwa zebrania Za-
rządu ŚTR, 28 września i 23 października. Na 
zebraniu wrześniowym powołano Komisję 
ds. Odznaczeń zaś w październiku zadecy-
dowano o przyznaniu tytułu „Przyjaciela Bi-
blioteki Świętokrzyskiej” prof. Eugeniuszowi 
Kulwickiemu z Krakowa za wsparcie finanso-
we Biblioteki Świętokrzyskiej. 

W ostatnich miesiącach nasze Towarzy-
stwo współorganizowało dwie imprezy: jedną 
w Centrum Kultury w Morawicy 20 września 
br, drugą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach 20 listopada br. Tematem spotkania 
w Morawicy, współorganizowanego przez To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej i Sa-
morządowe Centrum Kultury, była promocja 
książki S.Kędziora „Droga życia – czyny i pa-
sje” połączona z benefisem urodzinowym auto-
ra. Podczas imprezy listopadowej miała miejsce 
rozmowa zatytułowana „Chorzy na Polskę” 
między prof. Zdzisławem Adamczykiem i dr. 
Andrzejem Stawarzem, podczas której dysku-
tanci zaprezentowali relację między Józefem 
Piłsudskim a Stefanem Żeromskim w aspekcie 
ich stosunku do walki o niepodległość Polski 
i po jej odzyskaniu (relacja z tego spotkania 
zorganizowanego dla uczczenia 90. rocznicy 
śmierci Żeromskiego na str. 1 i 2).

W tym okresie dwukrotnie uczestniczyłem 
w spotkaniach autorskich, 25 września w Mu-
zeum Samorządowym w Strzyżowie na Pod-
karpaciu oraz 8 października w siedzibie sta-
rostwa w Pruszkowie. Tematem obu spotkań 
były „Mateczniki Patriotyzmu i Kultury przy-
szłością ruchu regionalnego”. Organizatorem 
spotkania w Strzyżowie było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej – prowadził 
je Adam Kluska, zaś spotkanie w Pruszkowie, 
z udziałem także prof. A.Tyszki i dr. A.Stawa-
rza było Pruszkowskie Towarzystwo Kultu-
ralno-Naukowe, prowadziła Irena Horban. 

Także miałem w naszym Ośrodku spotka-
nie 26 listopada br. z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Zagnańsku, podczas którego 
opowiadałem o znaczeniu pasji w życiu oraz 
o rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w roku 1918, prezentując jej Ojców. 

Wcześniej, w dniach 9-10 października 
brałem udział w sympozjum Unii Polskich Pi-
sarzy Lekarzy, który zorganizowano w War-
szawie, podczas którego miałem okazję zwie-
dzić Zamek Królewski (refleksje z tej wizyty 
znajdzie czytelnik na stronach 7 i 10 pisma). 
W dniu 11 października uczestniczyłem w ra-
mach 44. Warszawskiej Jesieni Poezji w spo-
tkaniu literackim w Muzeum Iwaszkiewiczów 
w Stawisku, podczas którego zaprezentowano 
okolicznościowe wydawnictwo – antologię 
„I to jest nasze życie” z utworami poetycki-
mi członków ZLP i UPPL. Jestem dumny, iż 
w antologii zamieszczono także mój wiersz

Przemijanie
Czas, spokojny czarodziej losu,
spogląda z wysoka na
otaczający nas wszechświat.
Ze świadomością jego okrucieństwa
i niezmierzonej siły, 
oddajemy się mu w niewolę… 
W dniu 3 listopada zawiozłem do San-

domierza i przekazałem w darze Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 35 książek Biblioteki 
Świętokrzyskiej o ogólnej wartości 850 zł. 
Była to nasza reakcja na pożar budynku tej 
Biblioteki. Wcześniej przekazałem zestawy 
książek naszego wydawnictwa ośmiu tego-
rocznym Radkom, które 21 października wrę-
czyła wiceprezes Jadwiga Kasierska-Tecław.

W ostatnim okresie miały miejsce inne 
ważne wydarzenia w życiu społeczno-kultu-
ralnym Polski i regionu oraz ludzi związanych 
z naszym Towarzystwem. W dniach 18-19 
września br. odbyły się obchody 290. lecia 
utworzenia gimnazjum kieleckiego, obecnie 
Liceum im. S. Żeromskiego. Miałem zaszczyt 
w nich uczestniczyć. Niestety nie mogłem 
wziąć udziału w otwarciu nowej siedziby 
Muzeum Ziemi Staszowskiej, placówki którą 
współtworzyłem w 1991 r. Zaproszenie na nie 
otrzymałem bowiem 20 października, w dniu 
imprezy… 7 listopada br. odbyły się uroczyste 
obchody 45-lecia działalności Pruszkowskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Naukowego (nasze 
Towarzystwo reprezentował prof. A.Tyszka), 

21 listopada w ratuszu w Zduńskiej Woli 
promowana była książka Marii Człapińskiej 
„Opowiadania” – wydana w Bibliotece Świę-
tokrzyskiej, jako jej 337. pozycja. 26 listopada 
Lucyna Kukomska, nasza członkini z Płocka, 
zdobyła I miejsce w konkursie poetyckim dla 
płockich seniorów. Gratulujemy tego wyróż-
nienia, a na str. 10 publikujemy jeden z nagro-
dzonych wierszy. Również 26 listopada w sie-
dzibie Izby Lekarskiej w Kielcach promowana 
była książka „Utkane ciszą”. Na jej zawartość 
składają się wiersze Barbary Koceli oraz towa-
rzyszące im reprodukcje obrazów autorstwa 
Stanisława Śliwy i Janusza Wiśniewskiego, 
lekarzy świętokrzyskich, doskonale znanych 
naszym kolegom ze ŚTR.

Na koniec chciałbym poinformować sza-
nownych czytelników o przygotowaniach do 
zapowiadanej od roku organizacji Zjazdu go-
spodarzy i sympatyków Mateczników Polsko-
ści. Pisał o tym m.in. Janusz Sapa w ostatnim 
numerze miesięcznika „Wciąż wędrujemy”. 
We wrześniu br. powołany został Komitet Or-
ganizacyjny Zjazdu, który tworzą, obok n/p, 
prof. Andrzej Tyszka, dr Andrzej Stawarz, Jan 
Jadach i Edward Karyś. Członkowie Komite-
tu spotkali się kilkakrotnie, ostatni raz 20 li-
stopada w Zagnańsku.

Zwizytowali kilka ośrodków szkolenio-
wo-rekreacyjnych, w tym Ośrodek w Wólce 
Milanowskiej, w Ameliówce oraz w Tumli-
nie-Osowej. Wybrano, z uwagi na najniższe 
koszty zakwaterowania i wyżywienia hotel 
„Pod Jaskółką” w Tumlinie – Osowej, a ter-
min Zjazdu ustalono na 27-29 maja 2016 r. 

Wystosowano pisma z prośbami: do dr 
Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, o objęcie patronatu nad Zjazdem oraz 
do prof. Bogdana Glińskiego, wicepremiera 
i ministra Kultury, i Dziedzictwa Narodowego, 
o przewodniczenie Komitetowi Honorowemu 
Imprezy. Równocześnie wysłano listy z prośbą 
o jej wsparcie finansowe do wielu ośrodków 
decyzyjnych i autorytetów Regionu, m.in. do 
prezydenta Kielc, rektora Politechniki Święto-
krzyskiej, dyrektora Wodociągów Kieleckich, 
szefa Nadleśnictwa Staszów; wójtów gmin po-
wiatu kieleckiego, w tym Zagnańska, Nowej 
Słupi, Masłowa, Strawczyna, Łagowa, Rako-
wa oraz staszowskiego, m.in. Szydłowa i Bo-
gorii, burmistrzów: Staszowa, Opatowa, Osie-
ka, Połańca, Bodzentyna, Chmielnika, a także 
starosty kieleckiego i kilku parlamentarzystów. 
Z tej grupy (blisko 40 korespondentów) od-
powiedziała jedynie pani Alina Siwonia, wójt 
Rakowa, zobowiązując się do wspomożenia 
Zjazdu kwotą 2 tys. zł. Pozostaje mieć nadzieję, 
że inne osoby pójdą w ślady p. wójt Rakowa.

Tysiąc złotych przekazał prezes ŚTR, a 500 
zł prof. A. Tyszka. Obecnie trwa przyjmowanie 
zgłoszeń do udziału w Zjeździe. W tym celu na-
leży skontaktować się telefonicznie z n/p – pod 
nr 602 467 948, który udziela wszelkich infor-
macji związanych z organizacją Zjazdu.

Maciej A.Zarębski

Słowo redaktora
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urzędników w ich działalności 
opiekuńczej, demaskuje wręcz 
nieczułość aparatu urzędniczego 
mającego głowy nabite sztyw-
nymi procedurami, zobojętnia-
łego na cały ogrom ludzkiego 
nieszczęścia. 

Innym wątkiem poruszanym 
przez autorkę jest sytuacja dzieci 
z biednych rodzin. Tutaj też nie 
godzi się ona z brakiem możliwo-
ści zapewnienia dzieciom przez 
ich rodziców podstawowych 

potrzeb bytowych, często też i wyżywienia. 
To zmusza rodziny do opuszczenia kraju, aby 
szukać poprawy warunków dla wychowania 
dzieci w innych państwach. To trudne chwile 
wpływające na rwanie się wielopokolenio-
wych więzi rodzinnych. To trwanie na peronie 
dziadków z uporem odprowadzających wzro-
kiem odjeżdżający pociąg, nawet wówczas, 
gdy już dawno nie widać go na horyzoncie.

Swoim zbiorkiem opowiadań pani M.Czła-
pińska uświadamia nam, że obok świata peł-
nego radości, młodości, zabawy, sukcesów, 
istnieje równolegle zupełnie inny świat. Nie-
zauważalny, żyjący własnym, niemedialnym 
życiem. Bo przecież starość nie jest tematem 
trendy dla młodych i wykształconych. Z tego 
celowo omijanego świata pani stomatolog zry-

jednocześnie świadectwo, jak 
bardzo można kochać miejsce, 
gdzie się urodziło i wychowało, 
a które należy opuścić, aby przy-
gotować plac budowy dla takich 
projektów inwestycyjnych jak 
zapora.

Reszta opowiadań to już 
świat dzisiejszy. Jest to jednak 
świat ludzi starych, o którym 
w mediach mówi się niewiele 
lub wcale. To świat tej grupy 
seniorów, jakich nie zobaczymy 
w siłowniach czy na uniwersytetach trzecie-
go wieku, na potańcówkach lub z radością 
bawiących się z wnukami. To świat pomarsz-
czonych, z reguły niemych twarzy, z oceanem 
smutku w wyblakłych oczach, spokojnie 
i z godnością czekających na tę ostatnią go-
dzinę. Autorka będąc stomatologiem udaje 
się z wizytami domowymi do tych zniedo-
łężniałych ludzi przykutych do łóżek, aby 
ulżyć im w cierpieniu. Przy okazji potyka się 
o przeróżne patologie, ale jest osobą niosącą 
im pomoc, za co dziękują jej ciepłem swoje-
go starczego spojrzenia. Obserwacje poczy-
nione przez autorkę odznaczają się głębokim 
realizmem i oceną adekwatną do sytuacji pa-
nującej w stanie dbałości państwa o tych lu-
dzi. Trudno jej pogodzić się z bezdusznością 

Żadne z powstań polskich nie miało tak 
korzystnych i szczęśliwych warunków jak 
przed 185 laty powstanie listopadowe. Półtora 
wieku temu Joachim Lelewel dokonał bardzo 
gruntownego i szczegółowego porównania 
powstania kościuszkowskiego z powstaniem 
listopadowym. Ponad 50 lat temu Józef Dut-
kiewicz przeprowadził interesujące porówna-
nie powstania listopadowego z powstaniem 
styczniowym. Próba porównania szans trzech 
powstań może być interesująca i bardzo po-
uczająca.

Powstańcy w 1830 roku sami wybrali mo-
ment wybuchu powstania. W 1794 i 1863 r. 
moment ten został narzucony przez przeciw-
nika. Przed powstaniem kościuszkowskim 
przez redukcję armii, przed powstaniem stycz-
niowym przez brankę do armii rosyjskiej. Nie 
trzeba wyjaśniać jak ważnym dla rewolucjo-
nistów jest możliwość wyboru chwili wybu-
chu, możność planowanego rozpoczęcia dzia-
łań od samego początku, możność swobodnej 
dojrzałej decyzji o rozpoczęciu działań wo-
jennych, a jakie trudności powstają, gdy roz-
poczęcie działań powstańczych zostanie przy-
padkowo narzucone lub może sprowokowane 
przez wroga, względnie, gdy jest narzucone 
pod naciskiem okoliczności zewnętrznych.

W 1830 roku społeczeństwo prawie jedno-
licie skupiło się wokół idei powstańczej. Nie 
ulega wątpliwości, że były rozmaite odcienie 
w pojmowaniu idei niepodległości, nie było jed-
nak jawnej zdrady. Nie było otwarcie wrogiej 
powstaniu Targowicy i nieprzychylnej bierności 
arystokracji czy wyższego duchowieństwa i bo-
gatej szlachty z czasów insurekcji kościuszkow-
skiej. Powstanie listopadowe wybuchło w kilka-
dziesiąt lat po utracie niepodległości. Nie było to 
jednak pokolenie zrodzone z niewoli i nawykłe 
do niewoli, pokolenie oderwane od żywej trady-
cji niepodległościowej.

Po pierwsze, większość albo dzieciństwo, 
albo młodość spędziła w Polsce niepodle-
głej. A po drugie, czas dzielący powstanie 
listopadowe od rozbiorów nie był czasem 
nieprzerwanej niewoli. Królestwo Kongreso-
we całkowicie przez 8 lat wchodziło w skład 
Księstwa Warszawskiego, a więc niezależnej 
w pewnym stopniu polskiej formy państwo-
wej. Wreszcie, istniejące już od 15 lat Kró-
lestwo Kongresowe nie było przecież formą 
zupełnej niewoli politycznej. Autonomia po-
zwalała w pewnym sensie pogłębiać świado-
mość patriotyczną i tradycję narodową. Nie 
było to wprawdzie pokolenie insurekcyjne, 
zrodzone w widocznej atmosferze upadku 
i rozprężenia wewnętrznego, i nie było to po-
kolenie powstania styczniowego, wychowane 
w całkowitej niewoli. Pokolenie roku 1830 
ryzykowało w najgorszyn razie wielką prze-
mianę na gorsze, pokolenie roku 1863 wra-
cało na ogół do stanu, w którym żyło przed 
powstaniem. Faktem jest to, że w powstaniu 

listopadowym chodziło o większą stawkę, 
czynnik, który powinien powiększyć energię 
walczących, którzy mieli więcej do stracenia. 

Należy także zwrócić uwagę na jeszcze je-
den zasadniczy moment. Powstanie 1830 nie 
było wybuchem rozpaczy. Nie ulega wątpli-
wości, że od czasów Kongresu Wiedeńskiego 
polityka carów rosyjskich przesunęła się stop-
niowo w kierunku reakcji. Jednakże zasady 
autonomiczne pozostały na ogół nienaruszone. 
Pobudką powstania, motorem rewolucji były 
nie tyle zamachy na prawa posiadane, ile za-
wiedzione nadzieje na rozszerzenie tych praw 
oraz dążenie do urzeczywistnienia ich roz-
szerzenia na drodze orężnej, Źródło konfliktu 
tkwiło w tym, że nie przyłączono do Królestwa 
Litwy i Rusi, spór toczył się o to, czy autono-
miczne Królestwo Polskie ma być traktowane 
jako idea polityczna sama w sobie, czy też jako 
zalążek przyszłej Polski zjednoczonej.

Ten pozytywny cel powstania był wyrazem 
jego siły, której nie posiadały wybuchy będą-
ce w znacznej mierze odruchem rozpaczy.

Powstanie listopadowe rozporządzało sze-
regiem czynników materialnych, które sta-
wiały je w rzędzie powstań w położeniu wręcz 
wyjątkowym i korzystniejszym niż w 1794 
roku i 1863 roku. Rozpoczynając walkę po-
siadało ono już do dyspozycji armię liczącą 
30 tysięcy. Nie było to postanie styczniowe, 
które musiało swą siłę zbrojną z niczego wy-
krzesać. Powstanie kościuszkowskie rozpo-
rządzało również gotową armią. Ale między 
armią powstania listopadowego a armią in-
surekcji kościuszkowskiej nie mogło być po-
równania. Wojsko Królestwa Kongresowego 
było siłą pierwszorzędną, przeszło brutalną 
ale dobrą szkołę Wielkiego Księcia Konstan-
tego, oficerowie wyszli ze znakomitej szkoły 
napoleońskiej. Rozporządzono pełnym dla 
niego uzbrojeniem i zaopatrzeniem. Nie trze-
ba było uciekać się do kosynierów i zbierani-
ny różnego rodzaju, nie trzeba było dopiero 
przemycać broni.

