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Odbyło się w dniach 16-18 września 2016 roku w Rytwianach, 
na ziemi świętokrzyskiej. Wzięło w nim udział 21 członków UPPL, 
część z nich z osobami towarzyszącymi, łącznie 30 osób. Pierw-
szego i drugiego dnia towarzyszył uczestnikom sympozjum prof. 
Andrzej Tyszka, znany socjolog kultury w Warszawie, drugiego 
i trzeciego dr Janusz Termer, pisarz, krytyk literacki, który prowa-
dził warsztaty literackie. Wszyscy byli zakwaterowani w jedno- lub 
dwuosobowych pokojach Eremu Złotego Lasu. Obrady odbywały 
się w miejscu pobytu, gdzie także znajdował się refektarz (klasztor-
na jadalnia), co znacznie ułatwiało organizację sympozjum, a jego 
uczestnicy zupełnie nie odczuwali trudów, jakie z reguły towarzy-
szą imprezom tego rodzaju w dużych miastach. Wszyscy zgodnie 
to podkreślali, a także chwalili za wybór miejsca sympozjum. Nie-
którzy (kol. kol. Waldemar Hładki, Bożena Klejny, Aldona Kraus, 
Jerzy Samusik, Majka Żywicka) pamiętali sympozjum, które odby-
ło się przed 21 laty na ziemi świętokrzyskiej w Chańczy i Staszo-
wie. I często wspominali jego udany przebieg, oczekując równo-
cześnie podobnych przeżyć i emocji, zwłaszcza że organizator był 
ten sam… Jak widać poprzeczka była postawiona wysoko. Obok 
więc tradycyjnych warsztatów literackich, spotkania integracyj-
nego oraz Nadzwyczajnego Zjazdu członków Unii, zaplanowano 
spotkanie z władzami naczelnymi Izb Lekarskich, kilka wystąpień 
paramedycznych w ramach spotkania z kulturą i historią regionu, 
spotkanie z księdzem poetą w jego zabytkowym XVI-wiecznym 
drewnianym kościółku, koncert poezji śpiewanej, który odbył się 
we wnętrzu zabytkowego klasztoru pokamedulskiego w Rytwia-
nach (nota bene obchodzącego w przyszłym roku 400 lecie ery-
gowania, którego dokonał Jan Tęczyński), w miejscu oddalonym 
kilkanaście metrów od miejsca zakwaterowania! 

15 września 2016. Bogumił Wtorkiewicz z dyplomem przyznanym 
przez Europejskie Stowarzyszenie Sztuki „Artmode” w Warszawie.

Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego, funkcjonujące jako Oddział 
Muzeum Narodowego, wspólnie zaprosiły na uroczystość wrę-
czenia Stypendiów im. Andrzeja Radka, tym razem już po raz 
trzydziesty. Na początku kierowniczka Muzeum przedstawiła 
nowy skład Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stefana Żerom-
skiego w osobach: przewodnicząca – Sylwia Zacharz, sekretarz 
– Magdalena Silwanowicz oraz skarbnik – Urszula Sochanek.

Stypendystów, tradycyjnie już, poproszono o zajęcie miejsc 
w ławkach szkolnych z czasów Żeromskiego. Na wstępie, pro-
wadząca spotkanie Sylwia Zacharz powitała uczniów, przedsta-
wicieli lokalnych urzędów – donatorów, a także przedstawicieli 
gmin, z których pochodzą wyróżnieni, jak również nauczycieli 
i dyrektorów szkół, opiekunów i rodziców. W szczególny spo-
sób podkreśliła obecność Kazimiery Zapałowej, którą nazwała 
„matką założycielką”. Z podziękowaniem za obecność zwróciła 
się także do przedstawicieli mediów, którzy informują o współ-
czesnych Radkach i często śledzą ich dzieje.

23 września br. Ludomira i Maciej Zarębscy przed 
pomnikiem płk. Ryszarda Kuklińskiego w Gdyni.

6 XI br. Uczestnicy uroczystości poświęcenia obelisku Jędru-
siów w lasach turskich. Wśród nich Jerzy L. Rolski ps. Babinicz.

19 X br. Bogdan Dworak i Maciej A.Zarębski prezentują różne aspekty życia w PRL. 
Pilnymi słuchaczami są: St. Kędzior, B. Wtorkiewicz, St. Durlej, W. Śliwińska i E. Karyś.

21 IX br. Ośrodek Mateczników Polskości w Zagnańsku. Jerzy Mielnik przedstawia zdjęcia swojej książki 
„Egipskie impresje” stanowiącej poklosie sześcioletniej pracy w Egipcie. Z prawej uczestnicy spotkania.

17 IX 2016. Pamiątkowe zdjęcie uczestników sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy na tle zabytko-
wego Eremu Złotego Lasu w Rytwianach, który w przyszłym roku będzie obchodził 400-lecie erygowania.

cd. na str. 2

11 XI 2016. Obchody Święta Niepodległości w Warszawie. Pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda w drodze na Uroczystą Odprawę Wart 
na Placu J.Piłsudskiego. Prezydent Andrzej Duda przemawia do uczestników spotkania z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu 

Prezydenckim. Wśród nich m.in. premier B.Szydło, marszalkowie Sejmu i Senatu, ministrowie. Zdjęcia w tej kolumnie Maciej A.Zarębski.

25 XI br. migawka ze spotkania z okazji 100. rocz-
nicy śmierci Henryka Sienkiewicza w Ośrodku 

w Zagnańsku. Przemawia Stanisław Kędzior.

16 IX br. Rytwiany – Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej na spotkaniu z uczestnikami sympozjum lekarzy pisarzy.
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w okresie wrzesień – listopad 2016 w obiektywie 
Marii Burczy, Marka Sobieniaka, Macieja A.Zarębskiego.
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stypendium im. A. Radka, już po raz drugi. 
Wzorowa uczennica drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, ze śred-
nią ocen 4,9 i stuprocentową frekwencją 
w roku szkolnym 2015/2016. Uczestniczka 
unijnego projektu Erasmus. Odpowiedzialna 
i godna zaufania osoba.

Kolejna stypendystka to J U L I A  G Ó R -
N I A K , absolwentka Gimnazjum im. Sta-
nisława Staszica w Suchedniowie, gdzie 
mieszka, a obecnie uczennica pierwszej klasy 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Skarżysku Kamiennej. Gim-
nazjum ukończyła ze średnią ocen 5,2. Brała 
udział w szkolnych konkursach przedmioto-
wych, a także w Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Odpowiedzialna, zawsze 
służąca pomocą słabszym kolegom, pracowa-
ła w Samorządzie Uczniowskim, była wolon-
tariuszką PCK, a także charytatywnie kwesto-
wała na rzecz zwierząt.

W grupie tegorocznych Radków znalazły 
się również trzy uczennice I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach.

Wśród nich jest N ATA L I A  C E D R O 
z Masłowa, gminy, na terenie której leżą Cie-
koty. To tam spędził dzieciństwo St. Żerom-
ski. Natalia jest absolwentką Gimnazjum im. 

Mówiąc o obecnych Radkach, zauważyła, 
że uczniów wzorujących się na bohaterze „Sy-
zyfowych prac” Stefana Żeromskiego, An-
drzeju Radku, cechuje wytrwałość, determi-
nacja, stawianie na pierwszym miejscu nauki 
i dążenie do wyznaczonego celu. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że Radkowe stypen-
dium otrzymują wyróżniający się uczniowie, 
pochodzący z małych miejscowości w woje-
wództwie świętokrzyskim. W tym roku było 
ich siedmioro, w tym studentka pierwszego 
roku na kierunku lekarskim Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, I w o n a  G a -
l a s i ń s k a , absolwentka I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bartłomieja Nowodworskie-
go w Krakowie, ze średnią ocen 4,8. Mieszka 
w Węgleszynie, gm. Oksa, gdzie w miejsco-
wym kościele, w lipcu 1858 r. wzięli ślub 
rodzice Stefana Żeromskiego – Wincenty 
i Franciszka Józefa z domu Katerla. Iwona 
była już trzykrotną laureatką stypendium im. 
A. Radka. Zasługiwała na to nienaganną po-
stawą uczniowską, społeczną i moralną, osią-
gając bardzo wysokie wyniki w nauce, a także 
dostrzegając potrzeby innych i pracując jako 
wolontariuszka. Reprezentowała również 
szkołę w zawodach sportowych.

Siostra Iwony, M A R T Y N A  G A -
L A S I Ń S K A , także została nagrodzona 
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Jana Pawła II w rodzinnej miejscowości, ze 
średnią ocen 5,3. Uczestniczka projektu edu-
kacyjnego „Mieszkańcy morskich głębin” 
oraz konkursów przedmiotowych z języka 
polskiego i angielskiego, biologii, fizyki, ma-
tematyki. Koleżeńska, chętnie pomaga słab-
szym, pracowita, dzielnie pokonuje wszelkie 
trudności, aby realizować swoje życiowe pla-
ny i marzenia.

Kolejna Żeromszczanka to M A Ł G O -
R Z ATA  R A P C I A  z Mierocic w gm. 
Nowa Słupia. W roku szkolnym 2015/2016 
uzyskała średnią ocen 4,4 w pierwszej klasie 
licealnej. Interesują ją nauki humanistyczne, 
angażuje się w projekty artystyczno-społecz-
ne, ceni aktywność fizyczną. Osoba komuni-
katywna, co można było zauważyć w czasie 
uroczystości.

Również N ATA L I A  T K A C Z , miesz-
kająca w Łaziskach, gm. Piekoszów, uczy się 
w „Żeromskim”, gdzie pierwszą klasę ukoń-
czyła ze średnią ocen 4,3. Jako humanistka 
najlepsze wyniki osiągnęła z historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Cechuje ją zamiłowanie do 
nauki. Marzy o studiach, na których będzie 
pogłębiać swoje zainteresowania. Koleżeń-
ska, pełna empatii.

„Rodzynkiem” w siedmioosobowej grupie 
tegorocznych Radków był mieszkający w Sę-
dziszowie S E B A S T I A N  B R Y Ł A , 
uczeń trzeciej klasy Technikum Logistycz-

nego nr 1 w Jędrzejowie. W minionym roku 
szkolnym uzyskał średnią ocen 4,0. Ambitny, 
pracowity, dążący do wyznaczonego celu, 
przy tym niezwykle odpowiedzialny, zaan-
gażowany w życie szkoły. Należy do grupy 
rekonstrukcyjnej. 

Po przedstawieniu stypendystów i wręcze-
niu im dyplomów, stypendiów oraz upominków 
w formie książek od Muzeum Narodowego, 
prowadząca Sylwia Zacharz zachęciła obec-
nych do wypowiedzi. Przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego, Jacek Kowalczyk, gratulu-
jąc tegorocznym Radkom, zwrócił szczególną 
uwagę na empatyczne postawy nagrodzonych 
i zaapelował: „Kopiujcie mistrzów, póki sami 
się mistrzami nie staniecie”.

Gratulacje złożyli też inni donatorzy, pod-
kreślając godne naśladowania postawy Na-
grodzonych. W imieniu Świętokrzyskigo To-
warzystwa Regionalnego życzenia wytrwania 
w dotychczasowych staraniach wraz z gratula-
cjami przekazała pisząca te słowa. Tradycyjnie 
już, stypendyści dostali zestaw siedmiu książek 
wydanych w ostatnim roku przez Bibliotekę 
Świętokrzyską. Jednocześnie, z uwagi na nie-
obecność Iwony Galasińskiej, rozpoczynającej 
studia medyczne, poprzez jej siostrę Martynę 
przekazałam indywidualną nagrodę od dr. Ma-
cieja A. Zarębskiego w formie atlasu anatomii, 
z którego sam w przeszłości korzystał.

Tekst i foto: Jadwiga Kasierska-Tecław 

„Śladami przeszłości” – pod tym hasłem 
odbyło się spotkanie uczniów klasy III B na-
szego gimnazjum z Panem Janem Jadachem 
w dniu 19 X 2016 roku. Niezwykły gość- pa-
sjonat historii, działacz regionalny, związany 
z Ośrodkiem Regionalizmu w Zagnańsku, 
opowiadał o rocznicach ważnych wydarzeń hi-
storycznych przypadających w 2016 roku. Pan 

Jan w sposób bardzo ciekawy przedstawił mło-
dzieży okoliczności walki Polaków o niepod-
ległość w XIX wieku (powstanie listopadowe 
i styczniowe) oraz trudności, z jakimi borykali 
się po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 
roku (powstania śląskie, plebiscyty, zamach 
majowy). Regionalista podkreślał niezwykłą 
rolę poznawania przeszłości, poszukiwania 
różnych źródeł historycznych i rozwijania kry-
tycznego myślenia historycznego oraz zwracał 
uwagę, że najbliższa powinna być „nasza mała 
Ojczyzna” – nasz region.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali 
słów gościa, była to dla nich niezwykła lekcja 
historii.

Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Ma-
rzannie Moćko za umożliwienie spotkania 
z Panem Janem Jadachem.

Marzena Pawlik

Śladami przeszłości ...

Osobiście wspominam te czasy nie naj-
gorzej. W tym czasie ukończyłem studia me-
dyczne w roku 1966, potem pracowałem przez 
kilka lat na uczelni macierzystej, w Katedrze 
Farmakologii, gdzie w maju 1971 roku uzy-
skałem stopień dr. nauk medycznych. Zawar-
łem szczęśliwy, trwający blisko pięćdziesiąt lat 
związek małżeński oraz zostałem ojcem dwóch 
uroczych córek. Białystok opuściłem w marcu 
1975 roku podejmując pracę w szpitalu powia-
towym w Staszowie. Tam pracowałem do eme-
rytury (tj. do 2003 roku), z przerwą na ponad-
trzyletni kontrakt w Libii, w latach 1983-1986. 
W tym małym miasteczku nie tylko pracowa-
łem zawodowo jako szef działu diagnostycz-
nego, ale także udzielałem się w działalności 
społecznej. W roku 1981, przed z górą 35 laty 
założyłem Staszowskie Towarzystwo Kultu-
ralne, w roku 1982 utworzyłem wydawnictwo 
o nazwie Biblioteka Staszowska. 

Tyle pozytywów, ale pamiętam i uciążliwości 
życia w tamtym czasie. W szkole podstawowej 
Nazaretanek omal nie wyleciałem za incydent, 
który miał miejsce w marcu 1953 roku, w dniu 
pogrzebu Stalina (jeden z kolegów zepsuł po-
wietrze na uroczystym apelu). Pamiętam, jak 
Ojciec niechętnie opowiadał o latach okupacji, 
na zadawane przeze mnie pytanie, jak się pra-
cowało w tamtym okresie na poczcie kieleckiej, 
nie chciał odpowiadać. Jak unikano w domu 
rozmów na temat Katynia… Pamiętam zmaga-
nia mamy w szkole, jak była szykanowana i nie 
mogła znaleźć pracy po likwidacji Nazaretu. Jak 
zmuszano ją do podejmowania coraz to nowych 
studiów, grożąc pozbawieniem pracy. A po od-
mowie zdjęcia krzyża w szkole, omal jej nie 
wyrzucono. Wszystko to pamiętam doskonale. 

Doświadczyłem bezpośrednio niedogod-
ności życia kartkowego. Już w sierpniu 1976 
roku wprowadzono je na cukier. Pamiętam 

kolejki po mięso (kartki na nie obowiązywały 
od 28 lutego 1981 roku), w których stałem od 
3.00 nad ranem.

 Pod koniec kwietnia roku 1976 wprowa-
dzono je także na przetwory mięsne, masło, 
mąkę, ryż i kaszę. We wrześniu tego roku 
obowiązywały także przy zakupie mydła, 
proszków do prania i papieru toaletowego.

Na początku roku 1980 rozpoczęła się 
prowadzona przez kościół akcja pomocowa 
dzielenia darów żywnościowych i środków 
sanitarnych otrzymywanych z zagranicy. 
Trwała ona, z różnym nasileniem, do końca 
roku 1981. Pamiętam doskonale dary otrzy-
mane z parafii staszowskiej od ówczesnego 
proboszcza ks. Henryka Kozakiewicza.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grud-
nia 1981 roku system kartkowy stopniowo roz-
szerzano na kolejne grupy towarów, m.in. czeko-
ladę, alkohol, benzynę. Osiągają zakres znacznie 
szerszy niż w czasie okupacji podczas II wojny 
światowej. W szczytowym okresie reglamentacji 
w PRL jako dowody zakupu stosowano również 
np. książeczki zdrowia dziecka, w których sklepy 
zobowiązane były wstemplowywać każdy za-
kup waty, pieluch, mleka w proszku, masła, albo 
np. pokwitowania z punktów skupu makulatury, 
uprawniające do zakupu papieru toaletowego 
w relacji jedna rolka za kilogram makulatury. 

 Reglamentację benzyny realizowano nieco 
inaczej; najpierw stacje benzynowe miały obo-

wiązek podczas każdego tankowania wbijać 
stosowny stempel w dowodach opłaty składki 
ubezpieczeniowej pojazdu, potem zaczęto wy-
dawać odpowiednie karty do stemplowania, 
wreszcie „standardowe” kartki z wycinanymi 
kuponami. Funkcjonowały jeszcze specjalne 
kartki na benzynę z wypisywaną uznaniowo 
ilością tankowanego paliwa (w odróżnieniu od 
wydawanych przez PZU dla wszystkich posia-
daczy samochodów i motocykli –był problem 
z motorowerami, które nie były ubezpieczane). 
Był to rodzaj wyróżnienia (w gestii dyrektorów 
większych przedsiębiorstw) i dla ówczesnych 
prominentów, a także jedna z form „sklepów 
za żółtymi firankami”. Sprawa się skończyła 
po wykryciu wielu nadużyć (potem ponadre-
glamentowaną benzynę można było tankować 
tylko na stacjach w jednostkach wojskowych 
i milicyjnych na specjalne zezwolenia, które 
dostawali bardzo nieliczni).

 Po zakończeniu stanu wojennego podej-
mowano próby zniesienia systemu kartko-
wego, jednak z powodu ciągłych braków 
towaru na rynku ponownie je wprowadzano. 

Dopiero od 1986 roku, w miarę stabilizacji 
cen, system kartkowy był stopniowo ograni-
czany. Reglamentację artykułów codziennego 
użytku ostatecznie wycofał rząd Mieczysława 
Rakowskiego. Ostatnim towarem reglamen-
towanym było mięso – kartki obowiązywały 
do końca lipca 1989 roku. W ostatnich mie-
siącach legalnie dostępne było mięso z uboju 
gospodarczego, w praktyce nieznacznie droż-
sze od mięsa reglamentowanego. To już dało 
się znieść, szczególnie w naszym zawodzie.

Pamiętamy do dzisiaj pomoc organizacji 
charytatywnych, kościoła, rozwój sieci Pewe-
xów, karierę bonów towarowych PKO oraz 
książeczek walutowych obowiązujących przy 
wyjazdach zagranicznych Polaków na Węgry, 
po artykuły gospodarstwa domowego, do Ru-
munii po kożuchy i do Bułgarii na wypoczynek. 

Życie moje w PRL-u opisałem w dwóch 
książkach: „Z Klerykowa w świat”, oraz 
„Jeszcze jedno życie”.  Maciej A.Zarębski
* wypowiedź autorska podczas posiedzenia 
w Ośrodku w Zagnańsku w dniu 19 paździer-
nika br na sesji poświęconej PRL-owi

Wspomnienie PRL-u *

Warto wspomnieć, iż obrady sympozjum oraz 
imprez towarzyszących były nagrywane przez 
profesjonalnego operatora Marka Sobieniaka.

Pierwszego dnia sympozjum (16 września) 
odbyło się spotkanie lekarzy pisarzy z władza-
mi Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, 
z prezesem Maciejem Hamankiewiczem, wi-
ceprezesem Romualdem Krajewskim, sekre-
tarzem Markiem Jodłowskim, skarbnikiem 
Wojciechem Marguardtem oraz prezesem 
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej Pawłem Ba-
ruchą. Prowadzili je wspólnie: Maciej A.Za-
rębski, organizator sympozjum, wiceprezes 
UPPL, który wcześniej zaprezentował gościom 
uroki zabytkowego Eremu Złotego Lasu w Ry-
twianach, oraz Waldemar Hładki, prezes Unii, 
który uroczyście przez zapalenie znicza unij-
nego zainaugurował rytwiańskie sympozjum.