Skoro było wojsko i był skarb, były więc 
dwa podstawowe czynniki umożliwiające 
prowadzenie walki. Cokolwiek można powie-
dzieć o polityce skarbowej ministra finansów 
księcia Franciszka K.Druckiego-Lubeckiego, 
stwierdzić musimy, że pozostawił on do dyspo-
zycji rządu powstańczego dobrze zaopatrzoną 
kasę. Nie było to powstanie 1794 roku, w cza-
sie którego stosunkowo słabo działało mini-
sterstwo finansów, a Hugo Kołłątaj żebrał bez-
skutecznie o zasiłki finansowe w rewolucyjnej 
Francji. Nie było to powstanie 1863 roku, które 
odbywało się za kwestowane pieniądze.

Zasadnicza różnica polega również na tym, 
że powstanie listopadowe dysponowało całą 
dotychczasową organizacją państwa. Zastało 
ono gotową administrację, której trzeba było 
dać tylko nadbudowę w postaci rządu rewolu-
cyjnego. Tymczasem w 1794 roku powstań-

cy musieli ponownie zorganizować całą sieć 
władz powstańczych. W 1863 roku powstań-
cy musieli rozbudować tajną, zorganizowaną 
organizację spiskową.

Powstanie listopadowe miało swobodny 
czas do zorganizowania się do przygotowa-
nia, miało także swój okres mobilizacyjny. 
Zaraz na początku powstania wojska rosyj-
skie zostały zmuszone do opuszczenia nie tyl-
ko stolicy, ale prawie całego Królestwa, aby 
wrócić dopiero po kilku miesiącach. Przez 
szereg tygodni powstańcy byli niepodzielnym 
panem kraju i nie mieli nieprzyjaciela na kar-
ku, jakże odmiennie wyglądała sytuacja 1863 
roku, kiedy w Warszawie ciągle znajdowała 
się przytłaczająca i olbrzymia armia rosyjska 
i kiedy powstańcy nie zdołali opanować żad-
nego większego miasta.

Walka w 1830 roku toczyła się tylko z jed-
nym z zaborców. Wprawdzie Prusy zajęły 
stanowisko wyraźnie nieprzyjazne powstaniu, 
jednakże nie włączyły się czynnie do działań, 
tak jak to było w czasie bitwy pod Szczekoci-
nami i w czasie oblężenia Warszawy w 1794 
roku. Zarówno zabór austriacki, jak i pruski, 
czynnie zaangażowały się w powstaniu i stara-
ły się udzielić jak największej pomocy. W do-
datku Rosja, ten jedyny główny wróg, była 
wyczerpana niedawną wojną z Turcją. Pamię-
tać należy, że Kościuszko walczył z dwoma za-
borcami, a trzeci zaborca również pod koniec 
powstania wkroczył na ten teren objęty walką.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja między-
narodowa nie była najlepsza. Idealna polega-
łaby na tym, aby zaborcy pozostawali ze sobą 
w starciu zbrojnym, tak jak to było w czasie 
pierwszej wojny światowej.

Wszystkie polskie powstania oczekiwały 
nadaremnie na pomoc ze strony Francji i An-
glii. We Francji i Belgii rozgrywały się zwy-
cięskie rewolucje. Przez Włochy i Niemcy 
przetaczała się potężna fala rewolucyjna.

Nigdy może sprawa polska w opinii spo-
łeczeństw europejskich nie cieszyła się taką 
sympatią, jak w owej epoce. W Niemczech 
entuzjazmowano się powstaniem. Donie-
sienia o działaniach wojennych znad Wisły 
i Niemna znajdowały się na pierwszych stro-
nach gazet w Bawarii Wirtembergii, Badenii 
czy Hesji. Mieszkańcy Paryża domagali się 
interwencji na rzecz Polski.

Mimo tych wszystkich, tak korzystnych, 
okoliczności i to powstanie zakończyło się 
klęską. Działał tu zespół różnorodnych czyn-
ników: niewspółmierność sił, brak konkretnej 
pomocy. Należałoby jednak dokonać głębszej 
analizy wewnętrznych przyczyn klęski.

Powstanie listopadowe było dziełem mło-
dzieży, która w pewnym stopniu narzuciła 
je starszemu społeczeństwu. Inicjatywa po-
wstańcza zrodziła się w szeregach młodzieży 
wojskowej i akademickiej. Młodzież jednak 
nie czuła się na siłach, by sama pokierować 

ruchem, który rozpętała. Niebawem oddała 
ster pokoleniu starszemu.

Prawdziwa tragedia powstania tkwiła 
w psychice owego społeczeństwa. Pokole-
nie nie miało wiary w walkę, przeżyło ono 
przełom lat 1812-1815, zwycięstwo cara 
Aleksandra I nad Napoleonem, a więc rozbi-
cie największej potęgi światowej. Czyż po-
wstańcy mogli wierzyć, aby samo Królestwo 
Kongresowe mogło stawić skuteczny opór tej 
potędze, która obaliła Napoleona? Społeczeń-
stwo polskie nie mogło się wyzwolić od wid-
ma straszliwej klęski, którą przeżyło i która 
wstrząsnęła jego podstawami. Stąd też trwały 
ślad w jego psychice. Co innego młodzież. 
Dla niej klęska Napoleona to było wspomnie-
nie z dzieciństwa. Dla młodzieży powstanie 
było nie tylko buntem przeciw Rosji, ale także 
buntem pełnej romantyzmu młodzieży prze-
ciw ostrożności, kunktatorstwu i trwożliwości 
starszego pokolenia.

Zapaliwszy jednak pochodnię powstania 
młodzież włożyła ją właśnie w te ręce ostroż-
ne, niezdecydowane, nie wierzące w sukces. 
Na czele powstania nie stanęli ludzie czynu. 
Zaczęły się rachuby na układy, kompromisy, 
pertraktacje z wrogiem, paraliżujące energię 
rewolucyjną i marnujące bezpowrotnie naj-
lepsze chwile, najlepsze warunki i korzystne 
okoliczności.

Kryzys powstania był równocześnie kryzy-
sem kierownictwa. Zabrakło zdolnych i odpo-
wiedzialnych wodzów. Była to odwrotna stro-
na medalu wspaniałej szkoły napoleońskiej. 
Szkoła ta wychowała wielu znakomitych 
oficerów, atmosfera jej jednak nie sprzyjała 
wychowaniu wodzów. Gdy stała za nimi że-
lazna, potężna wola ich cesarza, każdy z nich 
na swym odcinku wspaniale spełnił swój obo-
wiązek. Sprawa uległa całkowitej zmianie, 
gdy zamiast słuchania rozkazów trzeba było 
je wydawać, gdy trzeba było decydować i po-
dejmować odpowiedzialność za całokształt 
działań militarnych.

Jeszcze pod jednym względem powsta-
nie listopadowe różniło się od innych. Nie 
miało ono większego zaplecza społecznego. 
Było pod tym względem krokiem wstecz 
w stosunku do powstania kościuszkowskie-
go. Kościuszko wydał znamienny uniwersał 
połaniecki, łagodzący położenie chłopów, co 
miało być wstępem do wielkiej reformy wło-
ściańskiej.

Dekrety wydane na początku powstania 
styczniowego zapewniały chłopom wolność 
i ziemię. Powstanie listopadowe nie wyszło 
poza granice nieśmiałych projektów w spra-
wie chłopskiej. Lekceważenie czynnika spo-
łecznego musiało w poważnym stopniu stępić 
ostrze powstania. O jego klęsce zdecydowała 
jednak w ostateczności przewaga militarna 
Rosji, niewspółmierna do sił powstańczych.

prof. Henryk Kocój

W rocznicę Powstania Listopadowego (porównanie szans trzech powstań)

„Opowiadania” Marii Magdaleny Człapiń-
skiej – lekarza stomatologa – to zbiór obserwa-
cji i refleksji, jakie nasunęły się jej podczas wi-
zyt domowych u ludzi starych, niedołężnych, 
przykutych do łóżka. Ludzi wyczekujących 
uśmiechu, dobrego słowa i ulgi w cierpieniu.

Niemniej jednak zbiorek otwiera odmien-
ne w treści od pozostałych, pełne ekspresji 
i smutku wspomnienie żołnierza Września 
1939 o jego wojennej tułaczce, która wyrwała 
go ze spokojnej nadwiślańskiej wsi kujawskiej 
do obrony kraju przed niemieckim agresorem. 
Opowieść zawiera niezaprzeczalne walory 
z zakresu oceny wpływu nieoczekiwanych 
zwrotów w historii na życie ludzi. Pokazuje, 
jak bezsens wojny odkłada się nieusuwalnym 
cieniem na psychice człowieka do końca jego 
dni, bezwzględnie niszcząc najpiękniejsze 
uczucia, pojawiające się u progu młodości. 
W końcu uświadamia nam również jak silne 
są więzi rodzinne, jak nasze matki potrafią in-
stynktownie wyczuwać to, co ma się zdarzyć 
z ich dziećmi. To również realistyczny zapis 
tego wszystkiego, co miało miejsce na Kuja-
wach po wojnie, w okresie odbudowy kraju, 
łącznie z całym urzędniczym procesem przy-
gotowującym budowę zapory na Wiśle. To 

wa kurtynę milczenia i udowadnia, że on jed-
nak istnieje, że są tam żywi ludzie cierpiący, 
zostawieni często tylko na łasce sąsiadów. Bo 
to przecież sąsiedzi, a nie pracownicy opieki 
społecznej, wzywają lekarza, to sąsiedzi przy-
gotowują im strawę i robią niezbędne zakupy, 
gdyż nie stosują procedur urzędniczych, ale 
za to mają serce i współczucie, i nie zostawia-
ją człowieka w potrzebie. Często nie zdajemy 
sobie nawet sprawy za iloma zamkniętymi 
drzwiami, czasami obok nas, poniewiera się 
takie stare, ludzkie nieszczęście. Ten zbiór 
opowiadań oceniam jako budzący nasze su-
mienia, zmuszający do rozejrzenia się, czy 
nie ma gdzieś wokół nas człowieka pozosta-
wionego bez pomocy. Wystarczy tylko lekko 
odsłonić kurtynę życia, aby udowodnić nawet 
sobie samemu, że utarte powiedzenie – czło-
wiek to brzmi dumnie – ma swój głęboki sens.

Lucyna Kukomska
Uwaga,
Książka do nabycia po wpłaceniu kwoty 15 
zł (cena 1 egz. książki liczącej 136 stron) na 
konto Świętokrzyskiego Tow. Regionalnego 
– nr konta w BS Samsonów – 49 8512 0002 
2001 0008 2051 0001. 
Książka zostanie wysłana pocztą następne-
go dnia po dokonaniu wpłaty na konto ŚTR 
na wskazany na przelewie adres.

Redakcja Biblioteki Świętokrzyskiej

Za kurtyną
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Andrzeja Tyszki. To twórczość bardzo wysu-
blimowana rozwiązaniami plastycznymi, jak 
i przekazem filozoficznym. Prace były dobrze 
i estetycznie zaprezentowane na sztalugach. 
Przed niektórymi wywiązała się dyskusja doty-
cząca wizji malarsko-literackich autora. Rzecz 
pocieszająca, że każdy miał coś do powiedze-
nia, a jednocześnie różnorodność wypowiedzi 
wzbogaciła ducha i intelekt oglądających.

Malarstwo Tyszki pełne jest bajkowych 
skojarzeń. Część prac to jakby ilustracje snów, 
które go nawiedziły. 
Autor posiada dużą 
wyobraźnię plastycz-
ną. Myślę, że wywodzi 
się ona z wieloletniej 

31 sierpnia 2015 r. w Ośrodku Świętokrzy-
skich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku odbyła się biesiada literacko-wspo-
mnieniowo-artystyczna. Zaprezentowano kilka 
nowości wydawniczych Biblioteki Świętokrzy-
skiej, w tym autorstwa dr. Macieja A.Zarębskie-
go, profesora Andrzeja Tyszki i mgr Stanisława 
Kędziora. Przypomniano sylwetki przyjaciół 
Ośrodka w okrągłe rocznice ich śmierci, pisarzy: 
Zygmunta Wójcika (20.) i Wojciecha Żukrow-
skiego (15.) oraz historyka dr. Lecha Stępkow-
skiego (10.). Wójcika wspominała żona Łucja, 
siostra Cecylia i brat Edmund; Żukrowskiego dr 
Zarębski, a Stępkowskiego mgr Jan Jadach. 

W części artystycznej odbyło się otwarcie 
wystawy malarstwa pt. „Obrazy i fantazje” 

Namalować fantastyczny sen działalności intelektualnej. Nauka i malarstwo 
oddziałują na siebie, przenikają się, uzupełniają 
nieoczekiwanymi skojarzeniami, Przed każdym 
obrazem można spędzić czas jak na seansie fil-
mowym. Oczy błądzą w zdumieniu estetycznym 
po różnych plamach, przedmiotach, bajkowych 
pejzażach, fantastycznych zwierzętach i takich 
samych ludziach. Artysta przenosi obrazy ze 
swojej wyobraźni na płótno. Na pewno dodaje 
jeszcze rozwiązania formalne „z ostatniej chwi-
li”. To częste zjawisko każdej twórczości arty-
stycznej. Malarstwo uzupełniają także fantazyj-
ne napisy, niekoniecznie wzięte z „ludzkiego” 

języka. Wystarczy, że 
sam autor je tworzy dla 
wzbogacenia obrazu.

Malarstwo Tyszki 
godne jest zaintere-

sowania ze względu na swego rodzaju intelekt 
w sztuce. Trzeba mieć zainteresowania związane 
z życiem człowieka, świata, kulturą oraz proble-
mami wynikającymi z tych i innych czynników. 
Autor jeśli namaluje tysiąc następnych obrazów, 
to każdy z nich będzie odbierany jako sztuka 
plastyczno-teatralna. Można kontemplować każ-
dy fragment takiego obrazu. Z doświadczenia 
własnego i innych twórców plastycznych wiem, 
że wielość zainteresowań wpływa dodatnio na 
nowe spojrzenie, a tym samym odkrywczą kre-
ację w każdej dziedzinie nauki, sztuki i w wielu 
innych zagadnieniach. Tyszka poprzez dotych-
czasową pracę naukową osiągnął bogate wnętrze, 
co wpływa na jego malarstwo. Na pewno dalsze 
obrazy będą tak piękne metaforą tematyczną, jak 
te prezentowane na zagnańskiej wystawie.

Bogumił Wtorkiewicz

Andrzej Tyszka opisuje świat realnych fan-
tazji. Uważnie obserwuje swoje najbliższe oto-
czenie, wybiera z niego motywy i tematy, które 
służą mu do tworzenia autorskiej wizji naszych 
ziemskich krajobrazów. Artysta wiernie doku-
mentuje sytuacje, osoby i przedmioty, a także 
wytwory własnej fantazji. Ostre widzenie pro-
blemów ułatwia mu tworzenie karykaturalnego 
obrazu świata, zaś wiedza i mądrość życiowa 
gwarantują prawdziwość opisu. Z obrazów 
wyłania się świat narysowany niedbale, malo-
wany ostrymi kolorami farb olejnych (z tuby), 
nieco naiwny, a niekiedy groteskowy. Pozorna 
bylejakość materii malarskiej zdaje się skry-
wać uczucia miłości do jedynego danego nam 
świata oraz utrwalać humanistyczny wymiar 
sztuki Andrzeja Tyszki. 