Spotkanie z władzami Izb Lekarskich prze-
biegło w sympatycznej i miłej atmosferze. Pre-
zes Maciej Hamankiewicz przedstawił główne 
problemy, którymi zajmuje się Naczelna Izba 
Lekarska ( patrz fotokronika), a prezes Walde-
mar Hładki przybliżył gościom cele i zadania 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Przypomniał, iż 
obecnie do Unii należy 68 osób, a w ciągu 50 lat 
jej funkcjonowania przewinęło się 217 lekarzy. 
Poinformował zebranych, iż Unia ma obecnie 
siedzibę w Krakowie (od marca 2015 roku) i po-
siada własną stronę internetową, którą w ciągu 
tygodnia ogląda ok. tysiąca osób. Na koniec po-
prosił władze Izb Lekarskich o wsparcie finan-
sowe zaplanowanego na początek października 
przyszłego roku złotego jubileuszu Unii. Prezes 
Hamankiewicz zapewnił o przychylności w tej 
kwestii, ale dyplomatycznie zaproponował, by 
złożyć wniosek o dofinansowanie tych obcho-

dów jubileuszowych lekarzy-pisarzy (nazywa-
jąc ich artystami wśród artystów) do Komisji 
Kultury NIL. O przychylności dla działalności 
kulturalno-literackiej lekarzy zapewniał tak-
że szef ŚIL Paweł Barucha. Świadczyło o tym 
m.in. dofinansowanie przez ŚIL uroczystej ko-
lacji w dniu 18 września br. 

Po wieczornym posiłku odbyło się spotka-
nie z historią i kulturą regionu (i nie tylko). 
Rozpoczął je prof. Andrzej Tyszka (1), który 
w sposób nieszablonowy, posiłkując się często 
anegdotami i ciekawostkami zaprezentował 
sporą galerię lekarzy pisarzy (w skali światowej 
i krajowej), szczególnie tych, którzy do historii 
przeszli bardziej jako pisarze, mimo iż uprawia-
li wyuczony zawód. Warto wymienić za Tysz-
ką nazwiska kilku z nich; ze świata chociażby 
Avicennę, Nostradamusa, Karola Linneusza, 
Alberta Schweitzera, Antoniego Czechowa 
czy Michaiła Bułhakowa, z Polski – Bolesława 
Wieniawę Długoszowskiego, Felicjana Sławoja 
Składkowskiego, Tadeusza Boya Żeleńskiego, 
a także Henryka Jordana, Stefana Szumana, 
Antoniego Kępińskiego i Andrzeja Szczeklika. 
Niektórych z nich profesor nazwał klasykami 
literatury, a nawet jej luminarzami.

Podobnie długo i nad wyraz dowcipnie 
trwała gawęda poświęcona dziejom rytwiań-
skiego eremu kamedułów w wykonaniu ks. 
Wiesława Kowalewskiego (2). Powiedzenia 
w stylu – ja w odróżnieniu od poprzednika 
wykładam na tacy (połączone z równocze-
snym jej pojawieniem się) oraz ciekawostki 
z praktyki spowiednika bardzo przypadły do 
gustu uczestnikom. Warto przytoczyć kilka 
ważnych dat dotyczących historii rytwiań-
skiego klasztoru.

Jesienne sympozjum lekarzy... – dok. ze str. 1
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Na wstępie kilka zdań komentujących wyda-
rzenia polityczne, które miały miejsce w ostat-
nich 3 miesiącach. Można je określić jednym 
zdaniem nihil novi, nic nowego. Ekipa rządzącej 
partii, PISu ma się dobrze, jej poparcie określają 
sondaże na 35-40%, co stanowi więcej niż połą-
czona cała opozycja (z wyjątkiem ugrupowania 
„Kukiz” 15, które ze swoimi sondażowymi 10% 
może w najbliższych wyborach dać PiS-owi 
upragnioną większość konstytucyjną). Nadal 
trwa impas w działalności Trybunału Konsty-
tucyjnego, który słownie i czynnie (ustami i za-
chowaniem prezesa Rzeplińskiego) lekceważy 
ustawy sejmowe, dotyczące zasad jego pracy, 
tak jakby one go nie dotyczyły. Prezes Rzepliń-
ski w swoich dążeniach do sprawowania naj-
wyższej władzy w państwie poprzez niezależny 
od nikogo Trybunał Konstytucyjny szuka zwo-
lenników, ostatnio w środowisku adwokatów, 
którzy wydają się w większości popierać jego 
szaleńcze, uzurpatorskie marzenia. Jak długo 
prawowita wladza ustawodawcza i wykonaw-
cza będzie tolerowała rokosz sądowniczej...?

Przeciętny obywatel dawno przestał się inte-
resować tym konfliktem, zadowolony z realiza-
cji obietnic wyborczych PiS-u, w tym programu 
„500 plus” i zapowiedzią realizacji obniżenia 
wieku emerytalnego, a właściwie powrotu do 
stanu sprzed reformy rządu PO – PSL. Zastana-
wia mnie, czy jest możliwe, aby przeciętny Ko-
walski mógł udzielić poparcia prawdopodob-
nej kandydaturze Rzeplińskiego w przyszłych 
wyborach prezydenckich. Osobiście w to nie 
wierzę, ale przecież żyjemy w takich czasach, 
w których wszystko jest możliwe. Vide wybo-
ry prezydenckie w Stanach Zjednoczonych z 8 
listopada 2016 r. Ich wyniki, zupełnie nieocze-
kiwane zwycięstwo, mimo zdecydowanego bra-
ku poparcia swej partii i bierności demokratów, 
republikanina Donalda Trumpa - wywołało hi-
steryczną reakcję szefów UE oraz spowodowa-
ło żałobę celebrytów świata lewacko-liberalne-
go. W każdym razie zahamowało poparcie dla 
„obrońców demokracji” w Polsce. 

W marszach KOD-u, coraz mniej ludnych, 
głównie wypowiadają się ostatnio celebryci 
spod znaku Melpomeny, zachowujący się jak 
dzieci, którym nagle odebrano zabawki. Ich 
postawa jest nie tylko żałosna, ale budzi wręcz 
niesmak, zdziwienie, no i zdecydowaną utratę 
sporej ilości dotychczasowych sympatyków. 
A szkoda, bo przecież dotyczy to wybitnych 
aktorów, reżyserów etc., którzy niepotrzebnie 
rozmieniają na drobne własny talent i dorobek 
twórczy występując w niesłusznej sprawie i do-
wartościowując różnego rodzaju politycznych 
cwaniaków i miernoty. Zapominają przy tym, 
że polityka to nie film, czy teatr, a na politycznej 
scenie łatwiej o zniesławienie niż o sławę. 

W krajach wschodniej i południowej Europy 
wzrastają nastroje i działania pronarodowościowe 
i obserwuje się ich konsolidację pod auspicjami 
Polski, która wydaje się odgrywać coraz większą 
rolę w zjednoczonej Europie. Zagubieni działacze 
PO tworzą „gabinet cieni”, przyszłych ministrów, 
nazywany pieszczotliwie „cieniasami”.

Opinia publiczna wyczekuje z coraz więk-
szym zniecierpliwieniem rezultatów pracy two-
rzonej obecnie Komisji Weryfikacyjnej ds. re-
prywatyzacji. Jak się wydaje coraz bardziej ulega 
radykalizacji. Oby sytuacja nie wymknęła się 
spod kontroli społeczno-politycznej. W każdym 
razie nie wydaje się możliwe pozamiatanie afer 
związanych z dziką reprywatyzacją w Warsza-
wie i całej Polsce „pod dywan”. Myślę, że czas 
najwyższy, by wreszcie powtórzyć za Tuwimem:
(...)Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.

Żeby wreszcie zapadły sprawiedliwe wy-
roki sądowe. Tego z pewnością oczekują Po-
lacy, jak również stworzenia mechanizmów, 
które uniemożliwią powtórzenie podobnych 
sytuacji w przyszłości. 

Wierzę, że może tego dokonać obecna 
rządząca ekipa. I jestem pewien, że jeżeli to 
zrobi, wówczas będzie rządzić nie jedną lecz 
kilka kadencji. Czego jej życzę z całego serca. 
I będę trzymał kciuki żeby się udało. Bo wte-
dy wygra cała Polska. 

Na marginesie chcę zwrócić uwagę na inny 
jeszcze element naszej strategii w walce o lep-
szą, bardziej gospodarną, o ludzkiej twarzy Pol-
skę. Uważam, że nie jest możliwy jej rozwój 
gospodarczy bez powrotu do dawnych wartości 
narodowych, bez zmian w mentalnośći Pola-
ków, bez przywrócenia znaczenia słów „Bóg, 
honor, Ojczyzna”, bez dbania o naszą tożsa-
mość i tradycję. Sądzę, że może to znacznie 
ułatwić rozwój Mateczników Polskości, o co od 
lat zabiegam osobiście, jak również kierowany 
przeze mnie ruch Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury. O tym sprawach traktuje ostatnio wy-
dana w naszej Bibliotece książka „Mateczniki 
Polskości gwarantem dobrej zmiany”, o której 
wiele można przeczytać na stronach 4 i 5 tego 
numeru „Gońca”, do czego zachęcam.

W tej części mojego felietonu chciałbym po-
dzielić się z czytelnikami ważnym wydarzeniem, 
jakim było zaproszenie mojej skromnej osoby na 
uroczyste obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości w Warszawie. Wziąłem udział nie tylko 
w Uroczystej Odprawie Wart na Placu Marszał-
ka J. Piłsudskiego, ale także w spotkaniu w Pa-
łacu Prezydenckim. Miałem zaszczyt osobiście 
uścisnąć dłoń Pana Prezydenta Andrzeja Dudy 
i pozdrowić go od Górali Świętokrzyskich spod 
dęba Bartka. Udział w tych imprezach stanowił 

dla mnie niezapomniane przeżycie. Jestem pe-
wien, że było to wyróżnienie całego środowiska 
regionalistów Ziemi Świętokrzyskiej skupionych 
wokół Świętokrzyskiego Towarzystwa Regional-
nego, od lat pracujących nad odrodzeniem pol-
skiego tradycyjnego ruchu regionalnego.

W drugiej części mojej rozmowy z czytelni-
kami chciałbym przybliżyć imprezowe sukcesy 
Towarzystwa i personalne jego członków i sym-
patyków. W dniach 16-18 września 2016 r. przy 
współpracy Towarzystwa Przyjaciół Eremu Złote-
go Lasu zorganizowaliśmy sympozjum Unii Pol-
skich Pisarzy Lekarzy. Referaty podczas towarzy-
szącej sympozjum sesji historyczno-artystycznej 
wygłosili ks. Wiesław Kowalewski, prof. Andrzej 
Tyszka oraz n/p. Warsztaty literackie poprowadził 

współpracownik redakcji „Gońca” dr Janusz Ter-
mer (obszerna relacja na stronach 1, 2, 9 i 10).

19 października br. w Zabrzu spotkał się 
z uczestnikami, studentami Uniwersytetu III 
Wieku miejscowej Wszechnicy Wojciech Koło-
dziej, sekretarz ŚTR, autor kilku tomików saty-
rycznych wydanych w Bibliotece Świętokrzy-
skiej. Było to udane spotkanie, podczas którego 
poeta zaprezentował wiele swoich satyrycznych 
utworów i przedstawił blaski i cienie swojej 
przygody z literaturą. Bogumił Wtorkiewicz brał 
udział w październiku br. w Międzynarodowej 
Wystawie Autorskich Kapeluszy w Londynie.

Na początku listopada dotarła do nas wiado-
mość o wyróżnieniu naszej wiernej czytelniczki 
i współpracownicy Bożeny Pawłowskiej-Kila-
nowski medalem 75-lecia „Polonia Technica” 
im. Tadeusza Kościuszki. Zostało ono przyzna-
ne m.in. w uznaniu wieloletniego wkładu pracy 
wniesionego w integrację Polonii na świecie. Bo-
żena Pawłowska-Kilanowski jest prezesem Fun-
dacji JPII w Saskatchewan w Kanadzie, gdzie 
mieszka na co dzień. Była kilkakrotnie uczest-
niczką Posiadów w cieniu Bartka. Dr Ludomira 
Zarębska, przyjaciel Biblioteki Świętokrzyskiej 
otrzymała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim 
konkursie poetycko-prozatorskim „Pulsu słowa” 
w dziale prozy za pracę „Medycyna po liftingu”. 
Organizatorami konkursu byli: Naczelna Izba Le-
karska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 
oraz Unia Polskich Pisarzy Lekarzy. Fragmenty 
wyróżnionej pracy publikujemy na stronie 6 tego 
numeru „Gońca Świętokrzyskiego”. 

Lucyna Kukomska, stały współpracownik re-
dakcji i autorka kilku pozycji naszego wydawnictwa 

otrzymała w dniu 30 listopada I miejsce w Przeglą-
dzie Twórczości Literackiej Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Płocku w kategorii Poezja.

Wcześniej (w połowie września br) Bogumił 
Wtorkiewicz otrzymał Dyplom Uznania oraz ty-
tuły: Artysta Roku i Artmoderator Roku 2016, 
porzyznane przez Europejskie Stowarzyszenie 
Sztuki i Mody „Artmode” w Warszawie za mię-
dzynarodową współpracę kulturalną. Kol. Bogu-
miłowi i Paniom gratulujemy tych wyróżnień.

W minionym okresie zostało przekazane w da-
rze ponad sto pozycji książkowych Biblioteki Sta-
szowskiej i Świętokrzyskiej Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Samsonowie. Kilkanaście zestawów 
nowości Biblioteki Świętokrzyskiej (książki wy-
dane w ostatnich trzech latach) w imieniu Zarządu 
ŚTR przekazałem pracownikom Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie oraz Zakładu Dzie-
wiarskiego Jacka Fronio w Zagnańsku. Nowości 
naszego wydawnictwa (dziewięć pozycji) ofiaro-
waliśmy Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Osiem zestawów książkowych Biblioteki Świę-
tokrzyskiej wręczyła w dniu 12 października br. 
tegorocznym stypendystom „Radka” Jadwiga Ka-
sierska-Tecław, wiceprezes ŚTR (na stronach 1-2 
jest obszerna relacja jej autorstwa z tej uroczystości). 

Na początku października br. przekazał na 
konto naszego Towarzystwa w formie darowi-
zny kwotę 1000 zł prof. Eugeniusz Kulwicki 
z Krakowa. Była to druga w tym roku jego da-
rowizna. Obradujący w dniu 7 listopada Zarząd 
ŚTR przyznał profesorowi odznakę Przyjacie-
la Biblioteki Świętokrzyskiej. Prof. E.Kulwicki 
jest trzecią osobą (po Stanisławie Dudzie i Lu-
domirze Zarębskiej), która otrzymala to wy-
różnienie. Z przyjemnością przypominam, iż 
jest on autorem książki Ocalić od zapomnienia 
(Biblioteka Staszowska 24 /Staszów 1992), był 
jednym ze 106 uczestników Ogólnopolskiego 
sympozjum „Zbrodnie stalinowskie wobec 
Polski” (Chańcza 5-7 października 1990). 

Chciałbym (pro domo sua) poinformować 
szanownych czytelników o zmianie formatu 
i objętości naszego pisma. Przychylając się do 
zgłaszanych postulatów zarząd ŚTR zdecydo-
wał, że od przyszłego roku „Goniec Święto-
krzyski” będzie się ukazywał w formacie A4 
(dwa razy mniejszym niż obecnie) i będzie li-
czył 20 stron, z czego cztery w kolorze. Zasad-
niczą jego formą będzie wersja internetowa, 
numery papierowe będą możliwe do zakupie-
nia za opłatą 4 zł/egz bezpośrednio z drukarni. 

Na koniec chciałbym w imieniu Zarządu 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go i własnym złożyć Państwu Najlepsze Ży-
czenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech dopisze zdrowie i pogoda 
ducha. Życzę także szampańskiej Zabawy 
Sylwestrowej. I DOSIEGO 2017 ROKU.

Maciej A.Zarębski

Słowo redaktora

Wszystko wskazuje na to, że mateczka 
Europa pozazdrościła Polsce miana najwe-
selszego baraku w socjalobozie z czasów 
PRL i postanowiła pokazać, że co jak co, ale 
sama potrafi zorganizować jeszcze większy 
i weselszy barak. Zresztą zapotrzebowanie na 
nieustanny bal ciągle narasta za sprawą glo-
balnego nakazu, że tak powinniśmy układać 
sobie życie, aby się dobrze bawić. Pozwólcie 
państwo, że na wstępie przytoczę kilka frag-
mentów „Manifestu na rzecz Europy wolnej 
i zjednoczonej”, zwanego Manifestem z Ven-
totene, autorstwa włoskiego komunisty Altiero 
Spinellego. „Istnienie suwerennych państw jest 
sprzeczne z ideologią postępu… ostateczną li-
kwidację suwerennych państw umożliwi tylko 
likwidacja wspólnot narodowych… Nieprzy-
datni starzy zostaną wyeliminowani…”. Dla-
czego to cytuję? Otóż latem na wyspę Vento-
tene (Morze Tyrreńskie) udała się, po odbytym 
spotkaniu, pielgrzymka głównych VIPów Nie-
miec, Francji i Włoch, aby na grobie Spinelle-
go złożyć wieńce. Za wytyczne programowe? 
Śmiać się, czy płakać? Dla porządku dodam, 
że do doczesnych szczątków Roberta Schuma-
na pod Metzem, marzącego o chrześcijańskiej 
zjednoczonej Europie, jakoś nikt raczej nie 
pielgrzymuje. Wnioski nich każdy sobie sam 
wyciągnie. Bardziej jednak rozbawiła mnie 
wypowiedź szefa Komisji Europejskiej, który 
postanowił dać dwa lata czasu panu Donaldowi 
Trumpowi na przemyślenie, czym jest Europa 

i jak ona funkcjonuje. Tu już można się na do-
bre uśmiać. Z kolei zaś Parlament Europejski 
chyłkiem przechodzi do powtórki wyborów 
w Austrii, gdyż ma o wiele poważniejsze spra-
wy na głowie. Musi się bowiem zająć zała-
twianiem spraw polskich sprinterów. Tak, tak, 
sprinterów! Tych, co to na wyścigi biegają do 
Brukseli z donosami na Polskę, bo jej obywa-
tele wybrali nie takich swoich przedstawicie-
li, na jakich jest zapotrzebowanie globalnej 
politpoprawności. A sprinterzy potrafili nawet 
obdarować szefa PE pamiątkowym medalem 
z okazji 60. rocznicy poznańskiego Czerwca, 
chociaż obdarowany wielokrotnie negatywnie 
wypowiadał się o Polsce. Boki zrywać!

Ale tam Europa, u nas jest jeszcze weselej. 
Obecna opozycja nie mając żadnego progra-
mu służącego rozwojowi Polski, postanowiła 
bawić nas różnymi głupstwami nie mającymi 
nic wspólnego z jakimkolwiek zdrowym roz-
sądkiem. Trudno bowiem zrozumieć dlacze-
go nie chcą walczyć z kornikiem w Puszczy 
Białowieskiej. Przecież jeżeli ów kornik zeżre 
drzewostan, to co się stanie z siedzibą byłego 
prezydenta w Budzie Ruskiej ogołoconą z zie-
leni, a i przy okazji innemu polskiemu VIPowi 
skończy się dostawa tlenu, bo też ma tam gdzieś 
swoją siedzibę. Nie pomyśleli biedacy o swoich 
przyjaciołach. Za to przez serce stolicy i innych 
większych miast przetoczyły się wesołe czarne 
manify z wulgarnymi hasłami na planszach. Jed-
na „zapiewajka” przejęta swoją rolą rzuciła na-
wet hasło: „Dość dyktatury kobiet”, co ochoczo 
zaczął skandować czarny tłum. Tylko dlaczego 

ten czarny kolor, a nie np. czerwony? Czyżby 
to oznaka żałoby po tych wszystkich abortowa-
nych dzieciach? Nie pojmuję, o co w końcu tu 
chodzi, ale uśmiać się można. Znakomicie też 
bawili się w Gdańsku luminarze najwyższego 
prawa na balu z okazji 30-lecia istnienia TK. 
W dodatku za zagraniczne pieniądze. Tego Try-
bunału, który powołał sam gen. Jaruzelski. Do 
zabawy przyłącza się również i rząd wybierając 
na posiedzenie rządowe wyjazd do zaprzyjaź-
nionego państwa. Czyżby remont pomieszczeń 
URM? Proponuję na następne wyjazdowe 
posiedzenie rządu wybrać Alaskę. Od mrozu 
ochłoną głowy, a przypadkowe nagłe hamowa-
nie renifera może zakończyć się, co najwyżej, 
niewinnym wysypaniem zawartości sań prosto 
na śnieg. Dla zabawy w śnieżki, bezstresowo. 
Ostatecznie jak się bawić, to się bawić. W Rio 
mają swój karnawał, to dlaczego ma go nie być 
i u nas. Przecież ma być nam wesoło, no nie?

Tymczasem w innym miejscu, bez świateł 
jupiterów i medialnego wrzasku tworzy się rze-
czy niezbędne dla przetrwania narodu polskiego 
na bazie jego korzeni kulturowych. To trwająca 
konsolidacja mateczników kultury i patrioty-
zmu, o czym była mowa w poprzednim felieto-
nie. To działalność niestrudzonego społecznika 
dr Macieja Zarębskiego wraz z gronem wypró-
bowanych działaczy, którzy sprawy kultury na-
rodowej traktują priorytetowo. To organizowane 
różnego rodzaju konferencje i sympozja promu-
jące ideę mateczników. Na wrześniowym sym-
pozjum lekarzy zrzeszonych w Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy z udziałem władz Naczelnej 

Rady Lekarskiej, zaprezentowano twórczość lu-
dzi w białych fartuchach. Okazuje się, że istnie-
je jeszcze nieodhumanizowany, zupełnie inny 
świat, jakże różny od histerycznie rozwrzesz-
czanych grup działających w imieniu interesów 
globalnych „uzdrowicieli” świata. To obraz 
prawdziwej polskiej kultury wypływający spod 
strun gitary chirurga dr. Hładkiego, to pełne pasji 
opowiadania pani stomatolog Magdaleny Czła-
pińskiej, to z kolei bogaty kalendarz wydaw-
niczy Biblioteki Świętokrzyskiej. To w końcu 
przekaz środowiska regionalistów, że czeka nas 
prawdziwa żmudna, pozytywistyczna praca od 
podstaw w każdej dziedzinie życia. Z zakasany-
mi po łokcie rękawami. I nie na żadnym euro-
pejskim zmywaku, lecz tutaj, na miejscu, jeżeli 
zależy nam abyśmy nie zniknęli z mapy Europy. 
Ale do tego potrzeba całej armii współczesnych 
Judymów. Jeden to za mało. Żeromski o tym 
niegdyś pisał. Nie możemy oglądać się na żadną 
mannę z nieba. Nasze sprawy musimy załatwiać 
sami, aby nie zginąć w europejskim pyle. Jak się 
to robi – daje przykład Świętokrzyskie Towa-
rzystwo Regionalne ze swoim prezesem dr. Ma-
ciejem Zarębskim. Podjęta oddolna inicjatywa 
nawet bez rozgłosu mediów, zaczyna przynosić 
rezultaty. Należy tylko życzyć panu prezesowi 
i współpracującym z nim osobom, aby przy-
szły rok był rokiem lepszym, rokiem sukcesów. 
W nadchodzącym karnawale życzę wszystkim 
udanych balów, nieustającego optymizmu i do-
brego zdrowia. Wprawdzie Polska to nie Rio, 
ale bawić to my się również potrafimy.

Moherek
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leżą się dr Ludomirze Zarębskiej za wnikliwą 
korektę materiałów wybranych do druku. 

Słowa wdzięczności kieruję do ministra Rol-
nictwa Krzysztofa Jurgiela za przyznanie środ-
ków finansowych na organizację pokazu dobrej 
żywności podczas Zjazdu, co przyczyniło się do 
jego uatrakcyjnienia oraz wydania tej jakże po-
trzebnej książki, której treścią są materiały zwią-
zane z organizacją I Zjazdu Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury. 

Mateczniki Patriotyzmu i Kultury mogą być 
bowiem dobrym nośnikiem i narzędziem insty-
tucjonalnym dla promocji idei i rozwoju regio-
nalnego, słowem rozsadnikiem kultury regio-
nalnej. Mogą być dzięki temu gwarantem dobrej 
zmiany, czemu dałem wyraz w tytule książki. 

Sprawa udziału regionalistów w działaniach 
na rzecz „dobrej zmiany” jest nadal otwarta. Nic 
przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawu-
jące obecnie władzę „Prawo i Sprawiedliwość” 
oparło program naprawy Polski nie tylko na 
aparacie partyjnym, ale także na pasjonatach od-
danych Ojczyźnie, słowem na licznej rzeszy re-
gionalistów, funkcjonujących w oparciu o nowy 
paradygmat kultury – Mateczniki Polskości.

Wyrażam nadzieję, że niniejsza książka po-
przez rozwijanie sieci Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w kraju i za granicą może się przyczy-
nić do moralno-etycznego odrodzenia Polski, 
równie ważnego jak jej odrodzenie gospodarcze. 

Maciej A.Zarębski

„Mateczniki Polskości gwarantem dobrej 
zmiany”, opracowanie dokonane przez dr. Ma-
cieja A. Zarębskiego stanowi w zasadzie zbiór 
materiałów przedstawiających genezę powstania 
struktur organizacyjnych Mateczników. Przejrzy-
sty układ spisu treści prowadzi nas od momentu 
pomysłu prof. Andrzeja Tyszki, przez podjęcie 
konkretnych działań dr. Macieja Zarębskiego, aż 
po relację z I Zjazdu założycielskiego Krajowej 
Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury, rela-
cję stanowiącą zamknięcie pewnego etapu. Jest 
to znakomite opracowanie niezmiernie istotnych 
spraw nie tylko dla samej idei matecznikowej, ale 
również dla popularyzacji znaczenia ich funkcjo-
nowania w obszarze kształtowania postaw patrio-
tycznych w społeczeństwie. To swoiste vademe-
cum wiedzy na temat genezy idei matecznikowej 
przekuwanej w konkretne struktury organizacyj-
ne. W zasadzie ma ono charakter perfekcyjnie 
metodycznie napisanego podręcznika dla tych, 
którzy ideę mateczników chcieliby przenieść do 
swojej małej ojczyzny.

Referaty programowe w wyczerpujący sposób 
wyjaśniają pojęcie słowa „matecznik”. Prof. An-
drzej Tyszka przystępnie osadza je w całokształcie 
potencjału kultury regionalnej, co dla czytelnika 
i działacza regionalnego jest elementem niezbęd-
nym dla zrozumienia potrzeby funkcjonowania 
mateczników, jak również powstawania ich oddol-
nych struktur. Dr Maciej A. Zarębski zaś w swoim 
referacie programowym określa mateczniki jako 
narzędzie walki o polskość, co nabiera szczegól-
nego znaczenia po przystąpieniu Polski do UE. Od 
siebie w tym miejscu dodam tylko, że we wszel-
kich rozważaniach na temat suwerenności narodo-
wej zawsze należy mieć na uwadze program glo-

balnych architektów świata zakładający likwidację 
państw narodowych. I dopiero w tym szerszym 
kontekście, przy pomocy dr. Macieja Zarębskiego, 
dochodzimy do konkluzji jak ogromne znaczenie 
mają do odegrania Mateczniki Polskości. Dlate-
go też zwracam uwagę, że w zrozumieniu tego 
wszystkiego niezbędna jest po prostu znajomość 
referatu programowego dr. Macieja A. Zaręb-
skiego „Idea Mateczników Polskości”. Warto też, 
a nawet należy, zapoznać się z pozostałymi refera-
tami programowymi, aby wyrobić sobie właściwe 
zdanie na temat symbiozy mateczników z zagad-
nieniami kultury regionalnej i ich niewątpliwego 
wpływu na edukację młodych Polaków.

Jak wszystko to wygląda w praktyce, możemy 
dowiedzieć się z następnego rozdziału poświęco-
nego matecznikom krajowym. Mamy już na wstę-
pie ciekawy materiał dr. Macieja A. Zarębskiego 
traktujący o genezie powstania struktur matecz-
nikowych na bazie działalności regionalistycznej 
w Ośrodku Regionalizmu w Zagnańsku. Ciekawe 
spojrzenie przedstawia również Jan Jadach kon-
centrując się na działalności wydawniczej, naj-
pierw Biblioteki Staszowskiej, a następnie Biblio-
teki Świętokrzyskiej. Działalność edytorska służy 
bowiem m.in. upowszechnianiu idei mateczników. 
W dalszej części zapoznajemy się z przykładami 
działalności innych mateczników osadzonych 
najczęściej w prywatnych domach, 
otwartych dla zwiedzających jako 
poglądowa lekcja naszego zakorze-
nienia w bogatej, wielowiekowej 
kulturze narodu polskiego. Trzeba 
przy tym zauważyć, że są to z reguły 
Izby Pamięci określonych zdarzeń 
na danym terenie, czy nawet w ro-

dzinie, które miały wpływ na kształtowanie się na-
szej tożsamości narodowej. W tych niepozornych, 
często małych środowiskach matecznikowych 
tworzy się nasza historia, o której z pewnością nie 
przeczyta się w żadnych podręcznikach. To jest 
właśnie ta lekcja poglądowa, czym w praktyce są 
mateczniki i dlaczego należy je pielęgnować.

Ciekawą inicjatywą są również Mateczniki Po-
lonijne działające w środowiskach polonijnych na 
Litwie, Węgrzech, w Chicago i Kanadzie. Działa-
cze polonijni z tych środowisk od lat współpracują 
ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami z zakresu 
popularyzacji polskiej kultury na świecie i propo-
zycjach kierowanych do Polaków mieszkających 
w ich środowiskach. Dzięki ich pracy kultura pol-
ska istnieje w świadomości społeczeństw tamtej-
szych krajów i powoduje, że się z nią liczą.

W dalszej części zapoznajemy się z ciekawy-
mi rysami historycznymi kształtowania różnych 
kultur regionalnych na terenie Europy i w Polsce. 
Autorzy przedstawiają również swoje drogi do 
regionalizmu oraz historię współczesności kultur 
pogranicza wschodniego i zachodniego i ich wza-
jemne przenikanie się. Przy okazji poznajemy sze-
reg sławnych nazwisk wywodzących się z małych 
ojczyzn, a z zachodniego pogranicza mamy wręcz 
listę 20 osób uhonorowanych Nagrodą Nobla oraz 
szkic życiorysu samego Alfreda Nobla.

Zwieńczeniem książki jest obszerna relacja 
z I Zjazdu Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury oraz Deklaracja 
programowa i Przesłanie Zjazdu 
Gospodarzy Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury. To wszystko odbyło 
się beż świateł kamer i medialnego 
przekazu. Znamienne jest więc to, 
co w deklaracji pisze o mateczni-

kowej inicjatywie dr Maciej A. Zarębski: „Zjawi-
sko to jest publicznie nie dostrzeżone, a więc nie 
docenione i pomijane. Nie zostało ono dotych-
czas zauważone przez państwowe kierownictwo 
kultury… Także zostało przeoczone przez prasę 
i media… Są narastającym „od dołu” nowym 
piętrem kultury narodowej, zrodzonym w Polsce 
regionalnej”. Są to słowa dość gorzkie, ale praw-
dziwe z perspektywy czasu. Z moich obserwacji 
wynika, że kultura regionalna nigdy nie znajdowa-
ła się w polu zainteresowania mediów, mimo wy-
syłanych przez ŚTR zaproszeń na różnego rodzaju 
sympozja, konferencje czy spotkania. W mediach 
panowała swoista zmowa milczenia, a w opinii 
pracowników resortu kultury padło kiedyś nawet 
takie stwierdzenie, że jak ktoś chce mieć prywatne 
muzeum, to niech je finansuje z własnych środ-
ków. A przecież bez odwołania się do naszej bo-
gatej kultury narodowej możemy pozostać tylko 
biernymi robotami wykonującymi pracę na rzecz 
tych, którzy narzucają nam swój własny styl życia. 
Czy o to nam chodzi? Chyba nie. Słusznie zatem dr 
Maciej Zarębski zwraca uwagę na fakt, że gwaran-
tem programu rządowego dobrej zmiany są Ma-
teczniki Polskości, bo bez dbania o kulturę naród 
ginie. Zresztą chyba najwyższy czas, aby zacząć 
doceniać tego typu inicjatywy oddolne działające 
do tej pory w oparciu o własne środki i skupiające 
działaczy na zasadzie prawdziwego wolontariatu.

Dla porządku podam, że Deklarację podpi-
sało 26 uczestników Zjazdu, który wybrał wła-
dze Krajowej Rady Mateczników. Prezesem 
został przez aklamację dr Maciej A. Zarębski, 
wiceprezesem prof. Andrzej Tyszka, sekreta-
rzem Jan Jadach. Do Rady weszło jeszcze 4 
członków oraz powołano pozostałe struktury: 
Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Lucyna Kukomska

Idea Mateczników Polskości

Oddawana do rąk czytelników książka Ma-
teczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany, 
stanowiąca 347. pozycję Biblioteki Świętokrzy-
skiej, ma wartość szczególną. Zawiera bowiem 
materiały I – pionierskiego Zjazdu Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury, Zjazdu zorganizowanego 
olbrzymim nakładem sił ludzi zaangażowanych 
w promocję mateczników w Polsce i na świecie, 
przy minimalnym poparciu władz, obojętności 
mediów oraz niepewnej sytuacji społeczno-po-
litycznej w kraju po ostatnich, wygranych przez 
„Prawo i Sprawiedliwość” wyborach parlamen-
tarnych. Odbył się w dniach 27-29 maja 2016 
roku w gminie Zagnańsk na ziemi świętokrzy-
skiej, nazwanej przez pisarza sumienia narodu 
polskiego, Stefana Żeromskiego sercem Polski.

30-osobowa grupa jego uczestników zamiesz-
kała w hotelu „Pod Jaskółką” w miejscowości 
Tumlin-Osowa, a obrady, poza miejscem zakwa-
terowania, miały miejsce w Ośrodku Mateczników 
Świętokrzyskich na Osiedlu Kaniów w Zagnańsku. 
W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się sympozjum 
poświęcone literaturze małych ojczyzn. W drugim, 
po uroczystym jego otwarciu (bez udziału mediów, 
mimo wystosowanych zaproszeń), główna sesja 
plenarna, podczas której przedstawiono referaty 
programowe. A po niej wycieczka studyjna do kil-
ku Mateczników Patriotyzmu i Kultury: Oblęgor-
ka (muzeum Henryka Sienkiewicza), Adamowa 

(muzeum ludowe Krawczyków), 
oraz Osiedla Kaniów w Zagnań-
sku (Ośrodek Świętokrzyski), 
gdzie uczestnicy Zjazdu spotkali się 
z członkami i sympatykami Świętokrzyskiego To-
warzystwa Regionalnego w ramach tzw. Posiadów 
matecznikowych. 

 Podczas Posiadów zaprezentowano kilka Ma-
teczników Krajowych (Zagnańsk, Rytwiany, Cie-
koty, Sulisławice, Piórków, Sulejówek, Grodzisk 
Mazowiecki, Wieliczka) oraz Polonijnych (Lau-
da na Litwie, Chicago w USA, Györ i Budapeszt 
na Węgrzech). Trzeciego dnia Zjazdu odbyło 
się sympozjum poświęcone pracy regionalistów 
zmierzającej do działalności matecznikowej, a po 
nim zebranie wyborcze Krajowej Rady Matecz-
ników. Wybrano władze (Zarząd Główny, Ko-
misję Rewizyjną i Sąd Koleżeński), uchwalono 
Deklarację programową i tekst Przesłania, skie-
rowany do regionalistów, sympatyków ruchu 
matecznikowego, rzeczywistych i potencjalnych 
członków Mateczników Polskości. Zjazd zakoń-
czyło odśpiewanie pieśni wiciarzy, przez trzyma-
jących się za ręce wszystkich jego uczestników.

Kilka miesięcy (czerwiec-sierpień br.) zajęło 
przygotowanie i gromadzenie materiałów. Nie-
którzy z autorów, którzy z przyczyn losowych nie 
mogli uczestniczyć w Zjeździe (Wojciech Jachi-
mowicz. Andrzej Stawarz, Andrzej Szczerbowski) 
nadesłali teksty, które znalazły się w tej książce, 
podobnie jak materiały biorących udział w zjeź-

dzie – o Mateczniku polskiej kultury 
w Kanadzie autorstwa Władysława 
Grodeckiego oraz O matecznikach 
w Bibliotece Staszowskiej i Święto-

krzyskiej Jana Jadacha. 
Następne sześć tygodni trwała praca redakcyjno-

-korektorska nad materiałami zakwalifikowanymi 
do druku i w połowie października 2016 roku książ-
ka była gotowa do wydania. Jako autor wyboru 
i układu tekstów oraz ich opracowania wyrażam 
nadzieję na jej dobry odbiór przez czytelników, do 
których, poza uczestnikami Zjazdu, powinni na-
leżeć: pasjonaci działań na rzecz małych ojczyzn, 
miłośnicy tradycji patriotycznych, badacze dziejów 
regionu, właściciele Izb Pamięci oraz galerii arty-
stycznych i twórcy, nauczyciele i młodzież szkol-
na, a także samorządowcy, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele mediów publicznych.

Chciałbym równocześnie podziękować kilku 
osobom, bez pomocy których nie doszłoby do 
powstania książki. Z pewnością należy do nich 
prof. Andrzej Tyszka, pomysłodawca idei ma-
teczników w Polsce oraz jej wielki orędownik, 
a także autor cennych wskazówek jako pierwszy 
czytelnik tej książki. Dr Andrzej Stawarz był 
osobą, która pomagała mi w zebraniu części ma-
teriałów do książki, podobnie jak Zofia Kaczor-
-Jędrzycka. Osobne podziękowania kieruję do 
Ireny Duchowskiej za jej słowność i niezawod-
ność oraz Marka Sobieniaka za pomoc przy do-
kumentacji obrad. Specjalne podziękowanie na-

Słowo od autora

Ośrodek Świętokrzyski Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury tworzy dokumentację „Matecz-
ników”, konsekwentnie publikuje opracowania 
literackie oraz wydawnictwa albumowe zwią-
zane z wybranymi regionami naszej Ojczyzny. 
W ramach serii wydawniczej powstał album 
fotograficzno-tekstowy pn. „Wiąże nas Wisła”. 
Znakomicie opracowany tom zawiera informacje 
historyczne oraz obrazuje stan posiadania Matecz-
nika Nadwiślańskiego. Czytelnicy chłoną piękno 
Wisły, spacerują po bulwarach nadwiślańskich, 
podziwiają płockie molo oraz mosty łączące oby-
dwie strony miasta. Wędrowiec trafia na teren za-
bytkowego miasta usytuowanego wokół Bazyliki 
Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP. Fotografie 
ukazują ulice i place, Ratusz i Stary Rynek. Sta-
rannie wyeksponowane pomniki i tablice potwier-
dzają pamięć mieszkańców Płocka, utrwaloną 
w kamiennych artefaktach. Wędrówkę po Płocku 
kończy pięknie sfotografowane Płockie ZOO.

Po zwiedzeniu Płocka wędrowiec spaceruje 
po Włocławku. Widoki ogólne prezentują okazałe 
bulwary oraz mosty łączące lewobrzeżną i prawo-

brzeżną część miasta. Zwraca uwagę nowa i no-
woczesna przystań „Włocławek” przeznaczona do 
usprawnienia ruchu jednostek pływających oraz 
rozbudowane urządzenia szlaku kolejowego. Sta-
rannie i z pietyzmem sfotografowane zostały po-
mniki i tablice pamiątkowe, a wśród nich miejsce 
męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Stąd tylko krok do Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. 
Jerzego. Zwiedzanie Włocławka kończymy w za-
bytkowych ruinach zamku w Bobrownikach.

Lecz nie rozstajemy się z „Nadwiślańskim 
Matecznikiem”. Autorzy zapraszają na wędrów-
kę krajoznawczą w najbliższe okolice Płocka 
i Włocławka. Twierdzą, że „jesteśmy członkami 
naszej lokalnej małej ojczyzny, będącej ogni-
wem tej jednej, dużej, której na imię POLSKA”. 