Zwraca uwagę figuratywna (dokumental-
na) formuła tej twórczości. Z reguły autor 
umieszcza w centrum obrazu ważne elemen-
ty: osoba, przedmiot, roślina, czy zwierzę (ist-
niejące fizycznie lub fantastyczne, zaprojek-
towane w wyobraźni). Artysta z upodobaniem 
komentuje swoje przesłanie, umieszczając na 
obrzeżach dzieła przedmioty i sytuacje o zna-
czeniu symbolicznym. Równie ważne zadanie 
powierza komentarzom słownym, które po-
jawiają się na wybranych obrazach w formie 
haseł informujących o założeniach lub uzu-
pełniających zasadniczą ideę dzieła. Na przy-
kład na obrazie „The Golden Gate of Miami” 
artysta maluje pejzaż uspokojony, z płynnymi 

zarysami wzgórz oraz 
morze z żaglowcem 
(symbol wolności), 
fragmentem statku 
(rufa z rozbryzga-
mi wody) i łódź (ze śladami uderzeń wioseł 
o wodę). Obserwacja w pełni ilustruje działa-
nia odbywające się równocześnie i niezależ-
nie od woli człowieka, znane z dzieł Pitera 
Bruegla starszego („Ikar“) lub Hieronimusa 
Boscha („Rzeź niewiniątek”).

To nie jedyny przykład sięgania przez twór-
cę do minionych czasów prehistorii, historii, 
czy do najnowszych zdobyczy cywilizacji. An-
drzej Tyszka w pełni korzysta z dorobku sztuki 
światowej. Do antyku nawiązuje sylwetka lek-
koatlety (trójskoczka) przypominająca postać 
ze starożytnych waz greckich. Jedynym odwo-
łaniem do współczesności są flagi państwowe 
ograniczające przestrzeń stadionu lekkoatle-
tycznego. Kolejnym odniesieniem do olimpiad 
greckich jest obraz „Moscow‘80” wyposażony 
w mnóstwo symbolicznych elementów na tle 
zarysu państwa radzieckiego: rosyjski niedź-
wiedź, flaga olimpijska, sportowcy różnych 
specjalności (w tym jeden z flagą chińską, 
a drugi z amerykańską). 

Do sztuki ludowej nawiązuje obraz „Ptaki 
Soriano”, przedstawiający dwa dziwo-ptaki, 
z których jeden nosi w  brzuchu jajka. Sce-
na rozgrywa się w prastarym lesie, zaś bryły 
ptaków przypominają rzeźby drewniane ostro 
ciosane przez wiejskiego cieślę.

Do malarstwa Vincenta Van Gogha nawią-

zują portrety. „Lekarz 
Paluszyński Augu-
stynek” sportretowa-
ny został w labora-
torium, w fartuchu, 

przy rozcieraniu substancji w moździerzu 
(może przygotowujący leki). Towarzyszą 
mu przedmioty o znaczeniu symbolicznym 
(ptaki w klatce, waga i nożyce). Natomiast 
portret „Damy Grodziskowej” (z papierosem 
w ustach) został namalowany na kunsztownie 
wyciętej desce kuchennej. Do sztuki Vincen-
ta nawiązuje również „Autoportret z bykiem 
Soriano”. Artysta ujarzmia byka (w ogrodzie 
rzeźb Juana Soriano) w prastarej puszczy, któ-
rej fragment otoczony został ozdobną ramą, 
co podkreśla nierealność opowiadania. 

Andrzej Tyszka pochyla się nad światem 
uosobionym w wątłej roślince, lub nad kwia-
tem, tak jak na przykład w obrazie „Homage to 
Georgia O’Keefee” (kwiat rosnący w donicz-
ce, z towarzyszeniem obrazu z namalowanymi 
jabłkami i gruszami), czy na obrazie „Ulito-
pan” (martwa natura z kwiatem oraz wszech-
obecne symbole: kobieta, pies, krzesło, słońce 
i anioły latające na niebie za oknem).

Inspiracją do gry w szachy stała się twór-
czość filmowa Ingmara Bergmana, autora 
fatalistycznie ujmowanych losów ludzkich, 
nawiązujących do symbolizmu i naturalizmu 
(„Siódma pieczęć”). Obraz Andrzeja Tysz-
ki „Walka o świat jasnego boga Ormuzda ze 
złym bogiem Arymanem” ujawnia istotę od-
wiecznej walki dobra ze złem. Partię szachów 

śledzą morskie potwory, wypełniające prze-
strzeń pomiędzy placem bitwy a niebem. 

Do współczesności odwołuje się symbo-
liczny obraz „Świniobyki i rumaki”. Tytu-
łowe zwierzaki, zaprzęgnięte z dwóch stron 
wozu, ciągną pojazd w dwóch przeciwnych 
kierunkach. Mimo wyraźnego wysiłku, nic 
nie zmienia się w układzie sił. Ta moralizator-
ska opowieść ujmuje sytuację podziałów spo-
łecznych w wielu krajach, a nawet na różnych 
kontynentach. Ważny problem przedstawiony 
został w krzywym zwierciadle satyry.

Ze świata realnego artysta ucieka w świat 
fantazji, maluje potwory morskie, dziwo-
-zwierzaki i diabły. Sportretowany „DIABEŁ 
MALOWANY” siedzi na wysokim czerwo-
nym taborecie i moczy kopyta w miednicy 
wypełnionej wodą. Towarzyszą mu małe 
usłużne diabełki (jeden niesie ręcznik, a drugi 
siedzi na nocniku). Natomiast w obrazie „Wi-
rus maior” dziwo-zwierz został przedstawio-
ny na tle uspokojonego pejzażu, wypełnione-
go ikonkami strony startowej komputera. Od 
niczym nie skrępowanej fantazji do współcze-
sności wykonany został jeden krok. Artysta 
pokłonił się czasom nowożytnym i w pełni 
docenił znaczenie techniczno-technologiczne 
współczesnego świata komputerów.

Wystawa malarstwa Andrzeja Tyszki jest 
swoistą, skromną prezentacją malarskich 
możliwości artysty, a także pasjonującym wy-
kładem sztuki intuicyjnej współczesnej. War-
to zapoznać się z tą unikalną twórczością.

Paweł Pierściński

Realny świat fantazji

Muszę się przyznać, że z wielką niecierpli-
wością oczekiwałam następnej części z pasjonu-
jącego cyklu „Ze schowka pamięci” autorstwa 
Macieja A.Zarębskiego. I oto już mamy sta-
rannie wydaną przez Bibliotekę Świętokrzyską 
II część zatytułowaną Smak hobzy. Poznajemy 
kolejną odsłonę życia tego niezwykłego człowie-
ka, ukształtowanego przez wyniesioną z domu 
rodzinnego bezwarunkową miłość do Boga 
i Ojczyzny. Jak autor pisze w swoim słowie do 
czytelnika, jest to nieco przetworzona wersja jego 
książki Od dżumy do dżumy traktująca o trzech 
latach życia spędzonych wraz z małżonką Ludo-
mirą na kontrakcie w libijskim szpitalu w Syrcie. 
Znając obie wersje śmiem twierdzić, że obecna 
wersja jest bardziej dojrzała od pierwotnej. Cho-
dzi mi zwłaszcza o płaszczyznę poznawczą do-
tyczącą funkcjonowania państwa opartego o zu-
pełnie inny porządek prawny niż nasz europejski 
i miejsce Europejczyka, który akurat tam się zna-
lazł. Cechą charakterystyczną jest bezwzględna 
konieczność podporządkowania się normom ży-
cia obowiązującym w społeczeństwie islamskim 
dla każdego przybysza z innego obszaru kultury. 
O żadnej tolerancji nie ma mowy, gdyż takie są 
zasady określone gromadnościowym bizanty-
nizmem stojącym w zdecydowanej opozycji do 
łacińskiego personalizmu w Europie.

Książka stanowi szczegółowy zapis życia 
codziennego grupy Polaków będących pra-
cownikami kontraktowymi oraz ich relacje 
z obywatelami innych, często egzotycznych 
części świata. Ktoś, kto liczy na to, że znajdzie 
tu opis niecodziennego dolce vita na kontrak-
cie, srodze się zawiedzie. Prymitywne warun-
ki zakwaterowania w drewnianych domkach 
z wszechobecnym robactwem, którego w ża-
den sposób nie udało się spacyfikować, trud-
ności w zaopatrzeniu w wodę i prąd, również 
trudności aprowizacyjne pogłębiające się pod 

koniec kontraktu, kiedy graniczy-
ło z cudem zdobycie masła lub 
mięsa oraz dopadające choroby 
kardiologiczne i gastrologiczne, 
to obraz bardzo szarej codzien-
ności. Do tego trudności w po-
rozumiewaniu się z pacjentami, 
mówiącymi wyłącznie po arab-
sku, ogromne odległości między 
miastami, bez zapewnienia ja-
kiejś normalnej komunikacji – to 
wszystko nie nastrajało optymi-
stycznie, jednak każdy wiedział, 
że warunków kontraktu musi dotrzymać. Poza 
tym rodzice, którzy mieli tam ze sobą dzieci 
musieli dodatkowo wykonać pracę nauczycie-
la, a raz na pół roku wozić dziecko do konsulatu 
polskiego w odległym o 500 km Trypolisie do 
polskiej szkoły na egzamin. Państwo Zarębscy, 
razem z córką, na własnej skórze doświadczyli 
tych spartańskich warunków. Odrębną sprawą 
było załatwianie wszelkich urzędowych spraw 
z prawdziwie kosmicznych rozmiarów biuro-
kracją, gdy do błahej sprawy należało wypełnić 
masę „papierów”, a i tak wszystko zależało od 
humoru urzędnika. Przy tych wszystkich nie-
dogodnościach pamiętano jednak o wszelkich 
polskich świętach kościelnych i narodowych 
organizując wieczory literackie z recytacjami 
i śpiewami. Popularne stały się czwartki lite-
rackie, prowadzone w domku państwa Zaręb-
skich, poświęcone poezji tworzonej tam przez 
polskie środowisko kontraktowe.

Niewątpliwie bardzo ciekawymi i obszerny-
mi wątkami Smaku hobzy są relacje z wycieczek 
i wypadów w różne miejsca Libii. Znajdziemy 
więc bardzo bogaty materiał poznawczy dotyczą-
cy historii, jak i współczesnego życia mieszkań-
ców różnych miast i miejscowości położonych 
wśród piasków Sahary. Miejscowości, na których 
swoje piętno wycisnęła zarówno kultura bizantyj-
ska, hellenistyczna, jak i późniejsze podboje do-

konywane przez Arabów. Pozna-
jemy historię Libii, często wykutą 
w skałach pustynnych wzgórz i gór 
leżących w głębi Sahary, w któ-
rych mieszkańcy mają swoje do-
mostwa, stroje i tradycje własnych 
dawnych kultur. Podczas tychże 
wycieczek zmierzamy się z nie-
samowitymi trudnościami w po-
dróżowaniu po pustyni, łącznie 
z burzą piaskową w głębi Sahary. 
Temat szczegółowo opisany przez 
autora. Oczywiście z trasy wycie-

czek nie mogło zabraknąć szeroko omówionej 
historii Tobruku, naznaczonego krwawymi wal-
kami w czasie II wojny światowej, do którego na 
Wszystkich Świętych udała się specjalnie polska 
delegacja. Pamiątką z tych pustynnych wypraw 
jest przywieziona róża pustyni – wykrystalizowa-
ny żółty gips w formie płatków róży. Możemy ją 
podziwiać w Zagnańskim Ośrodku. Jest napraw-
dę piękna, o czym osobiście zaświadczam.

Żeby dopełnić obrazu całości muszę wspo-
mnieć o opisach codziennego życia w domu 
arabskim, łącznie z rytuałem zabijania barana 
i przygotowywaniem posiłków, zasad zawie-
rania małżeństw, obrzędu weselnego, a tak-
że rytuałów pogrzebowych i modlitewnych. 

Wszystko to zaś za sprawą kontaktów z za-
przyjaźnionym Alim, który gościł w swoim 
domu państwa Zarębskich.

Książka stanowi kompleksowy materiał 
na temat warunków życia w odmiennych od 
naszych warunkach, zarówno przyrodniczych 
jak i cywilizacyjnych, będąc swoistym vade-
mecum dla każdego, kto wybierałby się tam 
na dłużej. Do tego dochodzi bardzo komuni-
katywny i lekki styl pisarski Macieja A.Za-
rębskiego, co stanowi, że lekturę się nie czyta, 
a pochłania. Zamieszczona bardzo duża ilość 
fotografii pozwala lepiej zrozumieć to wszyst-
ko, co autor chciał nam zakomunikować. My-
ślę, że na obecnym rynku wydawniczym nie-
wiele jest takich książek, które wnosiłyby do 
naszego życia tyle ciekawej wiedzy, co Smak 
hobzy. Lucyna Kukomska
Książka do nabycia po wpłaceniu kwoty 30 
zł (cena 1 egz. książki liczącej 176 stron, bo-
gato ilustrowanej fotografiami kolorowymi 
i czarnobiałymi) na konto Świętokrzyskie-
go Tow. Regionalnego – nr konta w BS 
Samsonów – 49 8512 0002 2001 0008 2051 
0001. Zostanie wysłana pocztą następnego 
dnia po dokonaniu wpłaty na konto ŚTR 
na wskazany na przelewie adres. 

Redakcja Biblioteki Świętokrzyskiej ŚTR

Wśród piasków Sahary

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
informuje swoich członków i sympatyków

o Spotkaniu Noworocznym,
które odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (czwartek)

w klubie KSM „Polonez”
w Kielcach ul. Pocieszka 17. Początek godz. 17.00

W programie: sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
w roku 2015 oraz prezentacja wydawnictw 

Biblioteki Świętokrzyskiej, które w tym roku się ukazały.
W imieniu kierownictwa klubu i ŚTR 
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jej myśli. Postęp świata jest dotykalny, nawet 
tu w domu, który budowaliśmy razem. Nim 
urodził się nasz pierworodny, fundamenty 
i podmurówka stały gotowe. Mały od razu 
był podobny do ciebie. Nos i oczy ma takie 
same jak ty. Teraz kiedy całuje mnie w czoło, 
przechodzą mnie ciarki. Wydaje mi się, że to 
nie nasz syn, ale ty mnie całujesz. Pamiętam 
zapach skoszonej trawy w samo południe, 
kiedy naszego syna począłeś. Należałeś do 
mnie z zapachem zżętych łąk całego świata. 
No, jest ten postęp w naszym domu - dwa 
telewizory, w nich barwy świata takie jak za 
oknem. Telefon, automatyczna pralka, ale jak 
patrzysz z tego portretu na wesele, to zmian 
widzisz niewiele. Śpiewają sto lat, wrzeszczą 
„gorzko, gorzko”, druhny zniknęły z drużba-
mi. Nasza Marynia nie zniknęła, kiedy druż-
bowała bratu z tym marynarzem, co ją dziś 
poślubił. Ja też z tobą nie znikałam, a drużbo-
waliśmy aż trzy razy.

O naszej synowej nie mogę tego powiedzieć... 
No, goście się zmienili. Prawie same magistry, 
doktory, a nawet jest jakiś poeta. Pamiętasz, jak 
mi z wojska napisałeś wierszem list?

Pokazałam list siostrze, a ta do mnie - po-
eta, tylko głowa nie ta.

W sąsiednim pokoju orkiestra zagrała wal-
czyka. Poeta, którego na wesele zaprosił brat 
panny młodej, oficer marynarki ożeniony 
z dziennikarką telewizyjną, czuł się na tym 
przyjęciu zagubiony. Raz mu się zdawało, że 
mieszka w każdym z zaproszonych gości, to 
znów, że całe to zgromadzenie rozbawione ra-
dością, żarciem, wodą i tańcami znajduje się 
za grubą szybą, zza której nie dobiega żaden 
glos ani zapach. W takim właśnie nastroju 
usłyszał troskliwe pytanie ojca panny młodej 
– Czy pan się czuje zmęczony? Może pan pra-

Jacentego rozpierała duma. Takiego ślubu 
jak jego córki w miasteczku jeszcze nie było, 
choć w czasie młodości Jacentego miasteczko 
było książęce i część mieszkańców starego 
miasta i okolicy pamiętają księcia, krótkono-
giego barczystego i zwiewną księżną, wyższą 
o głowę od księcia, oraz znakomitych gości 
bywających na zamku. Park zamkowy nie był 
ogrodzony. Więc kiedy książęta z przywile-
jem do monarszego tronu podejmowali gości, 
mieszkańcy miasteczka mogli spacerując po 
żwirowanych alejkach sycić wzrok przepy-
chem migających świateł w kryształowych 
szybach zamku. Baśń na jawie.

Jacenty w takiej baśni uczestniczy dziś. 
Nie mógł powstrzymać łez, gdy jego uko-
chana córka Marynia, piękniejsza od najpięk-
niejszych, wracała od ołtarza z zaślubionym 
przed chwilą oficerem marynarki. Biel panny 
młodej i ciemny granat z błyszczącymi in-
sygniami marynarskimi przyprawiły o bicie 
serc weselnych gości. Ojciec Maryni pierw-
szy i ostatni raz w życiu doznał poetyckiego 
olśnienia i takie zdanie wyszeptał w myślach 
- to nie moje dzieci, to biała róża i czarny tu-
lipan na czerwonym chodniku w głównej na-
wie kościoła.

Po oczepinach w jadalni się przerzedziło. 
Starszawe ciotki z wujami dyskretnie wynosi-
ły się do domu. Niektórych zmogła wytrawna, 
mocna śliwowica, i tych Jacenty pełen troskli-
wości układał do snu w pokojach na piętrze. 
Druhny z drużbami w marynarskich mundu-
rach, zauroczone delikatną stanowczością mło-
dych wilków morskich, najpierw podziwiały 
gwiazdy przez liście i kwiaty magnolii w zam-
kowym parku, potem już tylko smakowały 

smak warg i języków rozpalonych marynarzy. 
Każdą z druhen wypełniała nadzieja, a nuż 
spotka ją takie samo szczęście jak Marynię 
i wreszcie będzie mogła wyjechać z rodzinne-
go zadupia z zamkiem-muzeum i wreszcie za-
cznie oddychać pełną piersią w oknie na świat. 
Nie wiedziały, że Marynia po dwóch latach 
narzeczeństwa i obronie pracy dyplomowej 
architekta, kiedy uklękła przy konfesjonale do 
przedślubnej spowiedzi ksiądz proboszcz zna-
jący panią architekt od urodzenia aż trzy razy 
odruchowo uczynił znak krzyża świętego, gdy 
usłyszał, że Marynia stanie na ślubnym kobier-
cu dziewicą. W domu akademickim, aby nie 
stać się pośmiewiskiem koleżanek Marynia 
wzbudzała zazdrość opowieściami o nocach 
spędzanych z narzeczonym - marynarzem. 
Jedno z opowiadań zakończyła marzeniem, 
w spełnienie którego wierzyła.

– Nasza miłość jest niewyrażalna, potęż-
na... kiedy się kochamy wszystko wokół nas 
zatraca kształt, rzeczywistość spowija mgła, 
ziemia staje się kwadratową kostką i zatrzy-
muje swoje obroty na kilka sekund...

Babka panny młodej, starucha dostojna 
ze śladami młodzieńczej piękności, bacznie 
obserwowała gości weselnych i wpatrzona 
w swój ślubny portret wiodła niemy mono-
log do dawno zmarłego męża. Pamiętała jego 
wzrost, głos i zapach owłosionej piersi, w któ-
rą kilka godzin po ślubie wtuliła głowę peł-
ną weselnych loczków. Po raz pierwszy po-
znała rozkosz posiadania mężczyzny. I przez 
wszystkie lata małżeństwa, nawet po śmierci 
męża, aż po dzień dzisiejszy, jest to jedyny 
smak rozkoszy jakiego pragnęła i który będzie 
jej towarzyszył, aż do chwili, gdy w jej źreni-
cach pęknie słońce. Teraz też jest przekonana, 
że gdzieś w przestworzach do męża dobiegają 

Książęca krew

Upalny początek lata 2015. Czekam na mon-
tera mającego wymienić licznik elektryczny 
w naszym domku nad Zalewem Zegrzyńskim. 
Muszę zatem zrobić trochę miejsca, czyli zdjąć 
z półek i oczyścić z kurzu (całkiem realnego, ale 
i także symbolicznego) wiele nagromadzonych 
tutaj od dawna, i od dawna też nie oglądanych, 
książek i czasopism. Zwożonych niegdyś w wa-
kacje z warszawskiego mieszkania, gdzie też od 
bardzo wielu lat brakuje dla nich miejsca na re-
gałach, szafkach, stołach czy i nawet na podło-
dze, i to nie tylko w pokoju domowej bibliotecz-
ki. Toteż przy okazji szukania jakiejś potrzebnej 
książki odnajduje się zawsze jakąś zapomnianą. 
I tutaj zapewne muszą kryć się jakieś niespo-
dzianki, cieszę się na nie z góry, a może i „od-
krycia”... I rzeczywiście są. Ale o tem potem...

Od trzydziestu lat znakomitą część letniej ka-
nikuły spędzamy z B. w tej malutkiej, w sam raz 
dla krasnoludków, wiatrem podszytej jednoizbo-
wej chacie. Wiedzą coś na ten temat niektórzy 
z kolegów literatów (K.K., K.M., J.G., W.K. czy 
P.M-N.), koczujący tutaj czasami po upojnej noc-
nej biesiadzie, poetyckiej oczywiście. Budowała 
i wymyśliła ją ponad pół wieku temu Kira Gał-
czyńska wraz z mężem. Domek ten został – po-
wiedział kiedyś mój ojciec, przed wojną uczęsz-
czający do wileńskiej budowlanki – najwyraźniej 
„uleputany” z czego się tylko dawało. Tak, to 
zapewne było w normie owych lat, zasadniczych 
trudności ze zdobyciem jakichkolwiek materia-
łów budowlanych. Domek powstawał – wyobra-
żam sobie - nakładem wielkiego trudu, mozołu 
i cierpliwości. Kira G. wyfrunęła stąd po kilku-
nastu latach do leśniczówki Pranie na Mazurach, 
gdzie osiadła jako kustoszka pamięci swego ojca 
– K.I.G. Następnym szczęśliwym jego właścicie-
lem został Tadeusz Olszański, tłumacz wyborny 
i znawca literatury węgierskiej (i wina), który 
po paru latach też stamtąd wyfrunął, i to aż do 
Budapesztu, gdzie na wiele lat został był tamże 
dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej...

 I tak to zazwyczaj w życiu bywa, że dzięki 
zbiegowi – a może i nie zbiegowi - rozmaitych 
przypadków oraz okoliczności życiowych, w po-
łowie lat 80. minionego wieku, staliśmy się z ko-
lei my szczęśliwymi posiadaczami owej kurnej 
chaty, w której Kira G. preferowała oświetlenie 
lampą naftową, a wodę nosiła z przebiegającego 
obok wioskowego wodociągu. Światłość elek-
tryczną zaprowadził dopiero Tadeusz O., a wodę 
do domku dopiero my. Przynależała do niego 
działeczka, około sześćset metrów licząca sobie, 
gęsto porośniętą jakimiś krzaczorami i niewielki-

mi wtedy jeszcze drzewkami - kilkoma brzozami, 
złotą wierzbą płaczącą i sporą ilością mirabelek 
(„srałek”, jak nazywa je naród tutejszy), rosną-
cych dziko w żywopłocie. Dalej szły równole-
gle dwa jarząby szwedzkie przed oknem, takoż 
tuja i jałowiec, grupka modrzewi i topól z tyłu 
od północy, sosna i świerk oraz lipa i olcha od 
strony drogi. Było też sporo pleniącego się w nie-
oczekiwanych miejscach sumaka octowca, jedna 
niewielka gruszka (konferencja) i czereśnia (bar-
dzo wczesna, ulubione do dziś miejsce dla szpa-
ków „wiosennych ptaków”). Teraz to gąszcz, bo 
doszło trochę przez nas posadzonych drzewek 
owocowych (parę wiśni, jabłonek, orzech włoski 
i leszczyna). Miejsce dobre na upały, acz coraz 
trudniejsze do przebrnięcia bez... maczety, pił-
ki czy ogrodowego sekatora. A nie tyko flora, 
ale i fauna miała tutaj swoich - nieobecnych już 
prawie dzisiaj - przedstawicieli. Bo, nie licząc 
zawsze uciążliwych kretów, pojawiały się za 
płotem bażanty, kuropatwy, wiewiórki, lisy, za-
jące, żaby drzewne, zielone rzekotki, jaszczurki, 
a nawet jeże (w tym roku po wielu, wielu latach 
pojawił się jeden z nich, ku naszemu wielkiemu 
ukontentowaniu). No, i ptactwa, na szczęście, 
wielka tu do dziś obfitość. Od drozda śpiewaka, 
słowików i nocnych puchaczy po wilgi, sójki, 
kosy czy kukułki... Widać ptaki lepiej sobie radzą 
z naszą cywilizacyjną zachłannością...

Działka Kiry G. nie odbiegała „stylem” od 
działek sąsiednich. Bo i wszyscy tutaj mieli w la-
tach 60. podobnie skromne chaty (ale „wesołe”, 
pełne życia towarzyskiego). A byli wśród nich 
tacy ludzie - w większości już patrzący z góry na 
swoje byłe ziemskie włości - jak znani profeso-
rowie medycyny: Marian Weiss z Konstancina 
i Witold Rużyłło, satyryk Eryk Lipiński z żoną 
Marusią, aktorki: Aleksandra Śląska z mężem, 
reżyserem teatralnym Januszem Warmińskim, 
Hanna Stankówna z Jerzym Lisowskim, redak-
torem „Twórczości”, Henryk Kollat z żoną Elż-
bietą z Polskiego Radia, piosenkarka Sława Przy-
bylska, dziennikarka Wilhelmina Skulska czy 
jeden z budowniczych tutejszej zapory wodnej 
w Dębem Jerzy Zieliński, a nawet sam ówczesny 
minister budownictwa Jerzy Lesz (dziś jego syn, 
znany bankowiec, wystawił w tym miejscu willę 
- z podświetlanym i podgrzewanym basenem – 
widomym symbolem obecnego cywilizacyjnego 
awansu i przemian społecznych po 1989 w Pol-
sce!). My, jak dotąd, nigdzie już stąd nie wyfru-
nęliśmy, bo ani nie mieliśmy takiego zamiaru, ani 
też potrzeby. Twardo też broniły nas przed tym 
nasze kolejne, wybitnej urody i mądrości wszel-

kiej pełne, kotki – Mrusia, z domu chȃt blue rus-
se i Gumisia, rodem zwyczajnych europejskich 
dachowców, twardo przywiązane do nas i tego 
miejsca. Bo ta skromna działeczka nam wszyst-
kim bardzo się od razu spodobała („była wiosna, 
był maj”), ani też nie mieliśmy żadnej, prawdę 
mówiąc, propozycji w tej materii. A przecież i tak 
wkrótce wszystko wokół zaczęło się, jak wiado-
mo, gwałtownie zmieniać... 

Ten letni domek, bardzo letni, jak się wyżej 
rzekło, choć z czymś w rodzaju prostego komi-
na z cegły (ratował on nieraz przed chłodem, 
zwłaszcza w często zimne mazowieckie noce), 
jak i cała ta działeczka nad Zalewem, dla nas 
z żoną (pracowała w jednej ze zlikwidowanych 
wtedy nie wiadomo dlaczego redakcji, repor-
tażowym miesięczniku „Widnokręgi”), stały 
się dla nas wkrótce swego rodzaju „azylem”. 
Miejscem ucieczki i schronienia przed świa-
tem napierającej i „skrzeczącej” rzeczywisto-
ści. W złudnym przekonaniu tym utwierdzała 
nas przyroda: szybko rosnące drzewa i krzewy, 
jak się wkrótce okazało stanowczo za szybko 
(bo niczym grzyby po ciepłym deszczu). Bo na 
początku był to niczym nie osłonięty kawałek 
zwykłego chłopskiego pola z typowymi dla na-
szej w tym rejonie gospodarki rolnej uprawami 
(na przemian zboża „rozmaite” i ziemniaki), 
otoczonymi sadami jabłoni i plantacji truska-
wek. Dziś znikają pola i sady, a rosną natomiast 
całe kolonie całorocznych okazałych „willo-
wych siedzib podmiejskich” , owych zaradnych 
przedstawicieli naszej nowej, tak zwanej „klasy 
średniej”, z obowiązkowym, jak na amerykań-
skich filmach, strzyżonym wytrwale trawni-
kiem, choć najczęściej bez jednego drzewka, za 
to ze szpanerskim płotem, wyraźnie odgradza-
jący od innych tym swoim egoistycznym splen-
did isolation... Z wyjątkiem nowych sąsiadów, 
młodych ludzi, którzy przed paru laty zbudowali 
ładny dom na poletku - byłych terenach łowiec-
kich naszych kotek - nie zapominając o drze-
wach i krzewach, a na dodatek założyli spory 
stawek pełen wodnych roślin, rybek i żab...

Oto, po raz pierwszy spędziłem tu całe lato, 
w maju roku 1990, gdy po raz drugi w ciągu 
swej redaktorskiej „kariery” (pożal się Boże, 
same kłopoty „poczciwego człowieka”, zawie-
szonego między młotem cenzury oraz innych 
”opiekunów” i dobroczyńców, a redakcyjnym 
zespołem i oczekiwaniami twórczej literackiej 
młodzieży), zostałem z(u)wolniony z funkcji 
red. nacz. (pamiętacie z Łaźni Majakowskie-
go ów genialny „skrót myślowy” dyr. nacz. 
dups). A tym razem pracowałem do 1990 roku 
w miesięczniku „Nowe Książki”. I podobnie 

jak w przypadku pierwszym, czyli w „minionej 
epoce”, i teraz przyjąłem to odejście z redakcji 
ze znaczną ulgą. Bo to i tryb oraz „decydenc-
kie” maniery dawnych „ważniaków” okazały 
się takie same jak i dzisiejszych: nikt z tobą nie 
rozmawia, dowiadujesz się o tym na końcu (ni-
czym zdradzany mąż). Koniec. Kropka. Rób co 
chcesz... Było podobnie. I pod podobnym, ogól-
nie obowiązującym hasłem zmiany (wymiany) 
wszystkiego i wszystkich w jakikolwiek bodaj 
sposób związanych z byłym ancien régime’em 
(jaki by on tam nie był!) się dokonywało. I tak, 
jak w innych dziedzinach życia, towarzyszyła 
temu owa naiwna, jak zawsze, wiara – tak sa-
mych przywódców nowej idei i haseł, jak i sko-
łatanej nimi większości narodu – wiara w au-
tomatyczne nadejście rozwiązania wszystkich 
pożądanych problemów, społecznych czy eko-
nomicznych kraju...

Oto mały przykład. Jak większość czasopism 
wówczas w Polsce, „Nowe Książki”, wydawane 
były przez potężny koncern RSW Prasa – Książ-
ka - Ruch, który zarabiając na prasie codziennej 
i popularnych tytułach, np. prasie kobiecej, mógł 
sobie pozwolić na hojne nawet sponsorowa-
nie niskonakładowych i niedochodowych pism 
zwanych wtedy społeczno-literackimi. Od, po-
wiedzmy, „Miesięcznika Literackiego”, „Kultu-
ry” i „Polityki” po „Współczesność”, „Literaturę 
na Świecie” czy krakowskie „Zdanie” i „Życie 
Literackie”. Nowa władza, gdyby tylko była 
zdolna do dalekowzrocznego myślenia katego-
riami istotnego interesu społecznego kraju i jego 
kulturalnego rozwoju, nie powinna była (czas 
zaprzeszły) dopuścić do rozkładu i zagłady tego 
prasowego koncernu. Przecież realną alternaty-
wą, zamiast wylewania dziecka z wraz kąpielą, 
mogła być oczywiście wymiana szefów: decy-
dentów z zarządu RSW czy redaktorów pism po-
szczególnych, na „swoich” ludzi, co się i stawa-
ło w tym przypadku (takie jest zbójeckie prawo 
każdej „rewolucji”, że „ścina głowy” - dobrze, że 
teraz tylko symbolicznie. Eius regio eius religio. 
Przetrwały bowiem w obiegu czytelniczym po 
1990 roku tylko nieliczne pisma dochodowe (np. 
„Polityka” czy „Wprost”) lub te nieliczne wzię-
te na skromny garnuszek państwa ze względów 
prestiżowych („Twórczość”, „Dialog” czy „Ruch 
Muzyczny”). Tak zwyciężyła sama liberalnie 
doktrynalna zasada prywatyzacji wszystkiego, 
co się da - i czego się nie powinno - a skorzystali 
na tym rozmaitej klasy macherzy od „polityki” 
prywatyzacyjnych interesów (rzeczywiście bar-
dzo prywatnych!). Nie tylko zresztą polscy, ale 
i zagraniczne koncerny też nadal korzystają (im 
wolno?!).  Janusz Termer (cdn)

Remanenty pamięci – Letnie „odkrycia” cz I

gnie się położyć? Dla pana przygotowaliśmy 
oddzielny pokój.

– Ach, nie. Świetnie się bawię.
– Pięknie pan tańczył tango i cza-czę. Ale, 

jakby pan był trochę smutny?
– Nie. Tylko pełen podziwu. Ktoś mi mó-

wił, że pana matka jeździ do kościoła na ro-
werze. Podziwiam jej urodę i chciałbym ją 
zobaczyć, jak jedzie na rowerze na pierwszą 
mszę. Dom państwa jest taki piękny. Tylko 
droga oddziela go od pałacowego parku.