Rozdział „Nasze otoczenie” prezentuje pięk-
ne i oryginalne obrazy zatytułowane przez au-
torów „Od wiosny do wiosny”. Nadwiślańska 
ziemia wita wiosnę kwiatami, zamieniający-
mi w piękne bukiety drzewa, krzewy i byliny. 
Zwracają uwagę znakomite zbliżenia, podkre-
ślające urodę kwiatów oraz fauna i awifauna 

(ptaki, wiewiórka itp.). Pięk-
nym pomysłem autorów jest 
dokumentacja wytworów sztu-
ki domowej. Wielobarwny stół 
wielkanocny (wystawa w Izbi-
cy Kujawskiej) znakomicie 
koresponduje z urodą kwiatów. 
Rzucane pod nogi kapłana, 
barwne płatki kwiatowe two-
rzą dywanik charakterystycz-
ny dla procesji Bożego Ciała. 
Nad Wisłą tworzą się piękne chmury, starannie 
utrwalone przez artystów. A niebiańskie studium 
chmury zyskuje uzupełnienie w relacji „Sanktu-
arium w Licheniu”. Relację fotograficzną koń-
czy piękna fotografia Macieja A. Zarębskiego 
pn. „Świt w lesie”.

Bardzo udanym pomysłem autorów i wy-
dawców albumu „Wiąże nas Wisła” jest umiesz-
czenie w rozdziale „Nasze otoczenie” utworów 
poetyckich Lucyny Kukomskiej. Znakomicie 
dobrane do treści utworów fotograficznych, 
w wielu przypadkach uzupełnione fotografiami, 
prezentują umiłowanie ojczyzny i jej walorów 
przyrodniczych oraz utrwalonych historycznie 

tradycji patriotycznych. Wier-
sze i poetyckie obrazy ilustrują 
zasadnicze przesłanie wydaw-
nictwa „Od wiosny do wio-
sny”, wyrażone tytułami utwo-
rów, jak np. „Przeminęło lato”, 
„Styks” – święto zmarłych, 
„Listopad”, bożonarodzenio-
wa choinka, „Wigilia”, „Trzej 
królowie”. 

Biblioteka Świętokrzyska 
coraz częściej sięga po utwory propagujące 
piękno i odrębność małych ojczyzn. Artystycz-
na dokumentacja walorów przyrodniczych oraz 
odrębności historycznie utrwalonych tradycji 
coraz wyraźniej określają profil NASZEGO 
WYDAWNICTWA. Z wielkim zainteresowa-
niem i nadzieją będziemy oczekiwać na kolejne 
dzieła sławiące nasze „MAŁE OJCZYZNY”.

Paweł Pierściński
Biblioteka Świętokrzyska 346
Lucyna Kukomska, Dariusz Ossowski
„Wiąże nas Wisła”
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
Zagnańsk 2016
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Mały bury kotek wyskakuje z rowu i pę-
dzi przez jezdnię na drugą stronę tuż przed 
nadjeżdżającym samochodem osobowym. 
O włos uchodzi z życiem.
– Przycisz tą muzykę, bo słowa nie można 
powiedzieć – ... odzywa się kierowca nowego 
Opla, ojciec rodziny, z którą jedzie do jednego 
z nadmorskich kurortów. Wysmukła biała dłoń 
starszego syna reguluje pokrętło radia. Muzy-
ka cichnie. Chłopiec czuje muśnięcie długiego 
języka na swoim uchu. To ich pies, siedzący 
na tylnym siedzeniu okazuje mu psie uczucie, 
bezgraniczną przyjaźń, miłość i zaufanie.
– To co, tu go wysadzamy? – dobiega wszyst-
kich głos znad kierownicy.
– Może być, chyba jedziemy już ze dwieście 
kilometrów, to już nie trafi do domu – odzywa 
się pierwsza, piskliwym głosikiem, córeczka 
tatusia, wyfiokowana, w okularach na głowie 
i z długimi paznokciami.
Aza na dźwięk jej głosu wyciąga i kładzie 
kufę na jej kolanie.
Tato zatrzymaj się, bo w końcu zajedzie 
z nami na te wczasy – piszczy córeczka i od-
suwa kufę psa. Auto zatrzymuje się.
– No, Aza wyskakuj, na co czekasz, mówią 
wszyscy po kolei, zniecierpliwieni, stęsknieni 
za morzem, plażą i słońcem.
Szpakowaty z brzuszkiem tatuś, piegowata 
żona, dwudziestoletnia córka, starszy siedem-
nastolatek i młodszy trzynastolatek Aleks.
Pies ma ochotę wysiąść, ale patrzy na nich 
nieco zdumiony, niepewny dlaczego on sam.
Wysiadają więc wszyscy.
Pies radośnie zatacza koła, dobiega do każdego 
z osobna. Czuwając, aby nikt ze stada nie zginał.
– My wsiadamy pierwsi, a ty ostatni i przy-
trzymujesz go, aby nie wsiadł – rozkazuje oj-
ciec najstarszemu synowi.
Mija ich samochód z rowerami na dachu.
– Pewnie też jadą na wczasy – mówi wzdy-
chając milcząca dotąd mama.
Samochód zatrzymuje się kilka metrów za 
nimi i cofa ku nim. Z okna wygląda młoda 
kobieta. Przesuwając słoneczne okulary na 
jasne włosy, pyta czy dobrze jedzie na Pradła.
– Na pewno dobrze, niedawno przeglądali-
śmy mapę – odpowiada uprzejmie tatuś.
– Dziękuję, ładnego macie państwo psa — 
dodała na koniec i odjechała.
Aza jakby zrozumiała co mówi, podniosła 
uszy i stanęła jak umiała najlepiej w całej 
swej okazałości. Była naprawdę ładnym mie-
szańcem irlandzkiego setera i jak wszystkie 
psy, bezgranicznie wierną, oddaną rodzi-
nie, którą uznawała za swoje stado. Wszyst-
kie pary oczu podniosły swój wzrok na Azę 
i przez chwilę podziwiały jej urodę, ale tylko 
przez chwilę i z pychy. Nic nie pomogło to 
Azie, bo za chwilę została sama, opuszczona 
przez najdroższe jej osoby.
– Zbieramy się, wsiadamy, a ty Aleks zrób 
swoje! – zarządził senior.
Pośpiesznie wsiedli do opla, a Aleks przy-
trzymywał psa, żeby nie wsiadł. Lecz gdy 
tylko próbował wstawić nogę do auta i szyb-
ko zatrzasnąć mu drzwi przed nosem, Aza 
niesłychanie zwinnie przeskoczyła mu nogę 
i pierwsza wskoczyła zajmując swoje miejsce.
– To ty nawet sprytna jesteś, wiesz? – śmiała 
się wyfiokowana siostra.
– Tatuś, to może ją już zostawimy? – bronił 
trochę Azę młodszy syn.

– Co za sentymenty, będziesz się ty tam z nią 
uganiać – zapiszczała zirytowana już siostra.
Minęli kilka wiosek, miasteczko.
– Co to za wioska? – zapytała mama
– Dzwonowice – odparł Alex.
Aza szykuj się, bo już wszystkie dzwony 
w Dzwonowicach biją, że na ciebie czas – 
sarkastyczny dowcip wymyślił ojciec. I wła-
śnie na najwyższym wzniesieniu Dzwonowic, 
blisko przystanku, udało się rodzinie przechy-
trzyć i zostawić biedną Azę. Biegła zrozpa-
czona, z otwartym pyskiem za odjeżdżającym 
autem, długo i długo. Widzieli ją zziajaną 
i przerażoną. Lecz nie robiło to na nich wra-
żenia, bo teraz mieli inne plany. Krótkie wa-
kacje w nadmorskim kurorcie, a ona tylko by 
przeszkadzała.
Zziajana, bezradna, powoli wróciła na przy-
stanek, na miejsce, gdzie ją wysadzili. Poczu-
ła bezgraniczną samotność i beznadziejność. 
Zmęczona legła na przystanku.
Nie ruszę się z tego miejsca, będę tu w pobli-
żu, stale czujna i wyczekująca, bo jeśli wrócą 
po mnie, to znajdą mnie tylko tu – rozmyślała.
Cały dzień leżała na przystanku i wyczekiwa-
ła. Wieczorem przyszli robotnicy, co na nocną 
zmianę jechali do pracy.
– Co to za pies leży, czyj to pies? – pytali.
Pies leżał obojętny na obcych mu ludzi. Od 
czasu do czasu podnosił tylko łeb, uszy i na-
słuchiwał, czy może nie usłyszy znajomego 
warkotu silnika i głosów swoich. Nic z tego.
Księżyc już świecił wysoko na niebie. Tę noc 
musiał spędzić pod gołym niebem, głodny, 
spragniony, zrozpaczony, ale nie poddający 
się.
Wreszcie zasnął. We śnie widział swoich, 
Aleksa, pana, panią, smutnych bez niego. 
Czuł jak biegnie za autem. Poruszał wtedy ła-
pami, mocniej i mocniej, wreszcie tak mocno, 
że całe ciało biegło, prężąc się i rozprężając. 
Gałki oczne kręciły się jak oszalałe. Dogo-
nił ich, ktoś uchylił drzwi auta. Wskoczył na 
siedzenie. Był obok swoich. Z radości tłukł 
ogonem o ziemię. To wszystko, czego pragnął 
w swoim psim życiu.
Zaczęło świtać. Na przystanku pojawił się 
pierwszy autobus. Robotnicy wracali z noc-
nej zmiany. Drugie auto wiozło ludzi do po-
bliskiego miasteczka.
– Co to za pies? – pytali – nawet ładny, ale 
smutny, ktoś go zostawił – mówili.
Aza ocknęła się ze snu i uprzytomniła, że jest 
sama, że to był tylko sen. Poderwała się szyb-
ko i wybiegła na szosę w nadziei, że może 
jadą. Wyrzucała sobie to spanie, że nie czuwa-
ła zbyt dobrze, a oni mogli tu być i szukać jej.
Poczuła głód i pragnienie. Wyczekiwała cały 
dzień, aż do nocy, lecz nikt po nią nie wrócił. 
Rano lizała rosę i marzyła o misce strawy.
Po kilku dniach głód tak jej doskwierał, że in-
stynktownie powlekła się po wsi w nadziei, że 
coś upoluje, bo miała to w genach po swoich 
przodkach. Za ogrodzeniami wiejskich do-
mów pracowite kurki sprytnie rozgrzebywa-
ły ziemię i raz po raz schylały grzebieniaste 
łebki wydziobując robaki. Ślina ciekła Azie 
na ten widok z pyska. Gdy zapadł zmrok, 
a w oknach chat rozbłysły światła, przeci-
snęła się przez dziurę u płocie na plac. Przez 
uchylone drzwi wsunęła się zwinnie do kurni-
ka i porwała pierwszą z brzegu tłustą kurkę. 
Kury narobiły krzyku i wrzawy. Wybiegła go-
spodyni i gospodarz, a za nimi dzieci spraw-
dzić co się dzieje.

– Mamo tam za płotem biegnie lis i niesie na-
szą kurę.
– Jezu to nie lis, to ta przybłęda z przystanku 
– lamentowała gospodyni.
Lecz Aza była już daleko i bardzo szczęśliwa 
że wreszcie zaspokoi głód. Po kilku dniach 
i innej rodzinie znowu zniknęła kura. O nie, 
tego to już za wiele, co ten pies sobie myśli. 
W końcu zje wszystkie kury z całej wsi. Trze-
ba coś konkretnego postanowić – szemrali 
mieszkańcy.
Tymczasem Aza całe dnie wyczekiwała na 
przystanku, bądź w jego pobliżu.
Ludzie przeganiali ją – pójdziesz ty – i tupali 
nogami.
Mała sześcioletnia Kasia mieszkała na wzgó-
rzu Dzwonowic, naprzeciwko przystanku. 
Często siedziała przy stole obok okna, malo-
wała kredkami i obserwowała przystanek, lu-
dzi odjeżdżających i przyjeżdżających. Miała 
jasne warkoczyki mocno splecione i podpiętą 
grzywkę kolorowymi wsuwkami. Dostrze-
gła też psa całe dnie leżącego na przystanku. 
Rozmyślała dlaczego nie ma nikogo i jest taki 
smutny. Bardzo go polubiła, a nawet poko-
chała. Nie wiedziała jak się wabi więc nazwa-
ła go Smutek. Jednego dnia rodzicie wrócili 
z pracy i zastali ją kończącą swoje dzieło. 
Babcia krzątała się po kuchni.
– O, jak pięknie namalowałaś – pochwalił ją 
pierwszy tatuś.
– A co to za piesek? – spytała mama.
Nie poznajesz mamusiu, to ten z przystanku, 
mój przyjaciel, nazwałam go Smutek, bo jest 
sam i nie ma nikogo.
– Mamusiu podpisz mi ten rysunek? – popro-
siła Kasia.
– A jak mam ci go podpisać? –^zapytała 
mama.
– Napisz – PIES SMUTEK.
Były też dni, że brała chlebek, resztki jedzenia 
i zanosiła je Smutkowi. I on ją polubił, po-
zwolił się pogłaskać i czasami patrzył w jej 
okno. Wciąż jednak myślał o swoich i wycze-
kiwał aż wrócą.
Wkrótce nie mógł leżeć na przystanku, bo 
ludzie zaczęli go przepędzać i nienawidzić 
za kury, które podkradał jak lis. Chował się 
więc w rowie pod różne chaszcze, krzaki i ol-
brzymie liście bukszpanowe. Kasia wiedziała 
o jego kryjówce i czasem szła go pogłaskać, 
porozmawiać z nim i zanieść mu jakiś kąsek je-
dzenia. Smutkowi coraz bardziej zapadały boki 
i matowiała sierść. Stale wiernie czekał na tym 
samym miejscu, gdzie został wyrzucony. Tym-
czasem mściwi za kury i mało wrażliwi miesz-
kańcy wsi na jego los poszli do gminy pobli-
skiego miasta w Pilicy, oskarżyć go o kradzież.
W któryś upalny sierpniowy dzień, gdy asfalt 
topił się od skwaru i lepił do butów, przyje-
chali do wioski gajowi z myśliwskimi strzel-
bami. Smutka nie mogli znaleźć, wiec użyli 
podstępu jak biblijni Żydzi. Poprosili Kasię, 
aby zawołała pieska, bo chcą go zobaczyć czy 
jest chudy. Ufna Kasia zawołała.
– Smutek, Smutek, chodź!
Wyczołgał się z rowu i równie jak ona, ufnie 
do niej szedł.
Rozległy się strzały. Smutek zatoczył się. Ka-
sia przeraźliwie krzyknęła.
– Smutek, Smuteczku! Mój piesku kochany! 
– pobladła i łkała.
A on patrzył na nią jeszcze chwilę wzrokiem 
bardziej smutnym niż dotąd. Za moment jak-
by poweselał. Zaczął merdać ogonem i wyda-

wać przerywane przytłumione piski radości.
Wreszcie padł na gorącą szosę. Uniósł łeb,  
chciał się zerwać i biec do Kasi, bo zobaczył 
w niej kogoś ze swoich, na których tak długo 
czekał daremnie. Oczy w chwili agonii na-
brały dawnego blasku, radości i szczęścia. Za 
moment nie widział już nic. Leżał martwy na 
boku z wyciągniętymi łapami i kufą na cie-
płym asfalcie, jakby spał.
Stróżka czerwonej krwi cieknącej z boku 
Smutka obrysowywała czarną roztopioną 
smołę asfaltu, tworząc abstrakcyjne, agresyw-
ne wzory. A tysiące złocistych kłosów psze-
nicy z pobliskich pól słyszały rozdzierający 
krzyk skrzywdzonej Kasi.
Chyliły swe ciężkie kłosy – korony w dostoj-
nym dla niej i dla Smutka ukłonie.

Ewa Toborowicz-Kozjak

Smutek – opowiadanie

Wigilijna prośba
Czekamy pierwszej gwiazdy blasku
By razem usiąść do wieczerzy
Przy stole gdzie opłatek biały
Gdzie zasiądziemy w sercach szczerzy
I z myślą o tych co odlegli
Złączymy się w oczekiwaniu
Z radością w wierze naszych przodków
Gdy w słowach kolęd przy śpiewaniu
Witać będziemy Boże Dziecię
W tę noc grudniową pośród zimy
Kolejny raz tak jak od wieków
Głosząc Jezusa Narodziny
Dla nas nie tylko to tradycja
Dla nas nie tylko to symbole
To dla nas fakt tych zapowiedzi
Który wypełnia Bożą wolę
Gdy to dla świata i dla ludzi
Dał swego Syna co nas zbawi
Tym bardziej dzisiaj w czas nikczemny
Gdy nienawiścią świat nasz krwawi
Gdy zło swym jadem nas zalewa
Złączmy w czuwaniu głos pacierzy
Boże nam wszystkim pobłogosław
W czas Wigilijnej tej wieczerzy.

Agata Kalinowska Bouvy

Prośba do Stwórcy (pożegnalna)
Możesz wszystko, o Panie’
Jeśli więc taka wola
Daj mi na dni ostatnie
Tęczy aureolę…

 Dałeś poetki duszę
 Serce miłości głodne, 
 dodaj i skrzydeł parę
 (choć skrzydła czasem zwodne)

Wysoko Ikar wzlatał,
Hermes u stóp miał skrzydła…
Pozwól mi, Panie wzlecieć
Gdy Ziemia nieco zbrzydła

 Tak wiele możesz, Panie
 Ty wszechświat trzymasz w dłoni
 Przyrzekam, że z barw tęczy
 Ni smużki nie uronię…

O tęczę tylko proszę,
kiedy dzień szaro-bury
Z tęczą tak lekko będzie
W ostatnim locie w chmury

Barbara Maria Sierakowska
Listopad 2013 r.

Kącik z wierszem

– To miejsca, gdzie są ludzie, którym za-
leży na Polsce. Gdzie są ludzie, dla których 
więcej znaczy być Polakiem, niż być czło-
wiekiem świata wyłącznie. To jest miejsce, 
które ma być kuźnią polskich patriotów, któ-
rzy wyprowadzą Polskę na czołowe miejsce 
w Europie i świecie. Mateczniki zaczęły po-
jawiać się w ostatnim dziesięcioleciu, a ro-
dziły się w atmosferze troski o rozwój regio-
nalistycznych działań, czyli działań na rzecz 
społeczeństwa lokalnego; w sytuacji, kiedy 
regionalizm tradycyjny padał. W roku 2004, 
po wejściu Polski do struktur europejskich 
zaczęto prowadzić bardziej prounijne niż 
propolskie działania w aspekcie ludzi i spo-
łeczności lokalnych. Chcieliśmy być bardziej 
papiescy niż sam papież, czyli być pionierem 
w Europie w dziedzinie zmian, liberalizmu, 

niszczenia narodowego pierwiastka, po to, by 
być dostrzeżonym, by nasi przywódcy ugra-
li coś wyłącznie dla siebie. My, regionaliści, 
przyglądaliśmy się temu z boku i byliśmy tym 
zdegustowani, ale liczyliśmy na to, że władza 
się opamięta. A ta władza, liberalno-ludowa 
wówczas, co muszę powiedzieć z wielkim 
bólem, bo kiedyś ludowcem byłem, z serca, 
chciałem działać, ale nie dało się, ponieważ 
pazerność moich kolegów była większa niż 
chęć służenia ludziom. Zostałem więc wy-
łącznie regionalistą, czyli człowiekiem, który 
chce służyć społeczeństwu tym działaniem 
społecznym, które społeczeństwo chce, żeby 
było wykonywane. Nie dyrektywy unijne, 
nie dyrektywy marszałkowskie, tylko oddol-
ne inicjatywy. A więc jeżeli na wsi chcą po-
wołać klub rolnika, czyli miejsce, gdzie będą 

mogli się spotkać i podyskutować na intere-
sujące ich tematy, to stwórzmy im to miejsce, 
znajdźmy na to środki. Nie trzeba biadolić 
nad tym, że wieś nie czyta, bo nie czyta tak-
że miasto, to jest ogólnoświatowy problem, 
tylko trzeba stworzyć warunki, żeby ludzie 
chcieli czytać. Coś pokazać, zaproponować, 
żeby ludzie nie szukali swojej Mekki w dro-
gich domach towarowych, nie ulegali obcym 
wzorcom, tylko żeby szukali tych korzeni, 
z których wyrośli. Dlatego zaistniała potrze-
ba pokazania miejsc, gdzie tworzyła się nasza 
historia. I to jest pierwsze kryterium matecz-
nikowe. Miejsca-źródła korzeni narodowych, 
patriotyzmu, pokazania historii. Matecznik to 
także miejsce, które będzie organizować ob-
chody rocznicowe, ale nie naszych porażek, 
lecz na przykład polskiej victorii w Wiedniu, 
czy polskiego panowania na Kremlu w 1610 
roku. Trzeba wyraźnie to pokazywać, żeby 

zwiększać dumę narodową i podnosić Pola-
ków z kolan, a więc zniwelować to, co robili 
polscy liberalni przywódcy przez lat osiem 
przynajmniej, a ludowcy im w tym nie prze-
szkadzali, mówiąc najdelikatniej. Jesteśmy 
po wizycie w moim ośrodku, który starałem 
się stworzyć modelowo. Zgromadzone przeze 
mnie eksponaty to nie tylko pamiątki po sław-
nych ludziach, nie tylko ich sylwetki – co jest 
szczególnie cenne przy wizytach młodzieży, 
która bywa tu na lekcjach wychowawczych – 
ale również pamięć o wspomnianych przeze 
mnie wcześniej rocznicach. Te miejsca patrio-
tyczne należy upowszechniać, a nie robić tak, 
jak obecna jeszcze struktura władzy tereno-
wej, bo faktem jest, że w moim ośrodku nigdy 
nie było ani marszałka, ani nawet wojewody. 

Maciej A.Zarębski
* fragment wywiadu przeprowadzonego przez Te-
resę Kołakowską („Kultura wsi”, nr 11(4)2016)

Czym są Mateczniki Patriotyzmu i Kultury? *
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ciąży i dwa tygodnie później rodzę syna. Mam 
już doktorat, specjalizację, postanawiam trochę 
oderwać się od pracy zawodowej i więcej czasu 
poświęcić rodzinie. Biorę urlop wychowawczy. 

* * *
Gdzieś wiosną roku 1982 otrzymujemy we-

zwanie na interview, związane z wyjazdem na 
kontrakt do Libii. W ferworze tylu różnych wy-
darzeń zupełnie o tej sprawie zapomnieliśmy. (…) 

Ciekawi jesteśmy nie tylko egzotycznego 
kraju, odmiennej kultury, ale i tego jak wyglą-
da medycyna Trzeciego Świata na początku 
lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku...

Miejscowość niewielka, położona nad samym 
morzem, kilka ulic na pustyni, ale szpital okazały. 
Nowoczesny, klimatyzowany, świetnie wyposa-
żony, przestronne korytarze, windy, sale chorych 
najwyżej sześciołóżkowe, sprzęt do pielęgna-
cji chorych jednorazowy. To nie Trzeci Świat, 
ale raczej Europa Zachodnia. Nadzorują naszą 
pracę Arabowie, ale pracujemy w dosyć licz-
nym polskim zespole lekarsko-pielęgniarskim. 
W drugim czy trzecim roku kontraktu dołączają 
Jugosłowianie, Hindusi i Filipinki. W konfron-
tacji z innymi nacjami nasza wiedza zawodowa 
i doświadczenie wypadają niezwykle korzystnie. 
Doktor Bolanda (Poland) jest tu niezwykle ce-
niony. Przypadki podobne jak w Polsce, tyle że 
więcej schorzeń układu oddechowego (duże za-
pylenie powietrza) oraz cukrzycy (związki mał-
żeńskie zawierane w obrębie rodziny). Interna 
mieści się na dwóch piętrach – oddział kobiecy 
na górze, męski – piętro niżej. Nie ma dyżurów, 
pracujemy na zmiany, przy czym specjaliści tylko 
na zmianie rannej, pozostali lekarze po południu 
i w nocy. Nie ma instytucji typu Pogotowia Ra-
tunkowego. Pacjenci dowożeni są do przychod-
ni i szpitala prywatnymi samochodami. Służba 
zdrowia jest bezpłatna i to nawet do tego stopnia, 
że państwo finansuje nie tylko leczenie obywateli 
Libii za granicą, ale również refunduje pobyt oso-
by towarzyszącej. Ciekawie jest rozwiązany pro-
blem leków i recept. Na jednej recepcie można 
wypisać pięć różnych leków. Przy schorzeniach 
ostrych wypisuje się specyfik na trzy dni z do-
kładnym zaznaczeniem ilości tabletek czy kap-
sułek, czyli chory otrzymuje nie całe opakowanie 
leku, tylko jego wyliczoną ilość. W przypadku 
schorzeń przewlekłych na dziesięć dni. Realiza-
cja każdej recepty to koszt pół dinara. Proste? Jak 
najbardziej. Łatwo liczyć i nie ma marnotrawstwa 
leków. Poza tym lekarz nie musi sprawdzać za 
każdym razem jakichś wydumanych refundacji 
i uprawnień chorego do konkretnego specyfiku. 

Mimo więc bariery językowej, kulturowej i oby-
czajowej, pracowało się w Libii zupełnie dobrze. 

* * *
(…) Początek XXI wieku. Zastanawiam się, ile 

jeszcze lekarza pozostało w lekarzu. W kontrak-
tach medycznych nie ma już nawet słowa lekarz 
– jest świadczeniodawca. A pacjent to świadcze-
niobiorca opatrzony kodem ICD i wyceniony na 
odpowiednią liczbę punktów, za które otrzymuje 
się refundację z NFZ-tu (zresztą zdecydowanie nie-
doszacowaną). Kiedy więc cierpiący i oczekujący 
pomocy świadczeniobiorca staje w drzwiach Izby 
Przyjęć, czy gabinetu świadczeniodawcy POZ-u, 
jest jednym wielkim kłopotem. Po pierwsze, czy 
ma tyle szczęścia, żeby jego choroba zmieściła się 
w procedurach przypisanych danej jednostce, po 
drugie na ile punktów można będzie wycenić jego 
schorzenie, po trzecie, czy zmieści się w puli punk-
tów zakontraktowanych przez NFZ? (…)

Jestem lekarzem praktykującym nieprzerwa-
nie od kilkudziesięciu lat i ze smutkiem, i nie-
pokojem obserwuję co stało się na przestrzeni 
tego czasu z naszym pięknym zawodem. Kiedy 
zaczynałam pracę słowo lekarz nobilitowało, 
a wielu z nas, adeptów sztuki medycznej, trakto-
wało swój zawód jako powołanie. Nie dyspono-
waliśmy takimi możliwościami diagnostycznymi 
i terapeutycznymi jak dzisiaj, nasza praca była 
trudniejsza, ale dawała o wiele więcej satysfakcji, 
a pacjent był podmiotem a nie przedmiotem na-
szych działań. I nie było to aż tak dawno, żeby nie 
można było tego przywołać z pamięci... 

* * *
Jest wrzesień 1969 roku. W auli uczelni, która 

przez sześć lat była moją szkołą i domem, odbie-
ram z rąk pani dziekan dyplom lekarza. Jeszcze 
dźwięczą w uszach słowa przysięgi Hipokratesa 
we współczesnej wersji – będę sumiennie służyć 
życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeciwdziałać cierpie-
niu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc 
mając na celu wyłącznie ich dobro, strzec god-
ności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić. 
Jestem szczęśliwa i dumna, że spełniłam oczeki-
wania najbliższych – rodziców i męża, którzy mi 
w tym dniu towarzyszą. Ale zdaję sobie sprawę, 
że najtrudniejsze dopiero przede mną. Trzeba bę-
dzie te wszystkie wiadomości teoretyczne, który-
mi mam nabitą głowę, skonfrontować z życiem. 
Nie jestem jeszcze zdecydowana co do wyboru 
specjalizacji. Kiedyś marzyłam o laryngologii, 
ale obserwując zabieg usuwania migdałków, wy-
zbyłam się tych marzeń na dobre. Zdecydowanie 
nie będę zabiegowcem. A więc interna – królowa 
nauk medycznych. Tak, to jest to, co mi najbardziej 
odpowiada. Wprowadzono właśnie staże kierun-
kowe, w czasie których po trzy miesiące pracuje 
się i szkoli w podstawowych działach medycyny 
praktycznej, a ostatni rok przypada na wybrany 
kierunek specjalizacji. W moim przypadku to cho-
roby wewnętrzne. Na razie zaczynam cząstkowy 
staż z chirurgii. Z tego okresu pamiętam tylko tyle, 
że starsi koledzy specjaliści zdecydowanie przed-
kładają skalpel nad pióro, w związku z czym na 
stażystach spoczywa obowiązek uzupełniania do-
kumentacji, głównie pisania obserwacji. W prak-
tyce sprowadza się to do tego, że dostajemy po 
kilkadziesiąt historii chorób pacjentów, którzy już 
dawno są w domu i należy na podstawie karty 
gorączkowej i zleceń odtworzyć przebieg pobytu 
chorego na oddziale. Nie poszerza to w żadnym 
stopniu naszej wiedzy chirurgicznej, raczej kreuje 
wyobraźnię. Uczestniczymy czasami w zabiegach, 
trzymając głównie haki, ale w moim przypadku są 
to nieliczne epizody z racji tego, że akurat jestem 
w stanie błogosławionym i po zasłabnięciu przy 
którymś z zabiegów, nikt mnie na salę operacyjną 
nie zaprasza. Nie ma więc okazji, żeby chirurgia 
mogła mnie zafascynować.

Staż z pediatrii jest specyficzny. Na tych sa-
mych łóżkach i dzieciach funkcjonuje równo-
cześnie Klinika Pediatrii i Wojewódzki Oddział 
Pediatryczny, z dwoma zespołami lekarskimi. Na 
jedno krzesło i na jedno dziecko przypada więc 
dwóch lekarzy. I to, że nie ma gdzie usiąść, nie jest 
jeszcze najgorsze. Ale jak się nie pogubić, kiedy 
z dwóch końców oddziału idą dwa obchody lekar-
skie, jeden z panią profesor, drugi z ordynatorem 
oddziału wojewódzkiego, mijają się w połowie 
i mają jeszcze odmienne zdania, co do poszczegól-
nych przypadków. Do dzisiaj nie jestem w stanie 
tego ogarnąć. Staż na ginekologii i położnictwie 
sprowadza się do robienia wypisów. (…)

Ale rok na oddziale wewnętrznym to już kon-
takt z prawdziwą medycyną i to taką w bardzo 
dobrym wydaniu. Mam szczęście pracować na 
jednym z lepszych oddziałów i uczyć się interny 
od świetnych specjalistów. Szef, w stopniu do-
centa, wspaniały człowiek, o ogromnej wiedzy, 
którą chętnie przekazuje młodszym kolegom. 
Wymagający, ale równocześnie opiekuńczy. 
Rano zaczynamy pracę raportem, na którym 
oprócz relacji dyżurnego odbywa się dyskusja na 
temat trudniejszych przypadków. Jeżeli poprzed-
niego dnia był ostry dyżur, oglądamy wszyscy 
razem nowe przypadki. Potem jest wizyta z do-
centem na którymś z trzech odcinków prowadzo-
nych przez specjalistów (kardiolog, reumatolog 
i endokrynolog). Każdy odcinek obejmuje dwie 
lub trzy sale 6-8 łóżkowe. Jest ponadto cztero-
łóżkowa sala intensywnego nadzoru, połączona 
sygnalizacją z gabinetem lekarskim (…) 

Odcinek nadzoruje specjalista, opiekunem 
sali jest lekarz z pierwszym stopniem specja-

lizacji, a do pomocy ma nas stażystów. Czyli 
każdy z najmłodszych lekarzy prowadzi czte-
rech do ośmiu chorych. Można się zatem nad 
każdym przypadkiem zastanowić, przemyśleć. 
Lekarz dyżurny przy przyjęciu sporządza tyl-
ko krótką notatkę, natomiast dokładny wy-
wiad, badanie przedmiotowe należy do lekarza 
prowadzącego, który pisze również wstępną 
ocenę przypadku zawierającą diagnostykę róż-
nicową oraz proponowane badania i leczenie. 
Na wizycie szef te oceny dokładnie przegląda 
i robi swoje uwagi. Każdy chory jest trakto-
wany indywidualnie i pacjenci bardzo to sobie 
chwalą(…) Oczkiem w głowie szefa jest kar-
diologia. Stąd organizowane jest w godzinach 
pracy kilkunastogodzinne szkolenie z elektro-
kardiografii, po którym otrzymujemy certyfikat 
uprawniający do oceny badań ekg.(…)

Swój pierwszy samodzielny dyżur pamiętam 
do dzisiaj. Wpatrzona w lampkę sygnalizacyjną 
z sali intensywnego nadzoru, czekałam w napię-
ciu, kiedy się zapali wzywając do nagłej inter-
wencji. W międzyczasie jakiś mocno wiekowy 
pacjent ze skrajną niewydolnością krążenia 
rozwinął obrzęk płuc. Jestem dumna z siebie, 
że dotrzymałam go do rana lecząc intensywnie 
zgodnie z posiadaną wiedzą. Ale kiedy podczas 
porannej wizyty następnego dnia usłyszałam – 
Dajmy człowiekowi spokojnie umrzeć! – byłam 
zbulwersowana. Dopiero później zrozumiałam, 
że nie każdego chorego można uratować, czasa-
mi trzeba tylko przynieść ulgę w cierpieniu i nie 
przedłużać za wszelką cenę agonii. (…) 

* * *
1 lipca 1975 roku podejmuję pracę w Od-

dziale Wewnętrznym szpitala powiatowego na 
stanowisku asystenta. Jest lepiej niż się spodzie-
wałam. Ordynator jest mądrym i doświadczo-
nym lekarzem, bezkonfliktowym człowiekiem, 
o wyjątkowej wewnętrznej dyscyplinie. Był 
kiedyś lekarzem wojskowym, co nie pozosta-
je bez wpływu na jego styl pracy, sumienność 
i obowiązkowość. Codzienna wizyta na oddzia-
le, który liczy około 60-ciu łóżek, przebiega nie-
zwykle sprawnie, potem zlecone na wizycie za-
biegi, badania i konsultacje. Od godziny 12.00 
pozostaje czas na papiery. Każdy z nas ma też 
jakieś dodatkowe zajęcia typu przychodnia, czy 
konsultacje. Zespół lekarski na Oddziale We-
wnętrznym jest nietypowy, bo jestem póki co 
jedyną kobietą i korzystam ze specjalnych praw, 
tzn. koledzy parzą mi np. kawę czy herbatę. At-
mosfera jest sympatyczna i koleżeńska, a przy-
padki to cały przekrój medycyny – interna, 
neurologia, choroby infekcyjne, dermatologia. 
Zdobywa się rzeczywiście solidne i wszech-
stronne doświadczenie zawodowe. (…) 

Do moich obowiązków należą konsultacje 
na Oddziale Laryngologii, Urologii i Ortope-
dii. Chodzę na nie z przyjemnością. Po jakimś 
czasie dochodzą mi jeszcze obowiązki lekarza 
zakładowego. W szpitalu panuje jakaś szcze-
gólna atmosfera. Nie jest nas lekarzy zbyt dużo, 
wszyscy się znają, większość mieszka w dwóch 
blokach przyszpitalnych. Czujemy się jak jedna 
wielka rodzina. Rano wszyscy się spotykają na 
półgodzinnym raporcie w szpitalnej stołówce. 
Lekarze dyżurni informują o tym, co się wyda-
rzyło w szpitalu w czasie dyżuru, dyrekcja za-
poznaje z nowymi zarządzeniami, kierownicy 
działów pomocniczych przedstawiają istniejące 
problemy. Raz w tygodniu odbywa się spotka-
nie ordynatorów i kierowników z dyrekcją. Za-
pewnia to prawidłowe funkcjonowanie całego 
szpitalnego organizmu. (…)

Mimo wielu obowiązków znajduję czas na 
kontynuowanie pracy doktorskiej. (…) 

Egzamin wypada pomyślnie i można wracać 
do normalnego życia. Teraz można się skupić na 
doktoracie. Otworzyłam również podspecjalizację 
z kardiologii. Mam świadomość, że cierpi na tym 
życie rodzinne. Córki w wieku wczesnoszkolnym 
i przedszkolnym są często podrzucane babciom. 
Buntują się, a przy okazji świąt składają życze-
nia, żebym nie musiała dyżurować. Gdyby się tak 
dało! Zdaję sobie sprawę, że jak zacznę odkładać 
plany zawodowe, będzie coraz trudniej. Zmienia-
my w tym czasie mieszkanie. Mamy teraz dalej 
do pracy, za to do szkoły i przedszkola jest o wiele 
bliżej. Dowiadujemy się, że organizowane są gru-
powe wyjazdy na kontrakty medyczne do Libii. 
Oferta kusząca – może by spróbować? (…)

Przychodzi sierpień 1980 roku. Zachłystujemy 
się wolnością. Puste półki w sklepach, kolejki, ale 
oddycha sie swobodniej. 30 maja 1981 roku bro-
nię pracę doktorską. Jestem w zaawansowanej 

Medycyna po liftingu *

Wizyta lekarska u chorego leżącego w szpi-
talu trwa najwyżej kilka minut, resztę czasu 
zajmuje lekarzowi papierologia. Wprowadzenie 
dokumentacji elektronicznej wbrew przewidy-
waniom przysporzyło lekarzom pracy. Oprócz 
dokumentacji czysto lekarskiej, muszą jeszcze 
kodować i grupować schorzenia, i wykonane 
w czasie hospitalizacji procedury. Zniknęła jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki atmosfe-
ra współpracy i życzliwości w poszczególnych 
zespołach lekarskich. Ludzie mijają się, w biegu 
przekazują sobie sprawy do załatwienia, własne 
frustracje przelewają na kolegów. Zapracowani 
specjaliści nie mają również czasu na szkolenie 
młodych adeptów sztuki lekarskiej, którzy trak-
towani są jak zło konieczne i zostawiani sami 
sobie, najczęściej przed ekranem komputera. Re-
zydentury z wąskich specjalności to też jakieś to-
talne nieporozumienie, bo jak można być dobrym 
kardiologiem, czy endokrynologiem nie mając 
solidnych podstaw z interny? Za to specjalista 
chorób wewnętrznych spokojnie poradzi sobie 
i z niewydolnością krążenia, i z chorobą tarczycy, 
i z cukrzycą. Sytuacja lekarzy rodzinnych też nie 
jest komfortowa. Ze względów ekonomicznych 
drastycznie ograniczają wykonywane badania 
czy konsultacje. Żeby uniknąć odpowiedzialno-
ści i konsekwencji, kierują gremialnie pacjentów 
do szpitali, bez podjęcia jakichkolwiek działań 
diagnostycznych. Na skierowaniu w tej sytuacji 
widnieją zgłaszane przez chorego dolegliwości, 
a nie sugestia kliniczna. Przypomina to jako żywo 
libijski szpital lat 80., kiedy chory zjawiał się na 
Izbie Przyjęć z rozpoznaniem – Chest pain lub 
Abdominal pain. Czyli nasza medycyna dziarsko 
goni Trzeci Świat ubiegłego stulecia! 

Chorzy są wyraźnie spragnieni rozmowy 
z lekarzem, często gęsto nie wiedzą, kto jest 
ich lekarzem prowadzącym. (…)

Był kiedyś jeden dobry zwyczaj, czy prze-
pis – że ordynatorzy oddziałów, czy kierow-
nicy klinik nie mogli prowadzić prywatnych 
gabinetów, co skutkowało równym dostępem 
pacjentów do placówek lecznictwa zamknię-
tego. Jakoś i vip-ów było mniej, a pacjent był 
po prostu chory, a nie protegowany.

W czasie ostatnich lat mojej pracy spotka-
łam wielu młodych zdolnych i ambitnych leka-
rzy, którym od razu na starcie podcięto skrzydła 
wciskając w szablony, algorytmy i procedury, 
zabierając skutecznie możliwość leczenia cho-
rych, a nie tylko uprawiania medycyny. 

Może zatem dobrze byłoby powtórzyć za 
mistrzem Andersenem, że „król jest nagi”, 
i zamiast liftingu zrobić polskiej medycynie 
ostre chirurgiczne cięcie... 

Ludomira Zarębska
* fragmenty pracy wyróżnionej w dziale pro-
zy w VII Ogólnopolskim konkursie poetycko-
-prozatorskim Puls słowa organizowanego 
dla lekarzy przez Izbę Lekarską w Warszawie.