Dom, sad, pałacowy park – poematyczne 
piękno...

– Powoli umiera, jak pan powiedział, to 
poematyczne piękno. Nigdy nie myślałem, że 
mój syn zostanie marynarzem. Dla niego roz-
budowałem tę ojcowiznę. Dziś córka wyszła 
za marynarza. Zostaję tu tylko z matką i żoną. 
No i jeszcze z psami... kotem...

– No to się napijmy – poeta, który unikał 
alkoholu, poczuł nieodpartą chęć rozkoszy 
rozluźnionych mięśni po kilku kieliszkach.

W ekspresowym tempie opróżnili pękatą 
karafkę śliwowicy. Poecie wzrok i słuch się 
wyostrzył. Ojciec panny młodej sflaczał i za-
czął bełkotać.

– Wie pan, panie poeto, nas tu cenią, mnie 
szczególnie. Ja nie jestem takie byle co. Dzie-
ci mam udane, drugich takich w okolicy nie 
uświadczysz. Syn marynarz, teraz zięć mary-
narzem, synową co trochę w telewizji oglą-
dam, córka architekt. Rozmawiał pan z matką, 
piękna co? Bardzo piękna. W niej się sam ksią-
żę kochał... Panu to wyznam... Ja jestem ksią-
żęcym bękartem, To nic. że skończyłem tylko 
szkołę powszechną... To była przedwojenna 
szkoła, ale we mnie płynie książęca krew... 
Słyszy pan poeto, to ja tu jestem księciem...

Bogdan Dworak
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Stanisława Lorentza udało się uratować część 
elementów wystroju wnętrz i dzieła sztuki. We 
wrześniu 1944 roku Zamek został wysadzo-
ny w powietrze przez Niemców. Po wojnie ze 
względów ideologicznych zwlekano z odbudo-
wą zamku. Dopiero po wypadkach grudniowych 
roku 1970 podjęto stosowne decyzje. Zamek był 
do roku 1980 odbudowywany wyłącznie dzięki 
ofiarności społeczeństwa. 4 lata później zrekon-
struowane wnętrza udostępniono zwiedzającym. 
Od roku 1979 w zamku utworzono muzeum, 
równicześnie powołując państwową instytucję 
kultury o nazwie Zamek Królewski w Warsza-
wie – Muzeum. W roku 1980 Zamek Królewski 
wraz ze Starym Miastem został wpisany do listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Dziś Zamek 
to miejsce uroczystości państwowych, imprez 
patriotycznych oraz centrum edukacji i prezenta-
cji dzieł sztuki światowej. Po tej dawce wiedzy 
historycznej przechodzimy do Sali zwanej An-
tyszambry Sali Wielkiej. Sala ta służyła niegdyś 
jako pierwszy przedpokój w Apartamencie Wiel-
kim. Podczas audiencji gromadzili się tu niżsi 
rangą dworzanie, witający gości udających się na 
audiencję do Sali Tronowej.

Zdobią ją cztery obrazy zamówione przez 
króla Stanisława Augusta w 1765 roku w Pa-
ryżu. Ich tematyka jest związana z historią 
starożytną. Przechodzimy do drugiego przed-

Miałem przyjemność zwiedzić Zamek 
w dniu 10 października 2015 roku, podczas 
trwania 44. Warszawskiej Jesieni Poetyc-
kiej. W tym dniu w godzinach południowych 
w grupie 14 osób, członków Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy, współorganizatora Jesieni, 
w towarzystwie przewodniczki Beaty Meller 
udałem się do Zamku Królewskiego. 

Na wstepie zostajemy wyposażeni w słu-
chawki. Zatrzymujemy się w korytarzu, pro-
wadzącym do Apartamentu Wielkiego (na jego 
ścianach plansze pokazujące sceny z życia Zam-
ku). Przewodniczka opowiada o historii Zamku, 
który w przeszłości był rezydencją królów I Rze-
czypospolitej. Jego początki sięgają XIV wieku. 
Wówczas powstała Wieża Wielka, dzisiaj zwa-
na Grodzką. Rozbudowywany w wiekach XVI 
i XVII, za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał 
kształt pięcioboku. Był siedzibą króla, miejscem 
obrad sejmu, a także rzeczywistym ośrodkiem 
administracji i centrum życia kulturalnego kraju. 
Zniszczony podczas potopu szwedzkiego powo-
li odzyskiwał za czasów panowania Wettinów 
dawną sławę. W II połowie wieku XVIII arty-
ści zatrudnieni przez króla Stanisława Augusta 
(Jan Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominik 
Merlini) dokonali przebudowy wnętrza komnat, 
tworząc Apartamenty: Wielki i Królewski. Po 
upadku powstania listopadowego zamek prze-
znaczono na potrzeby administracji zaborcy 
rosyjskiego. W czasach zaborów znaczna część 
zbiorów zamkowych została wywieziona do 
Rosji. W okresie I wojny światowej na zamku 
urzędował niemiecki generalny gubernator. Po 
odzyskaniu niepodległości niewielka część zbio-
rów zamkowych powróciła na dawne miejsce. 
W latach 1920-22 był siedzibą Naczelnika Pań-
stwa, w latach 1926-39 rezydencją Prezydenta 
Rzeczpospolitej. We wrześniu 1939 roku Zamek 
zbombardowano i ograbiono. Dzięki patriotycz-
nej postawie muzealników pod kierunkiem prof. 

Z wizytą w Zamku Królewskim pokoju przed Salą Tronową, zwanego Pokojem 
Marmurowym. Podczas audiencji przebywali 
w nim dworzanie wyższej rangi. Powstał w la-
tach 1640-1642 na rozkaz króla Wladysława 
IV. Odnowiony staraniem Stanisława Augusta 
przez architekta Jakuba Fontanę. Zachowu-
jąc dawny wygląd Sali dodał do jej wystroju 
portret koronacyjny Stanisława Augusta (1). 
Oraz 22 portrety królów polskich, które zdo-
bią cztery ściany Sali. Dzięki muzealnikom 
zostały uratowane i można je obecnie podzi-
wiać. Wyróżnieni są w sposób szczególny 
królowie: Władysław Jagiełło (1386-1434), 
Zygmunt I Stary (1506-1548) – (2) Władysław 
IV Waza (1632-1648), oraz Jan III Sobieski 
(1674-1696). Plafon przedstawiający alegorię 
Wieczności – Sławy jest, podobnie jak portrety 
władców, dziełem Marcella Bacciarelliego (3).

Z Pokoju Marmurowego przechodzimy do 
Sali Rycerskiej. Stanowi ona swoisty panteon 
narodowy. Na ścianach widoczne obrazy Bac-
ciarellego przedstawiające sceny z dziejów Pol-
ski. Widoczne popiersia i głowy rzeźbione przez 
Andre Le Bruna i Diacoma Monaldiego przed-
stawiają wizerunki mężów stanu z Janem Za-
mojskim (4), pisarzy z Kochanowskim i uczo-
nych z Janem Heweliuszem na czele. Kolejną 
zwiedzaną Salą jest Sala Balowa. To najbardziej 
reprezentacyjna Sala w Zamku. W czasach Sta-
nisława Augusta odbywały się w niej zgroma-
dzenia dworskie: audiencje, uczty, bale, kon-
certy i spektakle teatralne. Istotnym elementem 
wystroju wnętrz są oryginalne rzeźby (dzieło 
Domenico Merliniego i Johanna Kamsetzera), 
Apolla i Minerwy oraz medalion z popiersiem 
Stanisława Augusta. Po jego prawej stronie wy-
pisano dewizy nadawanych przez króla orderów: 
Orła Białego i św. Stanisława. Przechodzimy do 
Sali Tronowej z pośrodku stojącym tronem kró-
lewskim (5). Tu na audiencjach przyjmowani 
byli najważniejsi goście Stanisława Augusta: 
ambasadorowie i posłowie obcych monarchów 
oraz nuncjusz papieski. Wnętrze projektował, 

nie żałując w dekoracji koloru czerwonego i zło-
ta, zespół nadwornych artystów z Domenikiem 
Merlinem na czele w latach 1783-86. Z obecne-
go wystroju Sali oryginalny jest fotel tronowy, 
drzwi, fragmenty boazerii oraz kominki, rzeźby, 
meble. Srebrne haftowane orły z zaplecka tronu, 
zerwane przez Niemców w 1939 roku zostały 
zrekonstruowane. Prototypem 86 kopii był je-
den z orłów odnaleziony w USA w 1991 r. 

Położony obok Sali Tronowej pokój zwany 
Gabinetem Monarchów Europejskich, miał cha-
rakter gabinetu paradnego. Król dedykował go 
siedmiu współcześnie panującym władcom euro-
pejskim. Kolejne pomieszczenia to: Gabinet z są-
siadującą z nim Garderobą, Pokój sypialny Króla 
(z obrazami Marcella Bacciarelliego o tematyce 
biblijnej z łożem królewskim zrekonstruowanym 
przez Andrzeja Grzybowskiego (6), Kaplica (7), 
z urną z sercem Tadeusza Kościuszki i regaliami 
królewskimi oraz Pokój Canaletta (8). Znajdują 
się w nim obrazy jego autorstwa w ilości 22, z wi-
dokami Warszawy namalowanymi na zlecenie 
króla Stanisława Augusta (9). Przylega do niego 
Pokój Oficerski, w którym pełnili służbę ofice-
rowie Gwardii Konnej Koronnej. Idąc dalej do-
chodzimy do Sali Senatorskiej (10), gdzie 3 maja 
1791 roku uchwalono słynną Konstytucję. Pierw-
szą w Europie, drugą na świecie. Wystrój Sali od-
tworzono zgodnie z wyglądem z II połowy wieku 
XVIII. Imponująco przedstawia się Tron Królew-
ski. Oczami wyobraźni widzę tamte historyczne 
wydarzenia. I przechodzi mi po plecach dreszcz 
emocji. Obok Sali Senatorskiej mieszczą się 
dawne (w czasach Jana III Sobieskiego) Pokoje 
Królewiczowskie, które stanowiły mieszkanie 
rodziny królewskiej. Obecnie można w nich po-
dziwiać słynne obrazy Jana Matejki: Konstytucja 
3 Maja (11), Rejtan (12), Upadek Polski. Przez 
chwilę podziwiamy nasze narodowe arcydzieła. 

Po chwili żegnamy się z sympatyczną 
przewodniczką i wracamy na obrady.

Tekst i foto Maciej A.Zarębski
(uwaga – zdjęcia na str. 10)

Mury Fordonu otoczyły mnie swo-
im nieprzejednanym chłodem. Nie 
czuję się tu dobrze. Ale jak człowiek 
może czuć się dobrze w miejscu, 
w którym od dwustu lat maltretuje się 
osadzonych. Winni, niewinni? Jaka 
epoka, taka wina. Najpierw za działa-
nia za Polską, potem za działania prze-
ciwko Polsce. A te dziewczyny, co je niedawno 
przywieźli? Dostały długie wyroki za to, że napi-
sały kilka ulotek. Dobrze przetrząsnęłam ich akta. 
Żadnych kradzieży, przekrętów, pobić. Zakicha-
ne ulotki, warte dziesięć lat pudła! 

Dziś szczególnie tu zimno. Niedługo Boże 
Narodzenie, a ja nie wiem, co dać dzieciom. 
Nawet jeśli kupię prezenty w Peweksie, to co 
im powiem po latach, gdy zapytają, gdzie pra-
cowałam? 

Latami trzymałam młode kobiety za ulotki! 
A kryminalne za zabójstwo dostawały w tym 
czasie osiem. 

Mówię: Fordon – i już mi źle. Czuję, jak-
bym tu siedziała razem z nimi. Tylko, że one 
są niewinne i kiedyś wyjdą, a ja… 

***
Ostatni okres życia Zbyszka był straszny. 

Dusił się, cierpiał, a mimo to palił dalej jedne-
go za drugim. Wtedy „bo nie szkodzi”, teraz 
„ bo już za późno na rzucanie”. Ania odwie-
dziła go w szpitalu na kilka tygodni przed jego 
śmiercią. Paszport cały czas nosiła przy sobie 
jak wielki skarb. Bała się kradzieży, ostatecz-
nie SB-cja już raz okradła jej mieszkanie. Kie-
dy weszła do sali, przeraziła się. Zbychu leżał 
na łóżku wychudzony, niepodobny do człowie-
ka, którego obraz zapisał jej się w pamięci. 

– Ania – odezwał się i otworzył szerzej za-
padnięte oczy. – Puścili cię… 

Dziewczyna rozejrzała się, ale szybko doszła 
do wniosku, że zagrożenie ze strony zasuszonych 
staruszków, sąsiadów Zbyszka jest znikome. 

– Puścili – uśmiechnęła się bez przekona-
nia. Na chwilę przypomniała sobie przyja-
ciółki, które pozostały w więzieniu i uśmiech 
znikł z jej ust. 

W drzwiach pojawiła się głowa mężczy-
zny, dziwnie znajoma twarz. Czarne, krótkie 
włosy, mały wąsik. Człowiek zajrzał do środ-
ka i wycofał się. 

– Co u ciebie, kochana? – Zbyszek próbował 
się uśmiechnąć, ale wyszedł z tego grymas odsła-
niający poczerniałe zęby.

Miasto. Żyło świętami, szumiało masą ludzką, 
przelewającą się codziennie z miejsca na miejsce. 
Tylko nasze bytowanie było ciągle to samo. 

Fordon1. Wyciskał w naszej świadomości 
piętno więziennego życia. Izolacji, choć wśród 
swoich. Osamotnienia, choć w walce o słuszną 
sprawę. Wkrótce stuknie pierwszy rok ogląda-
nia świata przez szczeliny krat. Żadnych pór 
roku, żadnej pewności jutra, przedświątecznego 
podnieconego zabiegania. „Być zwyciężonym 
i nie ulec to zwycięstwo” – mawiał Marszałek.

Byłam silna. Dziś – nie wiem. Kobiety na wol-
ności rodzą dzieci. Wałęsa dogaduje się z komuni-
stami. Wszystko, co było dla nas święte, teraz ktoś 
rozmienia na drobne, sprzedaje za stanowiska. 

Tereska wczoraj powiedziała mi: „Wytrzy-
mamy”. Pewnie. Człowiek jest mocny, wytrzy-
ma wiele. Ale czy ta zakratowana ciemność nie 
nasączy mnie za mocno? Czy nie przesiąknę 
tym smrodem bezsilności? Ktoś powiedział mi 
niedawno „Ci z Gdyni w siedemdziesiątym cie-
szyliby się, że mogą siedzieć w więzieniu i żyć”. 
Wtedy nie dali im szans. Zabili tylu ludzi, do 
dziś nie wiadomo ilu. Część z nich przecież nie 
figurowała w ogóle w oficjalnych statystykach. 
Szybki pogrzeb, bez księdza, w bezimiennym 
grobie, nawet ciszy zakneblowali usta.

Ja też czuję się jak pogrzebana w murach For-
donu. Ich ofiara, moje cierpienia i płacz w bez-
senne noce, gdy poduszka nad ranem wygląda jak 
chustka wdowy. Czy to dla Polski jeszcze, czy już 
tylko, żeby pokazać bandytom, że kobieta może 
mieć nie mniej honoru niż wrześniowy żołnierz. 

Basia, taka drobna i delikatna. Gdy mówi, 
układa słodko usta, że chciałoby się ją po mat-
czynemu przytulić. Wczoraj wyszła na wol-
ność. Płakała, gdy śpiewałyśmy „Mury”. Dzień 
wcześniej zwierzała mi się, że sama czuje, jak-
by to była zdrada. Że ją wypuszczają, a reszta 
pozostaje za murami. Przedziwna więź skleiła 
nas razem. Uściskałam ją, powstrzymując łzy.

– Teraz czas świadczyć po drugiej stronie 
murów – pocieszałam ją. – Mów o nas innym, 
że trwamy tu za wolną Polskę. 

Taka delikatna i odważna jednocześnie. 
Mój Boże. Jakich wspaniałych ludzi pozwo-
liłeś mi tu poznać. Prawdziwych, z krwi i ko-
ści, nie karykatury powleczone bladą skórą. 
Dziękuję Ci za to. Mimo wszystko. 

***

Fordon świadomości – Ja wyjeżdżam, Zbychu – Ania 
usiadła na łóżku, ale wstała, gdy do-
strzegła tłuste plamy na prześcieradle. 