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

zapraszają swych członków i sympatyków

na Spotkanie Noworoczne,
które odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (Ściegiennego 13). Początek o godz. 17.00
W programie:
•	Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w roku 2016 – dr Maciej A. Zarębski
• Prezentacja 10 pozycji wydawniczych Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym:
 – tomiku satyrycznego Bez ogródek – Wojciecha Kołodzieja
 – zbioru wierszy Przeminą wiosny uniesień – Zbigniewa Dembińskiego
 – książki Spółdzielczości pracy Kielecczyzny – Stanisława Kędziora
 – X jubileuszowej antologii poetów chicagowskich Powroty do źródła
 – Ogrodów dzieciństwa – Ludomiry Zarębskiej
 – albumu kolorowego Wiąże nas Wisła – Lucyny Kukomskiej i Dariusza Ossowskiego
 – książek Macieja A. Zarębskiego: Mateczniki Polskości pozycji stanowiącej dokumenta-
cję I Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i Kultury oraz W krainie torbaczy i kiwi – interesują-
cych relacji z pobytu autora na Antypodach na przełomie lat 2007-2008
• Kiermasz prezentowanych książek przy kawie i ciastkach

Organizatorzy

Autorka na spacerze w Gdyni (23 września br.)
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Henryk Sienkiewicz przebywał w Stanach 
Zjednoczonych w latach 1876-78. W tym okresie 
prezydentem USA (18-tym) był Ulisses Grant. 
W podróż do USA pisarz wyruszył wraz z He-
leną Modrzejewską, malarzem Stanisławem 
Witkiewiczem i grupą znajomych w lutym 1876 
roku. W tamtych czasach nie było to zjawiskiem 
częstym. W jednym z listów do gazety pisał – 
Wyobrażam sobie, że po powrocie, w powiecie 
łukowskim, z którym łączą mnie liczne stosunki, 
przynajmniej przez miesiąc będą mnie uważać za 
rodzaj powiatowego Ferdynanda Korteza.

Moja wizyta w Stanach miała miejsce 
w 2004 roku, za prezydentury George’a Walke-
ra Busha (43. prezydent). Przyleciałem samolo-
tem do Chicago 21 sierpnia 2004 roku, wraca-
łem zaś 10 października, po 50 dniach pobytu, 
podczas którego odbyłem dwie autokarowe wy-
cieczki – na wschód – do Nowego Yorku i nad 
Niagarę oraz na zachód – do Los Angeles i San 
Francisco. Swoje wrażenia opisałem w książce 
„Dotknięcie Ameryki”, wydanej w roku 2006. 

 Henryk Sienkiewicz do Ameryki wyruszył 
z angielskiego portu Liverpoolu 22 lutego na 
pokładzie statku „Germanik”. Do wschodnich 
wybrzeży Stanów statek przypłynął 29 lutego. 
Oto jak opisuje Nowy York (wg książki Listy 
z podróży do Ameryki – PIW 1986) 

(...)Miasto, które na pierwszy rzut oka z mo-
rza zarysowało się tak majestatycznie i wdzięcz-
nie, widziane z bliska nie zachwyciło mnie wca-
le. Pobrzeże portu brudne, między drewnianymi 
budynkami nie masz bruków; wszędzie leżą kupy 
śmieci, doki drewniane połyskują brudną wodą. 
Tymczasem fiakr, którym pisarz podróżował do 
hotelu, wjechał na sławną Broadway. (...) wysta-
wy sklepowe biły łuną gazowego światła, czarna 
i biała ludność toczyła się na chodnikach, sze-
regi latarni ginęły w oddaleniu. To największa 
i najruchliwsza ulica New Yorku. 

(…)Stojąc przez pół godziny na Broadway 
więcej widziałem rozmaitych sukien jedwab-
nych i kaszmirowych, czarnych, żółtych, zie-
lonych, pstrych i czerwonych, niżbym mógł 
zobaczyć na bulwarach w Paryżu. Niewiele 
w tym wszystkim smaku, ale wiele przepychu. 

(...) przejdźmy teraz na Wall street, ulicę 
niewielką, dość ciasną, ale może jeszcze od 
Broadway ważniejszą. Jest to ulica bankie-
rów. Tu mieszczą się skarby, za które można 
by zakupić całe kraje.(...) Oprócz banków, 
izby złotej i innych giełd: zbożowych, wełnia-
nych i bawełnianych na całej Wall street nie 
masz nic godnego widzenia. 

W innym miejscu Sienkiewicz jednak 
pisze: (...) Nowy York rozczarował mnie po-
tężnie. Główne ciekawości miasta to hotele 
i banki; nie ma tu żadnych pamiątek histo-
rycznych, żadnych ciekawości. Historii Sta-
nów szukaj w Waszyngtonie: w New Yorku 
masz tylko kupców. 

Oto moja refleksja z pobytu w Nowym 
Yorku we wrześniu 2004 roku. Zajeżdżamy na 
Broadway. Panuje tu niepowtarzalna atmos-
fera. Migające neony teatrów, kin i restau-
racji, barwne witryny sklepowe, olbrzymie 
kolorowe bilboardy z wizerunkami znanych 
aktorów i reklamami różnych firm i przed-
siębiorstw, powiewające flagi amerykańskie, 
kanonada klaksonów samochodowych, tłumy 
śpieszących gdzieś ludzi. Wszystko to spra-
wia, że czujemy się jakby w nierealnym świe-

cie. A naokoło girlandy neonów oświetlające 
drapacze chmur oraz migające kolorowe re-
klamy filmów. 

…Na rogu Wall Street i Broad Street podzi-
wiamy neoklasycystyczną fasadę części fronto-
wej budynku z doryckimi kolumnami i rozpiętą 
między nimi flagą amerykańską. To tutaj kształ-
tuje się światowy system finansowy….(1). Każdy 
z nas pragnie utrwalić swoją podobiznę na tle 
tabliczki z napisem „Wall Street” – i to z kilku-
dolarówką w dłoni, co ponoć przynosi szczęście. 

Z Nowego Yorku 4 marca 1876 roku Hen-
ryk Sienkiewicz wyruszył w podróż pociągiem 
na zachód Ameryki, z tzw. Zachodniego Dwor-
ca. To z niego pociąg odchodzi do Chicago.

Od 10 maja 1869 roku jest to linia trans-
kontynentalna łącząca oba Oceany, Atlantyk 
z Pacyfikiem. Do San Francisco przybył 18 
marca, po 7 dniach i 7 nocach jazdy, 5 dnio-
wym przymusowym postoju spowodowanym 
zaspami oraz przerwami na zwiedzanie. Po 
drodze pisarz przejeżdżał przez miasta Ro-
chester, Ontario, tereny wokół wodospadu 
Niagara, Erie, Detroit, Michigan – Chicago – 
stany Illinois, Iowa. 

Potem jazda przez stany Nebraska, Wy-
oming, Utah, Nevada do Kalifornii. Jak pi-
sze w „Listach z podróży”– podczas podróży 
mieszka się w wagonie, sypia w wagonie, jada 
w wagonie, a z czasem tak się do tego przy-
wyka, że potem już usnąć przez parę nocy nie 
można bez zwykłego kolejowego huku.

Tymczasem pociąg, którym podróżował 
Sienkiewicz, dotarł nad Niagarę. W czasach 
podróży pisarza wielki wodospad ze strony 
amerykańskiej był nieprzystępny, więc należa-
ło przejechać na teren Kanady, jak pisze Sien-
kiewicz w posiadłość królowej Wiktorii. Po 
opuszczeniu pociągu pisarz odbywał podróż 
korzystając z konnego zaprzęgu. Przejechaw-
szy most stanęliśmy – pisze – przed szeregiem 
domów stojących na wysokim brzegu, tuż koło 
wodospadu, Olbrzymia masa wód jeziora Erie 
spływając potężną gardzielą ku Ontario traci 
nagle grunt pod sobą i spada w dwóch miej-
scach w otchłań. Na pierwszy rzut oka zdaje 
się, że ziemia nie wytrzyma tego ciężaru i ude-
rzenia wód rozszalałych i dzikich, które same 
wydają się przerażone. Opis Sienkiewicza 
podkreśla dramatyzm zjawiska. W końcu pada 
stwierdzenie – zdaje ci się, że się tu wszystko 
wściekło. Po pięciu minutach podróżnik czuje 
się zmęczony, a na czoło występują mu krople 
potu, które mrozi lodowaty oddech otchłani. 
Pragnie zawołać: Dosyć już!, a tam wodospad 
huczy i huczy, przepaść całą szerokością gar-
dła wypluwa pianę, słychać jakby jakieś jęki, 
jakby głosy wołające o zmiłowanie, to znów 
niby śmiechy przechodzące nagle w ryk wście-
kłości: rzekłbyś, że to całe piekło rozpętane 
gzi się w straszliwej orgii wśród chaosu… Jest 
jeszcze opis pisarza dotyczący wodospadu wi-
dzianego od wewnątrz z dołu. Po powrocie do 
pociągu – po przejściu przez kontrolę celną ru-
szono w dalszą drogę na zachód.

A oto moje wrażenia. Jest 6 września 2004 
roku. Po zwiedzaniu Nowego Jorku, po kilku go-
dzinach jazdy autokarem dotarliśmy nad Niaga-
rę. (…) Podchodzimy do brzegu skarpy, skąd roz-
ciąga się wspaniały, niepowtarzalny, zapierający 
dech w piersiach widok. Oto kaskady Niagary, 
po lewej stronie kanadyjska Podkowa, po prawej 
American i Welon Panny Młodej. Przede mną 
spadające ze znacznej wysokości z olbrzymim 
hukiem hektolitry spienionej wody. Oczywiście 
w ruch idą flesze i kamery. Chciałoby się powie-
dzieć, trwaj chwilo, jesteś piękna. (2)

Wracamy do podróży Sienkiewicza. Przez 
Kanadę skierowano się do Hamilton, a potem 
do Detroit, nad samym brzegiem Erie. Miasta 
leżącego w Michigan. Następnie przez stan 
Michigan ku jezioru tejże nazwy, nad którego 
południowo-zachodnim krańcem leży Chica-

go. Jak pisze Sienkiewicz – We dwadzieścia 
cztery godzin po wyjeździe z Detroit przybyli-
śmy wreszcie do Chicago. Przed kilku zaled-
wie laty (było to w październiku 1871 r.) zo-
stało prawie zupełnie zniszczone przez pożar. 
(...) Chicago robi wrażenie i przyjemne, i ma-
jestatyczne. Miasto imponuje. Ulice nadzwy-
czaj szerokie, domy wszędzie ogromne, budo-
wane i urządzane z przepychem. (...)Wszystko 
tu ogromne, jak pisze Sienkiewicz, miasto 
zbudowane przez olbrzymów i dla olbrzymów. 
Nieco dalej pisze – Nadzwyczajny swój wzrost 
zawdzięcza jednak Chicago prócz energii 
mieszkańców jeszcze i przepysznemu położe-
niu handlowemu. Leżąc nad Michiganem ta 
królowa jezior panuje nad całym systemem 
wód łączących Kanadę ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Cały handel owych mórz wewnętrznych 
leży bezpośrednio w jego ręku. Można rzec, że 
jest to port położony we wnętrzu lądów, dlate-
go też ciągnie jednocześnie korzyści tak z lą-
dowego jak i z portowego swego położenia. 
Następnie, jako wielkie miasto łączy Nowy 
York z San Francisco, cywilizację z Dalekim 
Zachodem. Wschód wysyła produkta swojego 
przemysłu, zachód produkta naturalne. Chi-
cago zaś jest wielkim targowiskiem, gdzie się 
odbywa zamiana. Jakże trafne spostrzeżenie.

Pozwolę sobie w tym miejscu na kilka zdań 
własnych refleksji z mojego pobytu w Chica-
go. Spaceruję po ulicy Belmont. To typowa 
ulica dzielnic peryferyjnych Chicago. Po obu 
jej stronach stoją niskie, z reguły parterowe 
domki mieszkalne, sklepiki bądź prywatne 
niewielkie kliniki. Gdzieniegdzie spotkać moż-
na wyższą nieco zabudowę kilkurodzinnych 
kamieniczek oraz rezydencje o większej po-
wierzchni, które okazują się być świątyniami. 
Podobne domki stoją przy Normandy, gdzie 
mieszka moja siostra (3). Są parterowe, z nie-

wielką nadbudową piętra, mają wszystkie roz-
budowane sutereny, tutaj zwane basementami, 
niewielki ogródek z tyłu domu (zwany yardem) 
zakończony garażem, do którego wjeżdża się 
z uliczki równoległej, na zapleczu domu. Od 
frontu niewielki, krótko przystrzyżony trawnik. 
Z reguły mają kształt prostokąta, z krótszym 
bokiem od frontu. Są rozbudowywane w głąb 
działki, przy wykorzystaniu do maksimum jej 
powierzchni. Sprawiają wrażenie ubitych, 
jakby wtłoczonych. Odległości między nimi są 
w rzeczywistości niewielkie. Powód jest proza-
iczny, niezwykle wysoka cena ziemi. Im dalej 
od centrum, tym cena niższa i odległości po-
między domkami większe.

Chicago w moim opisie jakby nieco inne 
niż obraz miasta widziany przez Sienkiewi-
cza. Łatwo to wytłumaczyć rozwojem miasta 
na przestrzeni tych blisko 130 lat. 

Wracamy do podróży Sienkiewicza. 
Po przenocowaniu w hotelu Palmerho-

use, pełnym przepychu i bogactwa, pożegna-
no Chicago i wyruszono w dalszą drogę. Po 
upływie 12 godzin przybyliśmy (odnotowuje 
pisarz) na granicę Illinois i Aiova (Jowa) do 
stacji, a raczej osady Clinton. (...) Jowa należy 
do stanów ucywilizowanych, a Wielki Zachód 
właściwie zaczyna się dopiero za Missouri, 
od dość dużego miasta Omaha, przez które 
także przechodzi kolej Dwóch Oceanów. Jak 
pisze Sienkiewicz – ludzie ciągną do Omaha, 
a stamtąd przez Sioux City do Czarnych Gór, 
gdzie świeżo odkryto złoża złota. 

Tymczasem pociąg dotarł do Ketchum, 
małej stacji leżącej na skraju Jowy niedale-
ko Omaha. Tu ujrzałem po raz pierwszy dzi-
kich Indian. (…) Po kilku godzinach dalszej 
jazdy przybyłem do Omaha, na granicy Jowy 
i Nebraski, tj mniej więcej na połowę drogi 
łączącej dwa Oceany. (…) Chwilami, kiedy 
pociąg zatrzymał się na dłuższy czas, opusz-
czałem stację i biegłem na step, który zaczy-
nał się tuż za sztachetami mizernego, zwykle 

drewnianego domu zastępującego tu miejsce 
banhofu. Śnieg chrzęścił pod nogami, wiatr 
pochylał wierzchołki wrzosów i szyszki ostów, 
wystające ponad śniegiem; zresztą milczenie 
panowało głębokie: nigdzie ani ptaka, ani 
zwierzęcia, ani żadnej żywej istoty. Cisza ta 
jednak i pustosz ma swój głęboki urok. 

(...) Dnia 11 marca przybyłem wreszcie do 
Sydney, wielkiej stacji leżącej jeszcze w Ne-
brasce, ale już na zachodnim jej krańcu. 
Dworzec kolejowy przybrany jest w Sydney 
głowami bizonów zastrzelonych z pociągu. 
(...) Niedaleko Sydney pociąg przechodzi 
przez okolicę antylop, których istotnie jest 
takie mnóstwo, że łatwo dostrzec je z okien 
wagonów. (…) Tego samego dnia wieczorem 
przybywamy do Pine Bluffs. Jest to granica 
Nebraski i Wyomingu. Charakter krajobrazu 
zmienia się zupełnie i ze stepowego przecho-
dzi w górzysty. (…) Przybywamy wreszcie do 
Cheyenne. Cała ludność stacji jest zgorącz-
kowana i wzburzona. Jedni przez drugich 
opowiadają nam, że wczoraj miała miejsce 
bitwa górników ze Siouxami, w której górni-
cy ponieśli porażkę; stracili ośmiu zabitych 
i kilkunastu rannych, a prócz tego wszystkie 
konie, woły i zapasy żywności. (...) Na ko-
niec dojeżdżamy do stacji Sherman, najwyż-
szego wzniesienia na całej linii, leżącego na 
9000 stóp nad poziom morza. (...) Na łysej, 
niewielkiej płaszczyźnie stoi dom z dachem 
grubo pokrytym zaspami; powietrze rzad-
kie i tak przenikające, że mimo futer drżymy 
z zimna. Śnieg pada tu prawie ciągle, wicher 
wyje i kręci tumanami śniegowych płatków. 
(...) poczynamy się z wolna spuszczać w dół. 
(...) Jest to już koniec Wyomingu. W południe 
tegoż dnia (11 marca) przybywamy do Green 
River, która niedaleko stąd w górach bierze 
początek. Okolica wszędzie skalista, skały zaś 
przybierają tak fantastyczne kształty, że jest to 
najciekawsza niemal część drogi. (...) Na ko-
niec przejechawszy jedno z ramion rzeki Gre-
en River przybyliśmy do Ogden, stacji a za-
razem miasta w Utah. Niedaleko od Ogden, 
ale w bok od wielkiej linii, leży Słone Jezioro 
i Salt Lake City, stolica mormonów. Na nie-
szczęście na parę godzin przed nami przyszedł 
telegram, że droga jest zasypana śniegiem i że 
na drugi dzień dopiero będzie wolna. 

Okazało się, iż z Ogden pociąg dotarł jesz-
cze kilkanaście mil, do Tuano i musiał się 
zatrzymać z powodu zasp. Postój w podróży 
trwał ponad cztery doby i Sienkiewicz musiał 
zrezygnować z odwiedzin u mormonów. Do-
piero po przyjeździe lokomotyw z pługami, 
które przetarły tory, ruszono w drogę. Po ca-
łodobowej jeździe, rankiem 16 marca pisarz 
dotarł do Nevady. 

Oto jak opisuje swoje zetknięcie z tym sta-
nem – gdy pierwsze promienie słońca zajrzały 
przez zielone firanki sleeping-caru, ubrałem się 
i wyszedłem przed wagon. (...) Nevada razem ze 
swymi dantejskimi widokami z zimą i mroźnym 
wichrem - znikł; byłem w lasach, w ślicznych, 
rozrosłych na górach sosnowych lasach, weso-
łych, wonnych i jak gdyby uśmiechniętych w ró-
żanych promieniach poranku. Ciepły wiosenny 
oddech oblewał łagodnie moją twarz. Nade 
mną rozpościerało się błękitne niebo; tysiące 
strumieni szemrało po górach; w lasach brzmiał 
świergot ptactwa; boki czerwonej skały, wśród 
której szedł pociąg, pokryte były kwieciem, poły-
skującym rosą nocną, słowem: wszędzie wiosna 
i przebudzenie, i życie i wesele.

Ja nocowałem w Ogdenie z 27/28 września 
2004 roku w drodze powrotnej z Kalifornii do 
Chicago. Wcześniej w ciągu dnia zwiedzałem 
Salt Lake City oraz słone jezioro, co nie udało 
się pisarzowi. Rano następnego dnia 28 wrze-
śnia wyruszaliśmy do parku Yellowstone, któ-
ry istniał już za czasów podróży Sienkiewicza 
– został założony w 1872 roku, przez prezy-
denta Ulissesa Granta. 

Tymczasem pisarz dotarł do Kalifornii. 18 
marca w południe przybył do Sacramento, sto-
licy stanu. Oto jak to przybycie opisuje: (...)
Na dworcu czekały całe tłumy ludzi pragną-
ce widzieć pociąg, który niedawno wydostał 
się z niewoli śniegowej.(…) Po kwadransie 
przystanku ruszyliśmy dalej. Droga szła przez 
parę minut tuż prawie nad brzegiem złotodaj-
nej Sacramento River, która z wiosną bogata 
w wodę toczyła poważnie swe czerwone fale 
zalewając brzegi, a nawet domki stojące nie-
daleko brzegów.

Podróż śladami Henryka Sienkiewicza do Stanów Zjednoczonych *
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nych zgromadzeń członków Ludowej 
Spółdzielni Wydawniczej. Wówczas 
przyjaźnił się z wieloma poetami, pi-
sarzami i redaktorami prasy ludowej.

22 maja 1994 roku wracając 
z Racławic z obchodów Centralne-
go Święta Ludowego razem ze Stefanem De-
rewlanką, kierownikiem działu artystycznego 
Wojewódzkiego Domu Kultury i Kazimierzem 
Sędzikowskim, fotoreporterem „Zielonego 
Sztandaru”, który od lat przyjaźnił się z K.Szu-
larem, postanowiliśmy odwiedzić wieś Miąso-
wą, w której mieszkał wówczas Krzysiu z żoną 
Barbarą. Byliśmy zaskoczeni olbrzymią ilością 
książek, które zgromadził przez lata. Jeden z po-
koi teściów był wypełniony książkami, było ich 
ponad 10 tys. Zamiast spożywać wyśmienite 
wyroby przygotowane przez gospodarza domu, 
zajęliśmy się przeglądaniem tego olbrzymiego 
księgozbioru. Było w nim wiele przysłowio-
wych „białych kruków”. W stanie wojennym 
kilka razy odwiedzali ten dom funkcjonariu-
sze UB. Po takich wizytach niektóre pozycje 
zniknęły z półek. Krzysiu wspominał, że wielu 
funkcjonariuszy z ciekawością zaczytywało się 
z tą literaturą. Z tego tytułu nie mieli pretensji do 
niego, że zgromadził „zakazane” pozycje.

Sam należał do „Solidarności”. Jak wspo-
minał, utrzymywał kontakty z wieloma dzia-
łaczami tego związku, między innymi z Anną 
Walentynowicz.

Nasze kontakty z Krzysztofem Szularem 
zostały zacieśnione w następnych latach, 
szczególnie od 1998 roku, kiedy wstąpił on 
do Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kul-
turalnego. Stał się jednym z najbardziej ak-
tywnych członków Stowarzyszenia. Często 
odwiedzał siedzibę Oddziału i redakcję „Lu-
dowca Świętokrzyskiego”. Został członkiem 

Do moich serdecznych kolegów i przy-
jaciół należał Krzysio Szular. Urodził się 21 
lutego 1937 roku w Zarzeczu koło Jarosławia 
w obecnym województwie podkarpackim. 
Z zawodu był geodetą, z zamiłowania bi-
bliofilem, zgromadził ponad 10 tys. książek, 
w tym wiele tak zwanych „białych kruków.”

Literackie skłonności przejawiał już w cza-
sach gimnazjalnych. Współpracował wówczas 
z krakowskim „Dziennikiem Polskim.” W latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych publikował 
swoje fraszki i aforyzmy w „Zielonym Sztanda-
rze”, „Gromadzie – Rolniku Polskim” i „Nowi-
nach Rzeszowskich”. W następnych latach zwią-
zał się z „Gońcem Staszowskim” i „Ludowcem 
Świętokrzyskim”. Na łamach tych pism publi-
kował swoje wiersze i fraszki. Został członkiem 
zespołu redakcyjnego „Ludowca”.

Jego utwory zostały zamieszczone w al-
manachu literackim „Nad Czarną”, wydanym 
w 1997 roku przez Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne. Wydało ono także w 1998 roku 
dwa tomiki poetyckie „Walentynkowe stro-
fy” i „Wigilijne strofy”, w roku 2001 „Iskrę 
Bożą”, a w 2003 „Iskrę miłości Bożej” – 
o błogosławionym o. Pio”.

W 1999 roku Ludowe Towarzystwo Nauko-
wo-Kulturalne Oddział w Kielcach wydało trzy 
tomiki „Iskierki z bożego ogniska”, „Smutek 
cmentarnych drzew” oraz „Andrzejkowe figle.” 

Krzysiu Szular zamieszczał swoje wiersze 
w czterech książkach wydanych przez Ludowe To-
warzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kiel-
cach, a mianowicie: „Ludzie zielonej koniczynki” 
oraz w I, II i III tomie „Sag świętokrzyskich”.

Krzysztofa Szulara poznałem bodajże 
w 1980 roku w Kielcach na jednym ze spotkań 
w Wojewódzkim Domu Kultury. Kilkakrotnie 
spotykaliśmy się w Warszawie podczas rocz-

zespołu redakcyjnego miesięcznika. 
Publikował nie tylko swoje wiersze 
i fraszki, ale także artykuły.

Brał udział w spotkaniach organi-
zowanych przez Towarzystwo oraz 
różne instytucje. Wielokrotnie uczest-
niczył w dożynkach organizowanych 
w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej 

w Tokarni, których współorganizatorem było Lu-
dowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Na or-
ganizowanych kiermaszach książek prezentował 
i podpisywał swoje tomiki autorskie. Uczestniczył 
między innymi w Słupi Nowej w uroczystości 
80-lecia urodzin Antoniego Ponikowskiego, zna-
nego regionalisty i autora kilku książek, wielolet-
niego dyrektora miejscowej szkoły podstawowej.

Brał udział w promocjach książek, których 
był współautorem, a mianowicie „Sag święto-
krzyskich”, tomu I w Baćkowicach oraz tomu 
II i III w Kielcach we Wszechnicy Święto-
krzyskiej i Wojewódzkim Domu Kultury.

Uczestniczył we wszystkich uroczystościach 
organizowanych przez Towarzystwo. Byliśmy 
także razem na sentymentalnej wyciecze na 
Litwie. Nie tylko zwiedziliśmy Wilno, ale tak-
że odwiedziliśmy kilka miejscowości, w któ-
rych większość mieszkańców stanowili Polacy. 
Krzysiu uwielbiał podróże po Polsce i świecie. 
Uwielbiał województwo świętokrzyskie. Nie za-
pomniał nigdy o swoim Zarzeczu. Tu często od-
wiedzał swoją ukochaną samotną matkę, udzielał 
jej pomocy, wyremontował dom. Niemal po każ-
dej wizycie w rodzinnym domu odwiedzał mnie 
i częstował ciastem upieczonym przez jego mat-
kę. Odbył także wiele podróży ze swoim przy-
jacielem dr. Maciejem Zarębskim, między inny-
mi do Włoch i Danii. Tam odbyli wiele spotkań 
z Polonią. Z podróży tych napisał teksty do prasy. 

Lubił także odwiedzać starszych ludzi, pisać 
o nich wiersze. Był ze mną na rodzinnych spotka-
niach w Bielinach, Makoszynie i Zagnańsku, a tak-
że w Sanktuarium w Kałkowie – Godowie. Często 
jeździliśmy razem na grzyby w daleszyckie lasy.

Szular był człowiekiem niezmiernie 
skromnym, uczynnym, w miarę potrzeby nio-
sącym pomoc innym. Nigdy nie upominał się 
o należne honoraria.

Po tragicznej śmierci mojego syna Krzyszto-
fa Jacka, a także tragicznej śmierci Ewy Jawor-
skiej, córki siostry Jego żony Barbary, napisał 
tomik wierszy poświęcony tym zmarłym w mło-
dym wieku osobom. Zostały one zamieszczone 
w tomiku pt „Smutek cmentarnych drzew”.

Ewa Jaworska zmarła 1 sierpnia 1997 roku 
w wyniku odniesionych ran w wypadku samo-
chodowym, który miał miejsce w Kielcach na 
ulicy Zagnańskiej. Miała 40 lat. Pochowana zo-

stała na Cmentarzu Parafialnym w Jędrzejowie.
Syn uległ wypadkowi 19 grudnia 1997 roku 

w Worowie koło Grójca. Po 46 dniach pobytu 
w grójeckim, a następnie warszawskim szpi-
talu, zmarł 3 lutego 1998 roku w wieku 35 
lat. Pochowany został na Cmentarzu Wolskim 
w Warszawie. (Po studiach w Szkole Głównej 
Handlowej zamieszkał w stolicy).

Śmierć tych dwojga młodych osób mocno 
przeżył Krzysztof Szular. Wprawdzie syna 
mego nie znał osobiście, ale dużo o nim sły-
szał podczas naszych rozmów.

Te dwa tragiczne wydarzenia, ogrom cier-
pień matki Ewy – Bogusławy Pełki oraz mo-
jej żony Barbary i mnie stały się inspiracją 
dla Krzysztofa Szulara do napisania wierszy 
poświęconych pamięci tych osób. Pierwsza 
zwrotka wiersza napisana przez niego poświę-
cona synowi została wyryta na nagrobku mego 
syna na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.

Krzysiu Szular w omawianym tomiku za-
mieścił także wiersze poświęcone swemu 
ojcu, zmarłemu w Niemczech, a także ojcu 
Macieja Zarębskiego, Janowi, który spoczął 
na Cmentarzu Starym w Kielcach, pułkow-
nikowi Julianowi Czubie, bohaterowi książki 
„Z Syberii pieszo do Polski”, pochowanemu 
w Jędrzejowie i innym.

Kilka utworów poświęcił znanym Polkom 
i Polakom, nie zapomniał o martyrologii ro-
daków zastrzelonych w Katyniu, pomordowa-
nym w Oświęcimiu i spalonych w Michniowie.

Po długiej i ciężkiej chorobie Krzysiu Szu-
lar zmarł w wieku 69 lat w kieleckim Szpitalu 
Wojewódzkim 27 grudnia 2006 roku. W po-
grzebie, który odbył się 29 grudnia na kielec-
kim Starym Cmentarzu uczestniczyło około 
300 osób z Kielc, powiatu jędrzejowskiego, 
z posłem Mirosławem Pawlakiem. Przyjechał 
autokar z rodzinnej gminy Zarzecze z woj. 
podkarpackiego z księdzem proboszczem 
dziekanem Zenonem Ruchlewiczem.

Msze święta w intencji zmarłego odprawił w ko-
ściele pod wezwaniem Świętego Stanisława na 
Barwinku ksiądz proboszcz Marian Janus wspólnie 
z księdzem Z. Ruchlewiczem z Zarzecza.

Nad otwartą mogiłą w imieniu Zarządu 
Głównego LTNK oraz Oddziału w Kielcach 
wygłosiłem pożegnalne przemówienie, zaś 
w imieniu Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego pożegnał go dr Maciej Zarębski. Po 
wystąpieniach Adam Chamerski, znany kielec-
ki muzyk, przyjaciel Zmarłego odśpiewał oko-
licznościową pieśń żałobną. Pamięć o Krzysz-
tofie Szularze jest nadal trwała. Pomimo źe od 
jego śmierci upłynęło już 10 lat…

Stanisław Durlej

 Wspomnienie o Krzysztofie Szularze

Nie pragniemy Polski tej lub owej partii. 
Chcemy Polski wyzwolonej od podziałów, 
chcemy Polski, która byłaby Rzeczpospolitą 
wszystkich, naszą, nie jednego klanu. Polski 
nie lewicowej, ani prawicowej, nie szlachec-
kiej ani antyszlacheckiej, nie ludowej ani 
chłopskiej, ani robotniczej, lecz społecznej 
czyli wszystkich, czyli jak ją już dawno nazy-
wamy Rzeczpospolitą. Nie Polska partii i spo-
rów stronnictw, nie Polska by od niej wszyscy 
wszystkiego chcieli, ale Polska taka, żeby w 
niej obywatele dorabiali się własnym trudem, 
własną zasługą.

Nie wtedy obywatelom będzie dobrze, gdy 
będą mogli uprawiać wyborcze wiece i wysy-
łać krzykacza do ciał ustawodawczych, lecz 
gdy państwo będzie miało dobre rządy. Rząd 
nie jest po to, by po niego sięgano i go zdo-
bywano jako zdobycz wewnętrznych walk. 
Rządu się nie zdobywa! Rząd nie może być 
przedmiotem głodu władzy i żłobu. Władza 
nie powinna korumpować tych co ją sprawu-
ją, nie robić z nich złodziei, morderców, cie-
miężców, lecz podnosić ich morale. Żeby rzą-
dzili a nie panoszyli, żeby byli głową państwa 
a nie jego władykami. By służyli narodowi, a 
nie wyzyskiwali...

kardynał A.Hlond (cytat z 1944 r.)

Przeczytaj 

malowidła na ścianach niektórych domów, kolo-
rowe witryny sklepów, rozmieszczone nad ulicą 
transparenty z dwujęzycznymi napisami, koloro-
we, powiewające flagi i tysiące spacerujących po 
chodniku ludzi oto obrazek, który utrwalił mi się 
w pamięci tego popołudnia. (5) 

W 1878 roku Sienkiewicz wrócił do Europy. 
Zatrzymał się w Londynie, następnie przez rok 
przebywał w Paryżu. W 1879 roku wygłosił we 
Lwowie odczyt pt Z Nowego Yorku do Kalifor-
nii. W drodze powrotnej, w Szczawnicy także 
dał odczyt o swoim pobycie w Ameryce. Jego 
korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, 
publikowane w prasie polskiej, zyskały szero-
kie uznanie i wzbudziły zainteresowanie jego 
osobą, a Listy z podróży do Ameryki stanowią 
wzór doskonałej prozy reportażowej. 

Jako podróżnik i reportażysta uznałem, że 
najlepszym dla mnie sposobem na uhonorowa-
nie jubileuszu 100-lecia śmierci wielkiego pi-
sarza** będzie więc przywołanie jego podróży 
do Ameryki oraz autorskich z niej relacji.

Maciej A.Zarębski
* obszerne fragmenty wystąpienia z 25 listopada 
2016 r. podczas spotkania w Ośrodku w Zagnańsku.
** H.Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 r. 
w Szwajcarii.

niałe hotele, ale też to wszystko. Klimat mniej tu 
przyjemny, bo wiatr ciągle dmie jak w kuźni, wresz-
cie w całym mieście czuć odór ryb i ropy morskiej. 
Od strony Oceanu brzeg wysoki i pokryty skałami, 
na których wygrzewa się tysiące lwów morskich; 
z drugiej strony zatoka pyszna, z której wyjście na 
Ocean zwie się Złotą Bramą. 

A oto moje wrażenia z pobytu w tym mieście 
26 września 2004 roku: Samo miasto leży na 
wzgórzach, nad ogromną zatoką Pacyfiku o tej 
samej nazwie. Przez chwilę spacerujemy po nad-
morskim bulwarze. Zachwyca westernowy wygląd 
drewnianej zabudowy nabrzeża. Mam wrażenie, 
jakbym znalazł się w realiach XIX wieku. Jest 
gwarno, kolorowo i radośnie. Po drodze mijamy 
setki uśmiechniętych turystów. (…) Na końcu zabu-
dowań nabrzeżnych napotykamy wypoczywające 
foki. Wydają charakterystyczne odgłosy i przy tym 
wyglądają niezwykle sympatycznie (4).

Ciekawy jest opis dzielnicy chińskiej podany 
przez Sienkiewicza. (...) Dziwne wrażenie robi tu 
ta ludność gwarna i ruchliwa. Ubrana w jedna-
kowe kostiumy, o cerze żółtej, skośnych oczach 
i długich sięgających ziemi warkoczach, uplecio-
nych z włosów i czarnego jedwabiu. Dzielnica, 

(...) Na koniec po kilku godzinach drogi na 
krańcu widnokręgu błysnęły fale morskie. Sądzi-
łem, że to już Ocean Spokojny, była to jednak tylko 
jedna odnoga, nad którą leży San Francisco. (...)
łatwo wystawić sobie moje zdziwienie (...), gdy uj-
rzałem się razem z pociągiem po prostu na morzu, 
a raczej na długim z półtorej lub dwie mile drew-
nianym moście, którego końca nie mogłem nawet 
dostrzec z platformy. (...) Na koniec jednak w poło-
wie zatoki most skończył się i pociąg stanął: podróż 
nasza również była skończona. Pozostawało tylko 
wsiąść na parowiec i przebyć drugą połowę zatoki, 
na przeciwległym brzegu której we mgle morskiej 
szarzało widne już dla oka San Francisko. 

Henryk Sienkiewicz przebywa w San Franci-
sco kilka tygodni i tu rozpoczyna pisanie listów 
z Ameryki. Pobyt w Stanach Zjednoczonych trwa 
do 1878 roku. Pisarz w tym okresie sporo podróżu-
je, przez pół roku mieszka w Anaheim w Kalifornii 
Południowej, wyjeżdżając jedynie w tym czasie do 
Los Angeles i na wycieczki w góry. Przez pewien 
czas mieszka w osadzie rybackiej w Anaheim 
Landing, gdzie sypia w jednej izbie z właścicielem 
szynku. Bierze też udział w polowaniach. Rozpo-
czyna pisanie Szkiców z węglem. I oczywiście pi-
sze reportaże do „Gazety Polskiej”, której był ko-
respondentem. Pod wpływem podróży do Stanów 
napisał kilka utworów: Komedia z pomyłek (1878), 
Przez stepy (1879), Za chlebem (1880), W krainie 
złota (1881), Latarnik (1881), Wspomnienie z Ma-
ripozy (1882), Sachem (1883).

Oto jak w Listach z podróży do Ameryki pisarz 
opisuje San Francisco – otoczone naokoło olbrzy-
mią pyszną zatoką, jest nowym, ale pięknym mia-
stem. Ma mnóstwo ładnych domów, przed domami 
palmy i cyprysy, kilka pięknych wirydarzy, wspa-

4

szczególniej w godzinach południowego targu, 
przedstawia bardzo ożywiony widok. Chodniki 
mrowią się wówczas od kupujących i sprzeda-
jących, sklepy czysto chińskie z wyrobami prze-
mysłu chińskiego i napisami chińskimi, otwarte 
na rozcież, ściągają gości. W towarzystwie poli-
cjanta zwiedzić można rozmaite zakłady, do któ-
rych dostęp prywatnym osobom jest wzbroniony, 
jako to: zamtuzy, domy w których grają sekretnie 
w karty lub palą opium, posępne jaskinie służą-
ce za schronienie nędzy chińskiej lub na koniec 
przytułki. (…) W jednym z takich domów przytuł-
kowych obserwuje pisarz Chińczyków popijają-
cych herbatę oraz wyjadających ryż z wielkich, 
blaszanych naczyń z pomocą dwóch drewnianych 
pręcików zastępujących miejsce naszych narzędzi 
stołowych. Zręczność z jaką Chińczycy posługują 
się tymi pręcikami, jest prawdziwie zadziwiająca 
- podczas gdy mnie większe grudki ryżu wymyka-
ły się zawsze. 

A oto moje wrażenia z wizyty w chińskiej 
dzielnicy San Francisco, za moich czasów zwanej 
Chinatown. Jest 26 września (godz. 16.00), gdy 
docieramy na miejsce, czyli do przytulnie wyglą-
dającej restauracji prowadzonej przez Wietnam-
czyków. Orientalny posiłek, na który składa się 
podana w misce zupa, z dużą ilością pokrojonego 
mięsa, makaronu, jarzyn oraz wschodnich przy-
praw, smakuje wybornie. A ile się przy tym trzeba 
napracować używając do jedzenia specjalnych 
pałeczek. Nasyceni, napojeni wspaniałą miętową 
herbatą wyruszamy na spacer po Chinatown. Po 
drodze mijamy symboliczne mieszkanie miejsco-
wego buma.(…) Przez chwilę spacerujemy po 
jednej z ulic Chinatown. Ozdabiane złotem porta-
le, na różowo pomalowane balkony, różnorodne 

5Podróż śladami Henryka Sienkiewicza do Stanów Zjednoczonych – dok. ze str. 7
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wojny światowej budynek pałacu zajęli Niem-
cy. Po wojnie przez pewien czas gospodarowała 
tu Spółdzielnia Samopomoc Chłopska i PGR. 
W latach 60. XX wieku pomieszczenia pałacu 
zaadaptowano na oddział p/gruźliczy staszow-
skiego szpitala powiatowego. Od roku 1975 
mieścił się tu hotel robotniczy Elektrowni Poła-
niec, a od roku 1997 po gruntownym remoncie 
urządzono w nim ekskluzywny hotel „Rytwia-
ny” o wysokim standardzie usług. Po tej daw-
ce historii ruszamy w dalszą trasę. W Sichowie 
Dużym po odbudowanych obiektach dawnej 
rezydencji Radziwiłłowskiej oprowadza nas 
obecny gospodarz Paul Kieniewicz (10). To ku-
zyn Stefana Dunin-Wąsowicza, który przekazał 
mu przed paru miesiącami odrestaurowany wła-
snym staraniem zespół pałacowo-parkowy. Paul 
przybył tu z Irlandii i od razu z zapałem przystą-
pił do pracy. Opiekuje się pokojami gościnny-
mi w oficynie dworskiej, która obecnie stanowi 
centrum konferencyjne, gdzie funkcjonuje In-
stytut Studiów Archeotypowych i Religijnych. 
W samym pałacu, wzniesionym pod koniec 
XVIII wieku i niszczonym systematycznie po II 
wojnie światowej przez użytkowników – ostat-
nio zamieszkiwanym przez pracowników tech-
nikum rolniczego (do 1986 r.), a odbudowanym 
po roku 2006, znajduje się okazała Biblioteka 
Sichowska. Oprowadzający po obiekcie Paul 
Kieniewicz przypomniał, iż gospodarzami dwo-
ru byli kolejno: hrabia Adam Potocki, książę 
Maciej Radziwiłł (od ślubu z córką Artura Po-
tockiego Różą w roku 1897) i po jego śmierci 
w roku 1920 ich najstarszy syn Krzysztof – do 
sierpnia 1940 roku, kiedy to został wraz z żoną 
aresztowany (wcześniej w marcu 1940 roku 
książę zaprosił do swego majątku ks. profeso-
ra UJ Konstantego Michalskiego. Gościł także 
innych profesorów Karola Estreichera i Stani-
sława Dąbrowskiego oraz pisarza Jana Paran-
dowskiego, a także poetę Karola Huberta Ro-
stworowskiego i malarza Józefa Mehofera). Do 
sierpnia 1944 roku okupant niemiecki, a następ-
nie po ofensywie styczniowej w roku 1945 i na-
staniu nowej władzy gospodarowała tu oświata 
rolnicza. Paul z dumą prezentował bogaty księ-
gozbiór biblioteczny poprzedzielany obrazami, 
w tym przedstawiającymi Zofię, Krzysztofa 
i Macieja Radziwiłłów, a także prof. Konstan-
tego Michalskiego oraz podkreślał coraz więk-
sze zainteresowanie dworem turystów. Ostatnio 
na terenie zespołu dworskiego, we współpracy 
z Instytutem Winiarstwa WSR w Montpellier, 
zaczęła funkcjonować winnica. 