– Nie wymieniają – tłumaczył cho-
ry – bo jestem z Solidarności. Dobrze, 
że choć jeść dają – tu znów próbował 
się zaśmiać, zakrztusił się jednak 
mocno.

– Ale gdzie ty się wybierasz? – zapytał, 
gdy już się wykaszlał.

– Daleko, Zbychu – dziewczyna znów się 
rozejrzała i zbliżyła twarz do chorego. – Bar-
dzo daleko.

– Co ty, Aniu? – rysy twarzy mężczyzny 
wyostrzyły się. – Zostań, przetrzymamy.

– Ja już nie mogę – dziewczyna opuściła 
wzrok. – Tylko czekać, jak znów mnie wsadzą. 

– Rozumiem – mężczyzna walczył z bole-
snym skurczem brzucha. – Nie masz może fajek?

Dziewczyna wyjęła z torebki dwie paczki 
„Popularnych” i parę podziemnych pisemek.

– Jesteś aniołem – ucieszył się Zbyszek 
i schował wszystko pod materac. 

W tym momencie do sali wszedł lekarz z czło-
wiekiem, który wcześniej zaglądał przez drzwi. 
Brunet ubrany był w sportową marynarkę i dżin-
sy. Ania zdrętwiała, gdy usłyszała jego głos. 

– Ale czy jest jeszcze nadzieja, doktorze?
Dziewczyna teraz już wiedziała na pew-

no, że jest to oficer SB, który przesłuchiwał 
ją w Ostródzie. Zbyszek chyba się czegoś do-
myślił, bo zmienił temat. 

– A jak dzieci, Krysiu, twoja mama? Czy 
już po wykopkach? – starał się, żeby za-
brzmiało to naturalnie.

– Już – dziewczyna czuła, że zaschło jej 
w gardle. – U nas wszystko dobrze.

SB-ek obejrzał się w ich stronę, ale chyba 
nie poznał Ani. Strój więzienny zmienia czło-
wieka, ale zmiana SB-ckiego munduru na cy-
wilne ubranie nigdy nie odmieni bestii.

– Wszystko w rękach… – lekarz zawahał się, 
jakby ta sportowa swoboda bruneta i jemu dała do 
myślenia. – Gdyby pan załatwił miejsce w szpitalu 
MSW w Warszawie, to może tam by coś pomogli?

– Pomyślimy, pomyślimy – deklarował 
brunet komunistyczną nowomową i skie-
rował się do wyjścia. Ania przerażona 
spojrzała w kierunku ukrytych solidarno-
ściowych wydawnictw. Ale Zbyszek przy-
wołał ją ruchem ręki, a kiedy pochyliła się, 
wyszeptał:

– Teraz to oni mi mogą skoczyć – i uśmiech-
nął się szeroko na te słowa. 

SB-ek wyszedł sprężystym krokiem. Le-
karz pokręcił głową, odprowadzając go spoj-
rzeniem. Ania pocałowała umierającego przy-
jaciela w policzek i ruszyła w kierunku drzwi. 
Chory bez słów podniósł palce w wolnościo-
wym geście. Dziewczyna odwróciła się jesz-
cze raz i szybkim krokiem wyszła na korytarz. 
Trzeba się spakować. Za dwa dni wylot tam, 
gdzie nie dosięgną jej SB-ckie łapy. 

***
Fordon to stan duszy. Trwa we mnie mro-

kiem wilgotnych, więziennych nocy. Zrywa 
mnie nad ranem krzykami bitych w kabarynie2 
kobiet. Dotknął mnie chłodem swoich osiem-
nastowiecznych murów i wyrył bliznę w moim 
sercu, która czasem paprze się i krwawi. 

Słyszałam, że Gwiazdę odsunęli, a Wałęsa 
pije z komunistami w Magdalence. Teraz wła-
śnie otwarła się moja blizna. Boli nawet bar-
dziej, niż kiedyś, w Fordonie. Wtedy jeszcze 
miałam nadzieję, że pewnego dnia obudzę się 
w wolnej Polsce. Że wyrwę murom zęby krat, 
że mury runą... Dziś wiem, że śpiewaliśmy 
samotnie naszą pieśń, a mury rosły, piętrzone 
przez nową postkomunistyczną bandę. 

Czy jestem Polką? Tak, zdecydowanie tak!
Gdzie jest moja Ojczyzna? Ciągle czekam, 

że ją wszyscy odnajdziemy. 
***

Opowiadanie powstało na podstawie książki 
Ewy Kubasiewicz Houée pt. „Bez prawa powro-
tu” i filmu dokumentalnego Piotra Zarębskiego 
pt. „Więźniarki”. Bohaterki książki i filmu to 
siedem kobiet, które swoją postawą podkopały 
filary systemu komunistycznego i przyczyniły 
się do jego zachwiania. Cena, jaką zapłaciły za 
bezkompromisowe opowiedzenie się po stronie 
prawdy, była bardzo wysoka. Więzione, repre-
sjonowane, szykanowane musiały uciekać z kra-
ju, by ratować życie. Chory system nie runął 
jednak po 1989 roku. Mówią, że komuna upadła 
wtedy, ale „na cztery łapy”. 

Andrzej Chodacki
Przypisy
1. Więzienie dla kobiet w Bydgoszczy. W cza-
sie okupacji niemieckiej i za komuny wyroki 
odsiadywały tu członkinie AK, WiN, a póź-
niej „Solidarności”, skazywane w procesach 
politycznych nawet na 10 lat.
2. Kabaryna – izolatka więzienna.
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Organizowałem tę pracę, a potrzeb-
nych było kilka odpowiednich osób. 
Ktoś zaproponował dokooptowanie 
Andrzeja. Okazało się, że przybysz 
zna nie tylko świetnie obydwa języ-
ki, ale ma też dobry styl, a przy tym 
głos jego – ciepły baryton – nadawał 
się również do nagrywań. Pracowaliśmy zatem 
razem – zwykle wieczorami – dobrych kilka 
miesięcy, dopóki owa prywatna firma filmowa 

Odszedł człowiek, Polak, ogromnie zasłu-
żony dla węgierskich nauk ogrodniczych, bę-
dący także pomostem kulturowym pomiędzy 
Węgrami a Polską. 

Andrzeja Pedryca poznałem w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku. Zaistniała 
wtedy w Budapeszcie możliwość dokonywa-
nia przekładów tekstów węgierskojęzycznych 
filmów reklamowych na język polski i nagry-
wania ich w studio na polskie zamówienia. 

Odszedł Andrzej Pedryc działała. Już wtedy dowiedziałem się, 
że Andrzej jest pracownikiem nauko-
wym na Uniwersytecie Ogrodniczym 
w Budapeszcie – a więc i dla niego, 
podobnie jak dla mnie, udział w pro-
dukcji filmowej był ciekawą, ale 
uboczną przygodą życiową. 

Przygoda ta przekształciła się 
z biegiem czasu w dobrą i trwałą 

znajomość. Ponieważ w 1996 roku utworzyli-
śmy – przy formującej się co dopiero polonij-
nej samorządności narodowościowej – Forum 

Twórców Polonijnych na Węgrzech, skupia-
jące nie tylko artystów plastyków, muzyków, 
pisarzy, czy dziennikarzy, ale i naukowców 
ze znaczącym już dorobkiem, zapropono-
wałem także Andrzejowi członkostwo w tej 
nieformalnej, ale dostrzegalnie działającej 
organizacji. W 2006 roku, kiedy ukształtowa-
ła się myśl nadania temu skupisku twórców 
kształtu organizacji działającej także formalnie 
i utworzyliśmy stowarzyszenie o tej samej na-
zwie, Andrzeja Pedryca obraliśmy prezesem. 
Co prawda stowarzyszenie to istniało tylko 

W okresie lipiec – listopad 2015 odeszło 
na wieczną wartę kilku sympatyków Ośrodka 
Świętokrzyskich Mateczników w Zagnańsku. 
Poniżej daty ich zgonu oraz przypomnienie 
sylwetek. 

– 21 lipca w wieku 91 lat zmarł Kazimierz 
Mierzwa – lekarz, popularyzator wiedzy me-
dycznej, działacz ruchu ludowego. Urodził się 11 
maja 1924 w miejscowości Biesiadki w powie-
cie brzeskim. Podczas okupacji był żołnierzem 
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Tar-
nowskiej. Brał udział w kilku akcjach zbrojnych 
w walce z Niemcami. Równocześnie uczest-
niczył w tajnych kompletach. Maturę uzyskał 
w Brzesku- Okocim w roku 1945. Po wojnie, po 
ukończeniu studiów medycznych na Wydziale 
lekarskim UJ (oraz asystenturze w macierzystej 
uczelni ) i odbyciu stażu, w roku 1954 zamiesz-
kał z żoną Marią w Kielcach. Przez wiele lat pra-
cował nieprzerwanie w Szpitalu Wojewódzkim 
w Kielcach, jako specjalista patomorfologii i cho-
rób wewnętrznych. W roku 1968 obronił pracę 
doktorską na Akademii Medycznej w Krakowie. 
Do roku 1986 kierował Zakładami Patomorfolo-
gii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkie-
go w Kielcach, placówkami, które od podstaw or-
ganizował. Z jego inicjatywy powstała Poradnia 
Onkologiczna. Był jej pierwszym kierownikiem. 
Ma wielki udział w utworzeniu w Kielcach Szpi-
tala Onkologicznego.  Od roku 1967 należał do 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (później 
Polskiego Stronnictwa Ludowego). Przez wiele 
lat był przewodniczącym Komisji Zdrowia WK 
ZSL. Od roku 1994 należał do Ludowego Towa-
rzystwa Naukowo-Kulturalnego, zaś od 2006 do 
Klubu Literacko-Artystycznego Lekarzy Ziemi 
Świętokrzyskiej. W „Ludowcu Świętokrzyskim” 
ukazało się wiele jego artykułów popularno-na-
ukowych z dziedziny medycyny. W wydanym 
przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
w roku 2007 Almanachu Świętokrzyskich Esku-
lapów (Biblioteka Świętokrzyska 225), opubli-
kował unikatowy materiał dotyczący początków 
kieleckiej onkologii. Jeden z rozdziałów IV tomu 
„Sag świętokrzyskich”, wydanych przez LTNK 
poświęcony był Jemu i rodzinie. Wspólnie z żoną 
wychował czterech synów, którzy poszli w jego 
ślady stając się cenionymi lekarzami medycyny 
świętokrzyskiej. Dr Mierzwa dobrze zasłużył się 
dla kieleckiej medycyny oraz społeczności ziemi 
świętokrzyskiej. Spoczął na kieleckim cmentarzu 
w Cedzynie. 

– 18 września – zmarł w wieku 61 lat An-
drzej Pedryc, naukowiec i poeta rodem z na-
szego Zagnańska, uczestnik IV Międzynaro-
dowych Posiadów w cieniu Bartka (23 maja 
2009). Poniżej wspomnienie o nim. 

– 23 września odszedł do domu Pana Józef 
Mrożkiewicz – nauczyciel, docent nauk huma-
nistycznych, pisarz. Urodził się 17 marca 1913 
w Oleśnicy na ziemi staszowskiej. Przed woj-
ną był nauczycielem szkoły powszechnej na 
wschodnich terenach ówczesnej Polski. Służbę 
wojskową odbył w roku 1935 w Dywizyjnym 
Kursie Podchorążych Rezerwy 4 Pułku Piecho-
ty Legionów w Kielcach, po którym 1 stycznia 
1937 roku uzyskał nominację na stopień pod-
porucznika. W wojnie 1939 roku został rozbro-
jony przez Armię Czerwoną k. Łucka. W czasie 
transportu do obozu jenieckiego uciekł spod Zło-
towa, 17 grudnia 1939 roku wstąpił do Polskiej 
Organizacji Zbrojnej, w marcu 1940 przeszedł 
do ZWZ. Był jednym z organizatorów działal-
ności konspiracyjnej w gminie Potok niedaleko 
Szydłowa na ziemi staszowskiej. Pełnił wiele 
funkcji, m.in. komendanta placówki i rejonu 
gminnego oraz kierownika referatu w sztabie 
komendanta podobwodu Szydłów. Na początku 
lipca 1944 roku przystąpił do oddziału partyzanc-
kiego ppor. Dęba. Po powstaniu 4 pp Legionów 
AK był dowódcą 1 plutonu i zastępcą dowódcy 

3 kompanii, biorąc udział we wszystkich wal-
kach kompanii do 17 października 1944 roku, 
tj. do rozwiązania pułku. W styczniu 1945 roku 
po „wyzwoleniu” Kielc przez Armię Czerwoną, 
został aresztowany przez UB i przez kolejne 6 ty-
godni przymusowo „edukowany”. Do roku 1953 
wielokrotnie zatrzymywany przez UB. Po kilku-
miesięcznych ćwiczeniach wojskowych Ofice-
rów Rezerwy w Śremie awansowany na stopień 
kapitana. Równocześnie dokończył studia roz-
poczęte przed wojną w Państwowym Instytucie 
Robót Ręcznych oraz odbył studia na Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
które ukończył w roku 1953. W roku 1964 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień dr. 
nauk humanistycznych. W tym czasie pracował 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach 
(obecnym Uniwersytecie Jana Kochanowskie-
go), w roku 1969 zostając mianowanym docen-
tem tej uczelni, w której w latach 1973-75 pełnił 
funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego i Ar-
tystycznego. W roku 1976 został przyjęty w po-
czet członków Komisji Nauk Pedagogicznych 
PAN. Kilka lat później przeszedł na emeryturę, 
nie zaprzestając pracy naukowej i działalności 
publicystyczno-pisarskiej. W roku 1992 ukazała 
się wydana przez KTN książka jego autorstwa 
„W konspiracji i walce” – w której opisał dzieje 
Podobwodu AK Szydłów. W pozycjach wydaw-
niczych Staszowskiego Towarzystwa Kultural-
nego „Almanachach Staszowskich” z lat 1994 
i 2002 znalazły się jego artykuły „Saga rodu Ka-
batów” oraz „W rodzinie Kaczorowskich”. Także 
w czasopiśmie „Goniec Staszowski” w latach 90. 
publikował swoje reportaże historyczne. Do koń-
ca życia zachował żywotność. Na kilka miesięcy 
przed śmiercią został awansowany decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej do stopnia podpułkowni-
ka (wcześniej w roku 2000 awansowany do stop-
nia majora rezerwy). Posiadał szereg odznaczeń. 
Za udział w Walce Obronnej 1939 roku oraz 
działalność w ruchu oporu odznaczony Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem Walecznych oraz Krzy-
żem Armii Krajowej. Po roku 1989 wyróżniony 
Krzyżem Oficerskim OOP.

– 13 października zmarła po ciężkiej chorobie 
Halina Porębska – lekarz dentysta, działacz Izb 
Lekarskich, poetka. Urodziła się 2 listopada 1937 
w Gdyni; Studiowała w Gdańsku na Wydziale 
Stomatologicznym Akademii Medycznej w latach 
1954-65. Do roku 1969 pracowała w Przychodni 
Obwodowej i Rejonowej w Pucku, a następnie aż 
do emerytury w Przychodni Rejonowej w Gdyni. 
W latach 1993 -2000 prowadziła gabinet prywatny. 
Poza pracą zawodową (była specjalistą stomatolo-
gii zachowawczej) zajmowala się działalnością 
społeczną. Była współorganizatorką reaktywowa-
nego samorządu lekarskiego, pełniąc m.in. funkcję 
wiceprezesa OIL w Gdańsku i członka Naczelnej 
Rady Lekarskiej) oraz od 2003 roku należała do 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Przez wiele lat jej 
teksty, wysoko oceniane przez pomorskie środo-
wisko, były publikowane w piśmie pomorskich 
medyków. Jej wielką pasją była literatura, szcze-
gólnie poezja. Debiutowała stosunkowo późno, 
w roku 1998 tomikiem poezji „Gry planszowe”. 
W roku 2001 ukazała się kolejna publikacja – 
„Tomik poezji”. Kilka lat później wydała tomik 
poetycko-prozatorski „Na progu milczenia”. Te-
matem jej utworów są przeżycia okupacyjne okre-
su dzieciństwa, refleksje nad przemijaniem oraz 
relacje z bliskimi i otoczeniem. W kwietniu 2010 
roku miałem zaszczyt gościć ją w siedzibie święto-
krzyskiej Izby Lekarskiej; 20 czerwca rok później 
organizowała mi wieczór literacki w siedzibie Po-
morskiej Izby Lekarskiej. Była niezwykle ciepłą, 
koleżeńską osobą. Odeszła po kilkuletniej walce 
z ciężką nieuleczalną chorobą. Pochowana na Wi-
tomińśkim cmentarzu, w sąsiedztwie dr. Macieja 
Wójcickiego. 

– 24 października opuścił nas Feliks Skow-
ron – historyk, harcerz, patriota, regionalista, ma-
larz ziemi staszowskiej. Urodził się 23 stycznia 

Z karty żałobnej 1932 r. w miejscowości Wysokie Duże w rodzi-
nie Franciszka i Karoliny z Pietrasów. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej w Bogorii (od 1 do 6 
klasy uczył się w szkole w Szczeglicach) w roku 
1947, podjął naukę w staszowskim Liceum 
Ogólnokształcącym, które ukończył w roku 
1952. Dalszą naukę kontynuował w Kielcach, 
gdzie ukończył dwuletnie Studium Nauczyciel-
skie, a następnie Wyższe Studia Zawodowe. Po 
ukończeniu studiów powrócił w rodzinne strony 
rozpoczynając w roku 1955 pracę nauczyciela 
historii w Szkole Podstawowej w Grzybowie 
Szczeglickim. W latach 70. przenosi się do pra-
cy w Szkole Podstawowej w Szczeglicach, gdzie 
pracuje do przejścia na emeryturę w roku 1982. 
W okresie pracy zawodowej aktywnie uczestni-
czy w działalności harcerstwa. Jako harcmistrz 
organizuje i prowadzi szereg obozów harcerskich 
stając się ulubieńcem nie tylko harcerskiej mło-
dzieży. Prowadził drużyny harcerskie w szkołach 
w Grzybowie Szczeglickim i Szczeglicach. Pod-
czas obozów harcerskich w latach 1959-64 pełnił 
funkcję kwatermistrza. W latach 1961-66 oraz 
1970-74 był członkiem Komendy Hufca ZHP 
Staszów, a w latach 1986-2006 członkiem Huf-
cowej Komisji Stopnia Instruktorstwa. Udzielał 
się w pracy społecznej, należał do Staszowskie-
go Towarzystwa Kulturalnego od roku 1988, był 
jednym z założycieli Muzeum Ziemi Staszow-
skiej, utworzonego w roku 1991. Zamiłowany 
humanista i oddany sprawom Polski patriota. Ini-
cjator postawienia obelisku poświęconego ppłk. 
A.Wiktorowskiemu ps. „Kruk”, dowódcy 2 pp 
Legionów AK w Małej Wsi, a także autor wielu 
obrazów malarskich o tematyce patriotyczno-re-
ligijnej oraz obyczajowej. Miał szereg wystaw 
artystycznych, na jednej z nich w Stodole Arty-
stycznej Władka Sadłochy w Wysokich Małych 
w ubiegłym roku miałem przyjemność uczestni-
czyć. Był autorem wielu artykułów o tematyce 
historycznej i regionalnej oraz kilku książek z hi-
storii regionu, w tym o „Pomnikach, Kapliczkach 
i Krzyżach z rejonu Bogorii”. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerskim OOP i medalem 90-lecia 
Niepodległości. W ostatnich latach pensjonariusz 
Domu Opieki Społecznej w Kurozwękach. Spo-
czął na cmentarzu w Szczeglicach. 

– 26 października zmarł nagle Szczepan Ja-
rosz, chemik, absolwent wydziału teologii KUL-u, 
student Wydziału Geografii UJK, działacz nie-
podległościowy, członek Świętkrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego od 2010 roku. Całe swe 
prywatne i zawodowe życie związał z rodzinny-
mi Kielcami, gdzie urodził się 1 stycznia 1946 
roku. Ostatnio pracował w Miejskiej Radzie Za-
trudniania jako przedstawiciel Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej. Był członkiem Stowarzyszenia 
„Samorząd 2002”. W środowisku kieleckim zna-
ny był z działalności patriotycznej. Wielokrotnie 
brał udział w marszach Szlakiem I Kompanii Ka-
drowej, który wyruszał 6 sierpnia z krakowskich 
Oleandrów i docierał do Kielc 12 sierpnia. Był 
jednym z założycieli Stowarzyszenia Kadrów-
ka, zarejestrowanego w Sądzie 14 stycznia 2015 
roku. Pełnił w tej organizacji funkcję członka 
Komisji Rewizyjnej. Także obradujący w kwiet-
niu br. zjazd sprawozdawczo-wyborczy naszego 
Towarzystwa wybrał go członkiem Komisji Re-
wizyjnej. Zapowiadał napisanie pracy magister-
skiej z działalności Ośrodka Świętokrzyskich 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnań-
sku. Niestety już nie napisze. Miał rację francisz-
kanin ojciec Sroka, gdy w kazaniu podczas mszy 
św. żałobnej za duszę Szczepana powiedział – 
gdy opuszczamy ten ziemski padół pozostają po 
nas wspomnienia i realacje. Oraz pamięć, która 
zapewnia nieśmiertelność. Oby o Szczepanie 
trwała jak najdłużej. Szczepan Jarosz spoczął na 
Nowym Cmentarzu w Kielcach. W jego ostatniej 
drodze żegnali go licznie przyjaciele, znajomi, 
rodzina (dzieci, brat i siostra przybyła z Francji). 
Także trzy poczty sztandarowe. Niech spoczywa 
w pokoju… 

– 27 października – zmarł Władysław Pilar-
czyk, duchowny, regionalista, długoletni prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Orawy. Urodził się 
28 listopada 1931 na Orawie, we wsi Kiczory, 
w pobliżu Lipnicy Wielkiej. Wychowywał się 
w biednej góralskiej rodzinie o tradycjach pa-
triotycznych. Jego rodzicami byli Anna i Paweł 
Pilarczykowie. Ojciec angażował się w dzia-
łalność na rzecz zachowania polskości Orawy. 
Współpracował ze znakomitymi postaciami 
Orawy jak ks. Ferdynand Machay czy Pius 
Jabłoński, dzięki któremu syn Władysław pod-
jął naukę w gimnazjum w Nowym Targu. Na-
ukę kontynuował w Krakowskim Seminarium 
Duchownym, a potem studiował na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W czerwcu 1956 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Franciszka Jopa. Pracę 
duszpasterską rozpoczął w Radziechowach k. 
Żywca. Do roku 1995 (wówczas przeszedł na 
emeryturę) posługę kapłańską pełnił na terenie 
prawie całej archidiecezji krakowskiej. Ta praca, 
w której miał możliwość poznawania różnych 
zwyczajów kulturowych i odmienności miej-
scowego folkloru, doskonale predysponowały 
go do działalności społeczno-regionalistycznej.

I rzeczywiście ks. Władysław każdą wol-
nę chwilę poświęcał na działalność społeczną 
w Towarzystwie Przyjaciół Orawy (TPO) oraz 
w małopolskim i krajowym ruchu regionalnym. 
W latach 1992-2002 pełnił funkcję prezesa TPO, 
Towarzystwa, które założył w roku 1988. Zaini-
cjował wydawanie pisma „Orawa”, początkowo 
kwartalnika a potem rocznika. Z inicjatywy ks. 
Pilarczyka powołano w roku 1999 Małopolską 
Radę Regionalnych Towarzystw Kultury, której 
efektem działalności było zorganizowanie Ma-
łopolskiego Ośrodka Dokumentacji Regional-
nych Towarzystw Kultury z siedzibą w Bochni. 
Był także twórcą i redaktorem rocznika o histo-
rii, kulturze, dziedzictwie, tradycjach i edukacji 
regionalnej „Małopolska, Regiony – Regionali-
zy – Małe Ojczyzny”. W latach 1999 -2015 uka-
zało się szesnaście tomów tego rocznika, przy 
czym ks. Władysław Pilarczyk pełnił funkcję 
z-cy redaktora naczelnego. Tom I rocznika zo-
stał wydany wyłącznie z jego środków. W latach 
1994-2002 ks. Pilarczyk działał w krajowym ru-
chu regionalnym. Od roku 1994 do 1998 był wi-
ceprzewodniczącym Rady Krajowej, w latach 
1998 – 2002 sekretarzem Rady Krajowej RTK. 
W roku 2002 nie przystąpił do Ruchu Stowa-
rzyszeń Regionalnych, uważając (słusznie) jego 
utworzenie za próbę zniszczenia regionalizmu. 

W okresie swej aktywności w centrali 
polskiego ruchu regionalnego ks. Pilarczyk 
często przyjeżdżał na ziemię świętokrzyską 
(także do Staszowa i Sandomierza należącego 
przed 1999 rokiem do tzw. województwa tar-
nobrzeskiego). Był uczestnikiem organizowa-
nego przeze mnie w Staszowie i Sandomierzu 
w roku 1997 sympozjum „Regionalizm a hi-
storia” oraz wziął udział w Staszowie w roku 
1998 i 2002 w I i III Ogólnopolskich Targach 
Wydawnictw Regionalnych. Przybył również 
na obchody 20-lecia Staszowskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, które organizowałem 
w Staszowie w dniach 24-25 maja 2001 roku.

O śmierci ks. Pilarczyka dowiedziałem się te-
lefonicznie od kol. Eugeniusza Skoczenia z Ra-
cławic. Pogrzeb ks. Władysława odbył się 29 
października br. w kościele św. Łukasza w Lip-
nicy Wielkiej. Po mszy św. ciało zmarłego od-
prowadzono do grobu na cmentarzu parafialnym. 
W ostatnim pożegnaniu (jak dowiedziałem się 
w rozmowie telefonicznej od kol. Józefa Staszla 
z Nowego Targu) wzięły udział setki osób przy-
byłych z całej Polski. Ks. Pilarczyk dobrze zapi-
sał się w pamięci nie tylko lokalnej społeczności. 
Był otwartym na potrzeby bliźnich kapłanem, 
zaangażowanym regionalistą oraz uczynnym ko-
legą. Szkoda, że już nas nie odwiedzi.

Maciej A.Zarębski
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ka. Później okazało się, że konsekwencjami 
tego była półwiekowa walka o powstrzyma-
nie sowieckiej agresji, zimna wojna, żelazna 
kurtyna i wyścig zbrojeń.

Czy należy zrównać politykę niemiecką 
i sowiecką wobec Polski? Wielu Polakom wy-
daje się, że Niemcy byli bardziej agresywni, to 
oni prowadzili obozy śmierci. Takie porówna-
nie nie ma sensu. Niemcy prowadzili politykę 
ludobójstwa, dążyli do powiększenia prze-
strzeni życiowej, chcieli pozbyć się Polaków 
z terenów wcielonych do Rzeszy. Sowieci ta-
kich potrzeb nie mieli. Dysponując olbrzymimi 
terytoriami słabo zaludnionymi, zsyłali polską 
ludność do niewolniczej pracy. Jedni i drudzy 
okupanci stosowali metody zbrodnicze, na 
skutek ich działalności ponieśliśmy olbrzymie 
straty ludnościowe i gospodarcze. O ile Niem-
cy byli formalnie rozliczeni – ścigani, a nawet 
karani, Sowieci byli bardzo często w Polsce 
nawet wynagradzani za swe zbrodnie.

ZSRR był okupantem Polski, agresywnym 
Państwem wobec Polaków, mimo że w ra-
mach Armii Czerwonej walczyły formacje 
polskie tworzone w ZSRR. Polacy nie mieli 
wpływu na to, jakie oblicze polityczne miały 
oddziały zbrojne powstałe w ZSRR. Tworzo-
ne one były od 1943 r. z Polaków zesłanych 
do ZSRR. Wstąpienie do wojska Berlinga 
dawało im szansę na wyjście z łagrów i po-
wrót do domu. Dlatego nie można o to mieć 
żadnych pretensji do nich. Gdyby pozostali 
w łagrach, wielu z nich straciłoby życie z gło-
du i wycieńczenia. Natomiast kadra oficer-
ska w większości rekrutowała się z oficerów 
radzieckich. Sfingowano im polskie pocho-
dzenie, nadawano im nazwiska polskie, pre-
parowano fałszywe życiorysy. Przedwojenni 

17 stycznia 1945 r. do zniszczonej przez Niem- 
ców Warszawy wkracza Armia Czerwona. 
Podobna sytuacja ma miejsce w całej Polsce 
– Sowieci wypierają Niemców realizujących 
wobec Polaków zbrodniczą politykę. Jest to 
argument na rzecz uznania, że Polska została 
wyzwolona przez ZSRR.

Sowieci wkraczają na ziemie II RP nocą  
3/4 stycznia 1944 r. Niestety ta armia stosuje 
politykę zbrodniczą wobec polskich formacji 
niepodległościowych oraz struktur Cywil-
nych Polskiego Państwa Podziemnego. Prze-
śladowana jest także ludność cywilna, która 
ma nadzieję, że wróci wolna Polska. Tym-
czasem Sowieci traktują wschodnią część 
przedwojennej Polski podobnie jak podczas 
pierwszej okupacji. W 1944 r. sytuacja się po-
wtarza – represje, wywózki na Sybir, grabieże 
mienia i gwałty. Przywódcy radzieccy często 
wskazują na straty poniesione w czasie II woj-
ny światowej w walce z faszyzmem. Nie wie-
my, jaką część stanowią stalinowskie represje 
i komunistyczne ludobójstwo, a jakie zbrod-
nicza działalność Niemców. Sowieci szacu-
ją swe straty na ponad 20 mln ludzi, nawet 
powyżej 25 mln. Niemcy też stracili miliony 
żołnierzy i ludności cywilnej, co nie znaczy, 
że byli ofiarami tej wojny. Dziś Niemcy chcą 
nowej wykładni, jakoby też byli ofiarami „mi-
tycznych” nazistów.

Europa Zachodnia twierdzi, że Sowieci do 
22 czerwca 1941 r. byli sojusznikami Niem-
ców. Agresja wobec Polski, Finlandii, krajów 
bałtyckich traktowana jest jako coś egzotycz-
nego. Miało to taki sens, jak wcześniej zgoda 
na Anschlus Austrii czy rozbiór Czechosło-
wacji. Państwom zachodnim wydawało się, 
że w ten sposób zaspokoją zachłannego smo-

Spór o prawdę historyczną polscy oficerowie byli nieliczni, byli to na 
ogół zdrajcy, którzy potajemnie podjęli służbę 
na rzecz Sowietów. Generał Berling zdezerte-
rował z Polskich Sił Zbrojnych generała Wła-
dysława Andersa, za co został zdegradowany 
do stopnia szeregowca, wydalony z wojska 
i skazany zaocznie na karę śmierci.

Berlingowcy poddani byli indoktrynacji, 
w tym wojsku istniał rozbudowany pion poli-
tyczny, składający się z funkcjonariuszy partii 
komunistycznych w mundurach oficerskich. 
Nie mieli oni nic wspólnego z wojskiem. Byli 
to ludzie, których zadanie stanowiła czujność 
klasowa, wyłapywanie „wrogów ludu”, indok-
trynacja żołnierzy. Byli to na ogół członkowie 
przedwojennej KPP. Odegrali oni haniebną 
rolę. Istniała ponadto Informacja Wojskowa 
utworzona w maju 1943 r. Była to najbardziej 
zbrodnicza instytucja w zniewolonej Polsce 
Ludowej. Miała bardzo szerokie uprawnienia, 
z których w sposób bezwzględny korzystała.

Okres komunistyczny rozpoczął się od 
niszczenia polskiego Państwa Podziemnego, 
wojna z „Żołnierzami Wyklętymi”, wykona-
no wyroki śmierci na polskich bohaterach, 
m.in. rtm. Witoldzie Pileckim, gen. Emilu Fil-
dorfie „Nilu”.

Cały system był nastawiony na zniszcze-
nie Polski niepodległej, tłumieniu wszelkich 
odruchów oporu. Dlatego w walkach z ko-
munistami zginęło sto kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi. Musimy pamiętać również o tym, co 
się działo na terenach wcielonych do Związku 
Radzickiego.

Indoktrynacja komunistyczna trwała pół 
wieku, obejmowała wszystkie środki ma-
sowego przekazu. Dochodzenie do prawdy 
wymaga czasu i środków. Stopniowo w spo-
łeczeństwie polskim zwycięża obiektywna 
prawda historyczna i wrażliwość moralna.

Wiele słyszymy ostatnio o przełomie, któ-
ry dokonał się 25 lat temu. Przełomu nie było. 
Były wielkie zmiany, niewątpliwie bardzo 
korzystne, ale wielu funkcjonariuszy PRL-u 
nadal pełni dzisiaj wysokie funkcje w życiu 
publicznym III RP.