Przy pożegnaniu sympatycznego gospo-
darza, Maciej A.Zarębski wręczył mu zestaw 
książek Biblioteki Świętokrzyskiej i sznur 
samochodów wyruszył w stronę Strzegomia, 
aby odwiedzić drewniany zabytkowy kościół 
pw. Matki Bożej Bolesnej i Świętego Andrze-
ja Apostoła. Jego proboszcz, ksiądz Krzysz-

tof Lechowicz już oczekiwał nas we wnętrzu 
świątyni. Na wstępie, zgodnie z zapowiedzią, 
zaprezentował kilka swoich wierszy (11), 
dojrzałych warsztatowo, nic dziwnego wszak 
ks. Krzysztof jest wytrawnym poetą, znanym 
nie tylko w środowisku kościelnym, autorem 
kilkunastu tomików poetyckich. Od 1998 
roku należy do rzeszowskiego oddziału ZLP, 
a od 2002 kieruje strzegomską parafią. Potem 
ksiądz-poeta przybliżył nam historię świąty-
ni. Ten modrzewiowy kościółek postawiono 
w końcu XVI wieku. Ale, jak podkreśla brat 
Venanty – Krzysztof (to pseudonim literacki 
księdza Lechowicza) początki parafii sięgają 
wieku XIV. Wg legendy miał polować w tej 
okolicy król Kazimierz Wielki i to on kazał tu 
postawić świątynię. Obecna była poświęcona 
w 1595 roku przez biskupa krakowskiego Jana 
Radziwiłła. Była restaurowana w połowie wie-
ku XIX, a rozbudowana w latach 30. XX wie-
ku. Ostatnio renowacja kościoła miała miejsce 
w roku 2010, już ze środków unijnych. Ksiądz 

wiącym przewodnik historyczno-artystyczny po 
24 dworach i 24 pałacach tego regionu. Spotka-
nie z historią, literaturą i sztuką (nie tylko regio-
nu) zakończyło się grubo po 22.00. Jego uczest-
nicy (5) nie mieli żadnych problemów z nocnym 
wypoczynkiem. Sprzyjało temu nie tylko zmę-
czenie spowodowane trudami podróży, ale także 
niesamowita cisza panująca w Eremie oraz spe-
cyfika klasztoru kamedulskiego… 

Następnego dnia (17 września) po smacz-
nym śniadaniu miał miejsce nadzwyczajny zjazd 
członków Unii. Wzięlo w nim udział 21 człon-
ków, nieobecna była jedynie z powodu choro-
by Halina Sułek z Bochni. Prowadził je prezes 
Waldemar Hładki, a protokółowała sekretarz 
Magda Człapińska. Głównym punktem zjazdu 
było podjęcie uchwały o przeniesieniu siedziby 
Unii z Łodzi do Krakowa (6) i w konsekwencji 
zmiana treści stosownej pieczątki. Podczas zjaz-
du prezes Hładki zaprezentował etiudę filmową, 
którą nakręcił podczas pobytu w Islandii. Pokaz 
stanowił sympatyczne tło obrad. Po zebraniu le-
karze pisarze wraz z osobami towarzyszącymi 
wzięli udział w zwiedzaniu Eremu. Przewodni-
kiem był sam ks. rektor Wiesław Kowalewski. 
Zwiedzanie poprzedziło wręczenie mu przez 
Macieja A.Zarębskiego grafiki przedstawiają-
cej bramy eremu (7). W rewanżu ksiądz Ko-
walewski zapowiedział przekazanie wszystkim 
uczestnikom sympozjum specjalnych zestawów 
folderów i innych gadżetów eremu. Uczestnicy 
sympozjum utrwalili się na wspólnym zdjęciu na 
tle zabytkowej świątyni (patrz fotkronika). Na-
stępnie ksiądz Wiesław przypomniał jej historię 
(8). Wielkie wrażenie zrobił na wszystkich boga-
ty wystrój nawy głównej i kaplic kościoła. Jest to 
jedyny dostępny klasztor w Polsce, który zacho-
wał swój wygląd w stanie zbliżonym do pierwo-
wzoru. Jego nawa główna pęcznieje od obrazów, 
barokowych ozdób i sztukaterii. Autorami więk-
szości obrazów są Venente de Subiaco oraz Ka-
rol de Prevost, zaś stiuków Jan Baptysta Falconi. 
W drewnianym ołtarzu głównym widnieje obraz 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, na któ-
rym Archanioł Gabriel przywdziewa sarmacki 
kontusz. Prawdziwe skarby sztuki sakralnej znaj-
dują się w pomieszczeniu za ołtarzem, do którego 
prowadzi wąskie przejście. XVIII-wieczne stalle 
przedstawiają sceny biblijne: z męczeństwa Pię-
ciu Męczenników, a także nawiązują do życia 
kamedułów w Polsce. Z naroży pomieszczenia 
bacznie nas obserwują figury czterech mnichów. 
Centralne miejsce zajmuje obraz Madonny Ciszy. 
Następnie ks. Kowalewski prowadzi nas do kapi-
tularza. Niegdyś był miejscem zebrań mnichów; 
obecnie jest częściej nawiedzany przez pielgrzy-
mów odwiedzających kryptę Radziwiłłów. Znaj-
duje się w niższej kondygnacji kapitularza i pro-
wadzi do niej kilka schodków. W krypcie „Pod 
Trzema Trąbami” (symbol Radziwiłłowski) spo-
czywają: książę Maciej (zmarły w 1920 r.), jego 
żona Róża z Potockich (zmarła w 1931 r.), ich 
syn Artur (1901-1939, bohater Września) i jego 
żona Krystyna z Platerów (zmarła w 1991 r.) 

W zadumie opuszczamy kryptę kierując swe 
kroki do zakrystii. Tu ksiądz Kowalewski otwiera 
masywną szafę i pokazuje woskową figurę przed-
stawiającą Annę Dziulankę, pochodzącą z ludu, 
jedną z żon Stanisława Łukasza Opalińskiego, 
opowiadając w jakich okolicznościach doszło 
do tego mezaliansu. Nie ma już niestety czasu na 
dalsze zwiedzanie klasztoru. Żegnamy więc ks. 
Wiesława i kawalkadą samochodów wyruszamy 
na objazd Rytwian. Jedziemy wzdłuż murów 
otaczających dawny zamek, z basztą, która jako 
jedyna dotrwała do naszych czasów. W drodze do 
pałacu Radziwiłłów mijamy ochronkę otwartą na 
początku XX wieku. Na dziedzińcu przed fronto-
nem pałacowym Maciej A.Zarębski (9) przybliża 
historię obiektu. Sięga połowy XIX wieku. Na te-
renie parku dworskiego wybudowano wówczas 
cukrownię, a przylegające do niej pomieszczenie 
pełniło funkcję magazynów. W budynku miesz-
kał ówczesny dyrektor Władysław Psarski. Pożar 
w roku 1924 strawił zabudowania cukrowni. Jej 
ruiny decyzją księcia Artura Radziwiłła zostały 
rozebrane, a budynek po magazynach przebudo-
wano na pałac. 

Ppor. Artur Radziwiłł zginął 13 września 
1939 roku w bitwie pod Ołtarzewem. Pochowa-
ny we wspólnej mogile, ekshumowany w stycz-
niu 1940 roku (po długich poszukiwaniach 
przez żonę miejsca jego spoczynku), spoczął 
w krypcie nagrobnej Radziwiłłów. W czasie II 

I tak w końcu 1617 roku kapituła general-
na Zakonu Kamedułów zatwierdziła fundację 
wojewody krakowskiego Jana Tęczyńskiego. 
Zapis fundacyjny został dokonany w Nowym 
Korczynie w lutym 1621 roku. Kamień węgiel-
ny pod budowę świątyni położył 1 maja 1624 
roku biskup krakowski Marcin Szyszkowski. 
Wówczas powołano do istnienia z fundacji 
Jana Tęczyńskiego konwent klasztorny zwany 
Silva Aurea czyli Pustelnia Złotego Lasu. Bu-
dowę kościoła (w stanie surowym był gotowy 
w 1627 roku) poświęcił biskup krakowski To-
masz Oborski 27 września 1637 roku. Niestety, 
jego fundator, Jan Tęczyński zmarł kilka dni 
wcześniej na zamku w Tęczynie. Na przestrze-
ni lat Erem Złotego Lasu – kościół z zabudo-
waniami klasztornymi przechodził drogą dzie-
dziczenia „po kądzieli” pod nadzór kolejnych 
właścicieli Rytwian: Opalińskich, Lubomir-
skich, Sieniawskich, Czartoryskich, Potockich 
i od sierpnia 1897 roku Radziwiłłów. Zakon 
przestał istnieć w roku 1819 na mocy carskiej 
ustawy o kasacji klasztorów w Królestwie Pol-
ski Kongresowej. W latach 1935-2002 świąty-
nia pełniła funkcję kościoła parafialnego Ry-
twian. Od roku 2002 rytwiański klasztor został 
ustanowiony kościołem rektoralnym, a jego 
kierownikiem mianowano – ks. Wiesława Ko-
walewskiego. Kieruje on tą placówką, stale ją 
rozbudowując, do dnia dzisiejszego. Wystąpie-
nie księdza Wiesława zostało ciepło odebrane 
przez słuchaczy, zwłaszcza że towarzyszyła 
mu degustacja specjalnej miejscowej nalewki. 

Jako ostatni zabrał głos Maciej A.Zarębski 
(3), który omówił szlak wybranych dworów i pa-
łaców Kielecczyzny. Swoją prezentację oparł na 
pokazie slajdów, któremu towarzyszył komen-
tarz pełen licznych ciekawostek z życia miesz-
kańców dworów i pałaców oraz dziejów ich re-
zydencji. Wystąpienie zakończył zaproszeniem 
do tygodniowej wycieczki po wybranych rezy-
dencjonalnych obiektach ziemi świętokrzyskiej. 
Na szlaku dworów polecał szczególnie dwory: 
Walewskich w Nagłowicach, Borkowskich 
w Jaronowicach, Mikołaja Krupki w Widucho-
wej, w Przybysławicach niedaleko Klimontowa, 
w Sandomierzu: Skorupskich, zaadaptowany na 
siedzibę filmowego Ojca Mateusza i Strużyń-
skich (obecnie hotel Armata); oraz w Śmiłowie, 
gdzie można oglądać muzeum wnętrz dawnego 
dworu szlacheckiego. 

Z rezydencji pałacowych mówca zareko-
mendował trasę prowadzącą z Kielc przez 
Czyżów Szlachecki, Wiśniową, Kurozwęki, 
Bejsce, Książ Wielki do Oblęgorka. 

W Kielcach koniecznie należy zajrzeć do 
Muzeum Narodowego, dawnego Pałacu Bisku-
pów Krakowskich, w Czyżowie zobaczyć pałac 
postawiony przez rodzinę Czyżowskich w poło-
wie wieku XVIII. Położony niedaleko Zawicho-
stu przy trasie Warszawa – Sandomierz stanowi 
doskonałą bazę wypadową do wizyty na ziemi 
świętokrzyskiej, właśnie w celu zwiedzenia naj-
bardziej ciekawych dworów i pałaców.

W pałacu Tarłów w podstaszowskiej Wiśnio-
wej znajduje się Izba Pamięci Hugona Kołłąta-
ja, a w pobliskim parafialnym kościele w jednej 
ze ścian jest wmurowana urna z sercem tego 
wielkiego Reformatora. W Kurozwękach, po-
łożonych w bliskiej odległości od Wiśniowej, 
zwiedzamy pałac Popielów. Nieco dalej, w po-
łudniowo-zachodniej części ziemi świętokrzy-
skiej w Bejscach klasycystyczny pałac Badenich. 
W kierunku na zachód, w Książu Wielkim, już 
w obecnym województwie małopolskim, znajdu-
je się masywna bryła trójkondygnacyjnego pała-
cu Myszkowskich. I ostatni obiekt na tej trasie; to 
pałacyk w Oblęgorku, gdzie mieści się od 1958 
roku Muzeum Henryka Sienkiewicza. Aby do 
niego dotrzeć, należy wrócić drogą A7 do Kielc. 
Do Oblęgorka droga prowadzi z trasy Kielce – 
Łódź. Wybudowany w II połowie wieku XIX 
służył Tarłom, jako dworek myśliwski. Odkupio-
ny przez Komitet Obywatelski obchodów 25-le-
cia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza został 
w czasie jubileuszu, w dniu 22 grudnia 1900 r. 
uroczyście przekazany pisarzowi. 

Warto nadmienić, iż wystąpieniu Macieja 
A.Zarębskiego towarzyszyła autorska wystawa 
fotograficzna wybranych dworów i pałaców 
Kielecczyzny (4) oraz kiermasz książek jego au-
torstwa, poświęconych dworom i pałacom ziemi 
świętokrzyskiej z albumem „Szlakiem wybra-
nych dworów i pałaców Kielecczyzny”, stano-

Jesienne sympozjum lekarzy pisarzy w Rytwianach – dok. ze str. 2
Krzysztof z dumą pokazuje nam zabytkowe 
elementy świątyni. Ołtarz główny późnorene-
sansowy z obrazem Matki Boskiej Bolesnej 
(Piety) oraz św. Andrzeja pochodzi z począt-
ku wieku XVII. Ołtarze boczne są barokowe, 
datowane na wiek XVIII; przedstawiają Prze-
mienienie Pańskie i postać świętego Mikołaja. 
Godna uwagi jest także ambona i kamienna 
chrzcielnica z przełomu XVI i XVII wieku. 

Obecne wyposażenie i wygląd świątyni są 
zdaniem księdza Krzysztofa, unikatowe, głów-
nie z uwagi na zachowane oryginalne malowi-
dła: gotyckie na najstarszych belkach oraz re-
nesansowe, zdobiące większą część świątyni. 

Pełni wrażeń żegnamy charyzmatyczne-
go kapłana, wcześniej zbierając ofiary na tacę 
w celu odprawienia mszy świętej w intencji 
Unii. Po powrocie do Eremu i obiedzie człon-
kowie UPPL wzięli udział w spotkaniu warsz-
tatowym, które ze znawstwem prowadził dr 
Janusz Termer. Poprzedziło je wręczenie przez 
prezesa Hładkiego nowo przyjętym członkom 
Unii: Renacie Palidze, Ani Klonowskiej (12) 
i Wojciechowi Pająkowi legitymacji członkow-
skich. Janusz Termer poinformował zebranych, 
że należą do grupy 20-tysięcznej Polaków pi-
szących wiersze. Przez chwilę zatrzymał się nad 
definicją utworu poetyckiego. Zwrócił uwagę na 
rolę nowatorstwa, oderwania się od schematów; 
tym tłumaczył niegdysiejszą popularność twór-
czości Konstantego Gałczyńskiego. Poezja jest 
wówczas, gdy zaiskrzy między twórcą a czytel-
nikiem. Musi oddziaływać na umysł i pobudzać 
wyobraźnię. Być rodzajem sztuki (nie rzemio-
sła), która poszukuje piękna. 

Ponad połowa członków Unii zaprezen-
towała swoje utwory, a potem wzięła udział 
w wymianie poglądów na temat ich poziomu 
i sposobu recytacji. W kolejności występo-
wania byli to: Zbigniew Jabłoński, Joanna 
Matlachowska-Pala, Zdzisław Gajda, Maj-
ka Żywicka, Wojciech Pająk, Renata Paliga, 
Jerzy Andrzejczak, Aldona Kraus, Waldemar 
Hladki, Bożena Klejny, Wiesław Prastowski 
i Jadwiga Wielgat-Hejduk. Na koniec warsz-
tatów głos zabrał krytyk. W jego ocenie naj-
wyższe noty otrzymali – w dziedzinie poezji 
Majka Żywicka, prozy Zdzisław Gajda (13), 
autor surrealistycznych humoresek.

Następnie uczestnicy sympozjum udali się do 
klasztoru na koncert poezji śpiewanej w wykona-
niu Waldemara Hładkiego (14). Niestety drogę do 
klasztoru trzeba było pokonać w strugach desz-
czu. Niedogodności pogodowe zrekompensował 
wszystkim ambitny program słowno-muzyczny. 
W repertuarze Waldka znalazły się utwory po-
etyckie bardów warszawskich, ze Stanisławem 
Sojką, i krakowskich z Grzegorzem Turnau na 
czele. Było lirycznie, patriotycznie, religijnie 
i bardzo swojsko. Po programie podczas uroczy-
stej kolacji (niestety nie przy ognisku z powodu 
pogody) zebrani na stojąco odśpiewali Waldko-
wi Hładkiemu tradycyjne „sto lat”. Z pewnością 
prezes Hładki w pelni zasłużył na to wyróżnienie, 
nie tylko z racji występu, ale także ogromnej pra-
cy fizycznej, którą wykonał, aby wnętrze klaszto-
ru uczynić salą koncertową. Prawie do północy 
trwały rozmowy przy serwowanym przez ks. 
Jana Wilka, dr. nauk teologicznych, winie. Ks. 
Jan to kapłan przybyły przed paru laty ze Szwaj-
carii, zaufany współpracownik ks. rektora Wie-
sława Kowalewskiego, a przy tym znawca win. 

 Trzeciego dnia imprezy (18 września) po 
porannym posiłku, przy niestety deszczowej 
pogodzie, większość uczestników sympozjum 
brała udział we mszy świętej w klasztorze Ry-
twiańskim ( z wyjątkiem kilku osób, które 
wyruszyły w drogę powrotną zaraz po śnia-
daniu). Celebrowali ją ks. Wiesław i ks. Jan. 
Ks. Wiesław dwukrotnie wspominał grupę le-
karzy pisarzy uczestniczących w sympozjum. 
Przywoływał w kazaniu przypowieść biblijną 
o talentach i życzył nam lekarzom dalszych 
sukcesów na niwie literacko-artystycznej.

Po mszy świętej i wcześniejszym obiedzie 
w refektarzu miało miejsce uroczyste podsu-
mowanie sympozjum. Zabrali głos: Maciej 
A.Zarębski oraz prezes Waldemar Hładki, który 
podziękował ks. Wiesławowi Kowalewskiemu, 
dyrektorowi Eremu za zapewnienie doskonałych 
warunków do przeprowadzenia sympozjum oraz 
Maciejowi A.Zarębskiemu za jego bezproble-
mowe zorganizowanie. Nastąpił czas pożegnań, 
ostatnich zdjęć i życzeń szczęśliwych powrotów. 

tekst Maciej A.Zarębski
foto Marek Sobieniak i Maciej A.Zarębski
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