Rzeczą drastyczną III RP jest pozbawie-
nie majątku narodowego Polaków, który bez 
większych przeszkód przeszedł w ręce pry-
watne.

Dziś, po 25 latach zachodzi potrzeba 
zmian, aby proces rozkładu społecznego, gra-
bieży i regresu cywilizacyjnego nie postępo-
wał. Nie chodzi tu o cywilizację techniczną, 
tylko o społeczną i moralną. Przez nieudolną 
politykę demograficzną po 1989 roku jeste-
śmy pozbawieni przyrostu naturalnego. Wy-
pycha się za granicę miliony obywateli przed-
siębiorczych, wykształconych, którzy budują 
swoją egzystencję na emigracji.

Gdzie szukać nadziei na zmiany? Naprawa 
musi wyjść od nas. Powinniśmy kierować się 
interesem narodowym, naszym bezpieczeń-
stwem politycznym, materialnym i socjal-
nym. Musi nastąpić zmiana ustroju praw-
nego, muszą nastąpić przejrzyste zasady 
odpowiedzialności osób na kierowniczych 
stanowiskach we wszystkich sferach życia 
publicznego. Konieczne są: drastyczne ogra-
niczenie biurokracji, likwidacja wielu nicze-
mu nie służących ciał kierowniczych i zmiana 
systemu oświatowego.

Jest dużo do zrobienia, ale bez zmian nie 
będzie efektów, nadal będziemy tkwić w ma-
razmie i czeka nas degradacja cywilizacyjna.

Życzę naszemu narodowi gruntownych re-
form, które nas doprowadzą do ważnych efek-
tów cywilizacyjnych. A naszemu narodowi 
awans cywilizacyjny z pewnością się należy. 

 Marian Winiarski

do 2010 roku, bo nie mogło być prowadzone 
w sposób tak sformalizowany i rygorystyczny, 
jak wymagały tego oficjalne i twarde admi-
nistracyjne przepisy prawne, ponownie prze-
kształcając się w istniejące do dziś nieformalne 
Forum, ale fakt wyboru Andrzeja na stanowi-
sko prezesa świadczył o szacunku jakim osoby 
skupione w Forum i stanowiące intelektualną 
elitę węgierskiej Polonii darzyły jego osobę 
i aktywność. 

Andrzej Pedryc urodził się w Polsce, 
w podkieleckiej miejscowości Zagnańsk, 
w 1955 roku. Wykształcenie średnie uzy-
skał jeszcze w Polsce, w mieście Końskie, 
natomiast studia odbył na Uniwersytecie 
Ogrodniczym w Budapeszcie, dokąd przybył 
w 1974 roku. Studia te, ze specjalizacją gene-
tyki i uszlachetniania roślin, ukończył w 1980 
roku. Pracę na tym samym Uniwersytecie im. 
Corvinusa, w Katedrze Genetyki i Uszlachet-
niania Roślin rozpoczął w 1983 roku i pozo-
stał jej wierny aż do końca życia, wspinając 

się tam stopniowo po szczeblach drabiny na-
ukowej. W 2005 roku habilitował się i w tym 
samym roku został kierownikiem katedry. 
W 2009 roku uzyskał habilitację wyższego 
rzędu Węgierskiej Akademii Nauk i tytuł pro-
fesora uniwersyteckiego. Na Uniwersytecie 
był też współzałożycielem i kierownikiem 
studiów doktoranckich na kierunku klasyczna 
i molekularna genetyka oraz uszlachetnianie 
roślin ogrodniczych. Spod jego rąk wyszedł 
– zarówno w Katedrze, jak i w Szkole Dok-
toranckiej – szereg specjalistów. Szczegól-
nie bliską mu tematyką badań były drzewa 
morelowe, ich wytrzymałość na działanie 
mrozu oraz badanie ich genotypu przy uży-
ciu molekularnych markerów. Wyniki tych 
badań doprowadziły do wyhodowania przez 
niego sześciu nowych gatunków moreli, za-
twierdzonych państwowo do powszechnego 
stosowania. Andrzej Pedryc był też autorem 
szeregu tomów naukowych i podręczników, 
jak „Növénygenetika” (Genetyka roślin), 

współpracował z pismami specjalistycznymi, 
jak „Kertészet” (Ogrodnictwo). Był zastępcą 
prezesa Węgierskiego Związku Uszlachet-
niaczy Roślin. Prowadził współpracę z sze-
regiem pokrewnych instytucji zagranicznych, 
także pozaeuropejskich. 

Gdyby komuś tych wszystkich osiągnięć 
było jeszcze za mało, można dodać, że Andrzej 
Pedryc – już prywatnie – pasjonował się astro-
nomią, a okazało się też, że błyszczy w nim 
poza tym talent poetycki. W 2009 roku ukazał 
się w Polsce tomik jego wierszy: „Ściernisko 
marzeń”, z którego przytoczę utwór noszący 
tytuł „Zniknąć ze świata”. Było to niejakie, 
wczesne żegnanie się ze światem, czego An-
drzej wtedy zapewne jeszcze nie przeczuwał, 
i nie przeczuwał, iż będzie ono tak szybkie, 
w pełni sił twórczych, tuż po przekroczeniu 
sześćdziesiątego roku życia. 

Pochowany został w październiku 2015 
roku w Budapeszcie, na cmentarzu Rakoske-
reszturi, a więc na węgierskiej ziemi, która 

stała się jego drugą ojczyzną i na której zosta-
wił żonę-Węgierkę oraz córki. 

Konrad Sutarski
Zniknąć ze świata

Zniknąć ze świata,
za drzewo się schować,
twarz do dębowej kory przycisnąć,
dać myślom, ciału barwy ochronne,
chłonąć samotność, jak bańka prysnąć.
 Stać niewidzialnym
 w tłumie nachalnym,
 nie słyszeć szlochu
 marzeń wyśmianych.
Nie patrzeć w oczy 
porankom pustym,
dniom nieprawdziwym,
kłamstwem zmazanym.
 Łykiem powietrza i kroplą słońca
 dać ciału zbędnemu od życia dystans.
 W konarach dębu listkiem zawisnąć
 i ciszy pełnym ze świata zniknąć.

Budapeszt, wrzesień 2007

Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych 
określany jest często jako skutek przebudzenia 
narodu. Oby to określenie zachowało swój sens 
jak najdłużej, nie poddając się wściekłej nagon-
ce tych, którzy przegrali i nie potrafią pogodzić 
się z porażką. Polacy postawili w końcu znak 
STOP przeciwko psuciu państwa mającego 
swoje źródła jeszcze w czasach rządów lewicy. 
Wówczas to już stawały się modne spotkania 
niektórych przedstawicieli władzy w ośrodku 
rządowym w Łańsku na Mazurach, z szefami 
różnych organizacji biznesowych, których nie 
udałoby się odnaleźć nawet przy pomocy szkła 
powiększającego w oficjalnych rejestrach firm, 
a jeszcze trudniej ściągnąć od nich podatki. Przy 
ognisku wśród mazurskich lasów palono cygara 
i radzono… nie o braciach zza Buga, ale raczej 
o bardziej przyziemnych sprawach. Instalowa-
ła się w życiu kraju w szybkim tempie epoka 
parasolników, którzy rozpościerali parasole 
ochronne nad coraz to innymi „biznesmenami”, 
aby im coś przykrego ze strony państwa się nie 
przydarzyło. Ten sielankowy nastrój próbował 
wprawdzie zakłócić rząd PiSu w latach 2005-
2007, za co na głowę ówczesnego ministra spra-
wiedliwości i szefa CBA zaczęły spadać coraz 
to większe kawały betonu i w końcu powstrzy-
mano ich od jakże „szkodliwej” służby! Nie do-
puszczono do tego, aby Polska stała się drugą 
Japonią czy nawet Zieloną Wyspą. 

A dzisiejsi najwięksi krzykacze jakoś nie 
potrafili przez dwie kadencje stworzyć takich 
warunków gospodarczych, aby młodzi polscy 
emigranci tłumami wracali do Polski, mimo że 
podczas dwóch kampanii wyborczych obiecy-
wano im prawdziwy raj na ziemi. Na obietni-
cach oczywiście się kończyło. Przyjęto bowiem 
minimalistyczny program oparty na znanym 
powiedzeniu „chleba i igrzysk”. Chleba odpo-
wiednią ilość wypiekano, na kiełbasę zawsze 
ktoś z rodziny jakoś zarobił, a dostarczaniem 
igrzysk zajęły się posłuszne media karmiące 
nas prymitywizmem, destrukcją moralną oraz 
obrzydzaniem i ośmieszaniem naszego dzie-
dzictwa narodowego. Przy tym mieliśmy zako-
dować sobie, że jest to jedyny słuszny, globalny 
trend gorąco wspierany przez Zachód Europy, 
jako niezbędny i nowoczesny. Ale społeczeń-
stwo polskie powiedziało STOP stosowaniu 
wszelkich możliwych metod wprowadzają-
cych chaos w naszym narodzie, w dodatku cha-
os opierający się o przeróżne dewiacje i depre-
cjonowanie tradycyjnego modelu rodziny. Nie 
przyniosło efektu bombardowanie nas hasłami 
w rodzaju „wybierzmy przyszłość”, czy „nie 
oglądajmy się wstecz”. To było niebezpieczne, 
bo dotyczyło naszej historii i postaci wielu bo-
haterów narodowych, z których mogliśmy brać 
przykład. Do tego wszystkiego nastąpił wysyp, 
jak grzybów po deszczu, przeróżnych fundacji, 
organizacji i innych struktur wspierających ten 
żałosny trend, w dodatku za nasze pieniądze. 

Rozumiem, że w kraju powinno być miejsce 
dla różnych fundacji wspierających określone 
cele, ale niech one działają w oparciu o własne 
fundusze a nie wyciągają garściami pieniądze 
z państwowej kasy. Oczekuję od nowego rzą-
du, że położy tamę temu wielkiemu wyciekowi 
pieniędzy, za który dewastuje się nasze umy-
sły i niszczy polską tradycję. Wówczas uda się 
zebrać znaczący wkład chociażby na te 500 
złotych na drugie dziecko. Miliardy złotych 
wypływają przecież do tych wszystkich funda-
cji i funduszów, zamiast służyć nam wydeptu-
jącym posadzki w przychodniach lekarskich.

 Oczywiście zakręcenie kurka z państwowej 
kasy spowoduje potworny klangor tych, którzy 
z tego żyją, ale takie cięcie jest niezbędne, aby 
odzyskać chociażby polską kulturę dla narodu, 
a nie zostawiać jej na pastwę obcych, którzy na 
siłę chcą nam sprzątać nasze polskie podwórko 
swoimi miotłami. Liberalno-lewackie środo-
wiska muszą w końcu zrozumieć, że skończy-
ło się nieustanne sączenie jadu zatruwającego 
nasze kulturowe korzenie. Tylko przywrócenie 
naszej tożsamości narodowej daje nam szan-
sę na ocalenie w tych niespokojnych czasach, 
w których oprócz lewackiej indoktrynacji wali 
nam do naszych domów islam. Islam, który 
rozpoczął wojnę cywilizacyjną z europejskim 
personalizmem łacińskim, a Polska jest jed-
nym z ostatnich narodów o jeszcze jako tako 
spójnej tożsamości narodowej i religijnej. To 
zaś bardzo przeszkadza globalnym architek-

tom realizującym swoją utopię raju na ziemi 
bez istnienia wiary. Na to nie może być naszej 
zgody. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj jedynym 
ratunkiem dla Europy jest wprowadzenie w ży-
cie programu wokół trzech spraw: Kościół, 
szkoła, strzelnica. I tutaj w program szkoły do-
skonale wpisuje się idea działalności Matecz-
ników Polskości. Dr Maciej Zarębski bardzo 
dobrze zdiagnozował sytuację w Polsce, powo-
łując w odpowiednim czasie tę matecznikową 
strukturę, która działa już nie tylko na terenie 
Polski, ale również w ośrodkach polonijnych. 
Idea ta okazała się niezbędna w programie 
ochrony kultury narodowej przed unicestwie-
niem jej nie tylko przez ośrodki liberalno-le-
wackie. Powinniśmy ją potraktować poważnie 
i propagować wokół nas, bo któregoś piękne-
go dnia zamiast obudzić się w naszej pięknej 
Rzeczypospolitej Polskiej, możemy skoro świt 
otworzyć oczy w jakimś kalifacie.

W nadchodzącym 2016 Roku życzę wszyst-
kim Polakom, aby doświadczali spełniania obiet-
nic nowego rządu, zmierzających do uporządko-
wania działalności państwa. Mam też nadzieję, że 
nie będziemy stać z boku i tylko przyglądać się 
zmianom, ale sami włączymy się aktywnie w ten 
proces, bo tylko we wspólnym działaniu można 
coś osiągnąć. I nie dajmy się zwariować propa-
gandzie zainstalowanej od wielu lat w mediach, 
będącej na usługach tych, którzy przegrali. Życzę 
też wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności 
we własnych zamierzeniach. Moherek

Przebudzenie
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Pisarze
spod znaku
Eskulapa

Pro memoriacena 15 zł

Maria
Magdalena
Człapińska

Opowiadania

Maciej Andrzej Zarębski

ŚLADAMI
KULTUR

PREKOLUMBIJSKICH
cena 20 zł

cena 30 zł

cena 15 zł

W służbie
Kościoła 
i Ojczyzny

w 50-lecie kapłaństwa
księdza prałata

Henryka Kozakiewicza

cena 20 zł

cena 20 zł
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cena 25 zł

Zagnańsk

Świętokrzyskie
Towarzystwo
 Regionalne

2004 – 2014

cena 20 zł

Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003 roku. W 2007 r. zadebiutowali 
płytą Ekspresje, depresje, euforie (Luna Music). Promujący ten album singiel 
Gdy więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis – 
Mocna Trzydziestka. Zyskał również sporą popularność w wielu rozgłośniach 
radiowych w Polsce. Magazyn Teraz Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlep-
szych polskich płyt wiosny 2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. Przychyl-
ne recenzje pojawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych 
serwisach muzycznych. Teledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był 
w programach Telewizji Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kulturalnych. W 

czerwcu 2007 roku zespół BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, w konsekwencji czego w lutym 2009 
ukazała się druga płyta grupy zatytułowana Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie nowy kierunek w twórczości 
grupy. Europa Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. Zaledwie rok po ostatnim wydawnictwie 
zespół BRUNO SCHULZ powraca z nowym albumem. 19 marca 2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany 
Nowy lepszy człowiek, a w marcu 2013 kolejny – Wyspa. Aktualny skład: Karol Stolarek – śpiew, Marcin Regucki – 
gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. Wyspa została płytą roku 2014 w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej. Goniec 
Świętokrzyski sprawuje patronat medialny nad zespołem.

Zespół Bruno Schulz
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GONIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów niezamówionych i nie odpowiada za treœæ og³oszeñ

ZAMEK KRÓLEWSKI – bastion Mateczników Polskości

cena 30 zł

Włodzimierz Gruszczyński

Zagnańsk 2014

i „JĘDRUSIÓW”
Historia

cena 30 zł

WĘDRÓWKA
Gdzie jest wędrówki ciągłej granica 
przez życia morze sztormami tkane, 
gdy w końcu nic cię już nie zachwyca,
a wszystko przestaje być kochane?
 Szarpana falą skrzypi łódź stara, 
 bezczynnie leżą wiosła zmęczone, 
 odpływa daleko twoja wiara 
 w to, że dopłyniesz w spokojną stronę.
Przestały już cieszyć cię wspomnienia 
beztroski życia lat twej młodości, 
gwaru ulicy, neonów lśnienia, 
trudno wykrzesać ci łyk radości.
 To wszystko zostało gdzieś na brzegu,
 za horyzontem życia bezkresu. 
 Nie musisz niczego już łapać w biegu,
 ani szamotać się w sidłach stresu.
Leżąc na łodzi wzrok swój kierujesz 
ku Bogu wiedząc, że ci poradzi. 
Od dawna w głębi duszy to czujesz, 
że On do portu cię doprowadzi.

Jeden z nagrodzonych  
wierszy Lucyny Kukomskiej

1 2 3

654 7

1098

1211

Statuetka, którą zdobyła 
Lucyna Kukomska za zajęcie 

I miejsca w Przeglądzie 
Twórczości Literackiej Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów 
w Płocku w kategorii Poezja. 

Gratulujemy!


