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Po trzech latach przerwy Wojciech Kołodziej ponownie mile za-
skoczył wielbicieli swojej poezji, wydając kolejny tomik wierszy. 
Wydarzenie to zbiegło się z jubileuszem siedemdziesiątych urodzin 
poety, więc Osiedlowy Klub Kultury „Polonez”, w którym 22 czerw-
ca br. odbyło się spotkanie z tej okazji, trzeszczał w szwach, ku radości 
Jubilata oraz Ewy Kraski, kierowniczki Klubu. Współorganizatorem 
wieczoru było Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, a pisząca te 
słowa, w zastępstwie prezesa Towarzystwa Macieja A.Zarębskiego, 
będącego wydawcą i redaktorem wszystkich pozycji autora w Biblio-
tece Świętokrzyskiej, miała zaszczyt przedstawić zebranym dorobek 
pisarski Wojciecha Kołodzieja (dr Zarębski nie mógł uczestniczyć 
w benefisie, gdyż musiał pojechać do Warszawy po odbiór nomina-
cji na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego przy minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – patrz str. 2). Podzieliłam się 
również refleksją, że piąty już tomik, zatytułowany „Bez ogródek”, 
jest dla mnie potwierdzeniem motta zawartego w pierwszym zbiorku 
„Z szuflady wspomnień” (2007 r.): „Życie jest księgą wieczności, nie 
warto zostawiać pustych stron”. Wojciech Kołodziej wypełniał bo-
wiem kolejne strony, wydając wciąż nowe tomiki: „Keks poetycki” 
(2009 r.), „Niesplecione myśli” (2011 r.) i „Mój wiersz powszedni” 
(2013 r.). Określiłam twórczość poetycką autora jako interesującą, bo 
różnorodną, ukazującą go zarówno jako filozofa, jak i satyryka oraz 
zmuszającą odbiorcę do refleksji nad mechanizmami rządzącymi 
światem, skierowaną do czytelnika w każdym wieku. Przedstawiłam 
również główne fakty z życiorysu poety – kielczanina rodem z Ba-
ranówka, absolwenta kieleckiego Technikum Mechanicznego i Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracownika Kieleckich Za-
kładów Wyrobów Metalowych, Urzędu Wojewódzkiego, a obecnie 
Politechniki Świętokrzyskiej. 

10 maja 2016  WBP w Kielcach. Promocja książki Macieja A.Za-
rębskiego W krainie torbaczy i kiwi. Prezentuje ją autor a na…

Odbył się w dniach 27-29 maja 2016 roku w województwie 
świętokrzyskim, na terenie gminy Zagnańsk. Wzięło w nim 
udział od 31 do 50 uczestników przybyłych z terenu całej Pol-
ski (m.in. z Zielonej Góry, Ełku, Wrocławia, Warszawy, Kra-
kowa, Zawiercia, Wieliczki, Zduńskiej Woli, Łasku, Podkowy 
Leśnej, Stalowej Woli, Kielc, Pińczowa, Staszowa, a także 
z Chicago, Budapesztu i Györ (Węgry) oraz z Kiejdan (Litwa). 

Pierwszego dnia Zjazdu w godzinach wieczornych w Sali 
konferencyjnej hotelu „Pod Jaskółką”, odbyło się sympozjum 
na temat literatury małych ojczyzn. Prowadzili je dr Janusz 
Termer z Warszawy i red. Bogdan Dworak z Zawiercia.

O swoich doświadczeniach w pracy nad literaturą małooj-
czyźnianą opowiadali: Maria Człapińska, lekarka i prozaiczka 
ze Zduńskiej Woli, sekretarz Unii Polskich Pisarzy Lekarzy; dr 
nauk humanistycznych Adam Sznajderski z Wrocławia, autor 
książek biograficznych; red. Longin Kaczanowski z Brwino-
wa [1], dziennikarz, autor kilku książek, w tym o pacyfika-
cji Michniowa; Ryszard Wróbel z Łasku, regionalista, autor 
książek o tematyce patriotycznej; dr Włodzimierz Kłaczyński 
z Mielca, lekarz weterynarii, pisarz i autor scenariuszy fil-
mowych; Jan Jadach z Kielc, historyk i dokumentalista wy-
dawnictw Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej; oraz Alina 
Szymczyk [2], animatorka kultury polonijnej, poetka, prezes 
Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago.

Następnego dnia – 28 maja 2016 roku w godzinach poran-
nych w Sali konferencyjnej hotelu „Pod Jaskółką” miała miej-
sce uroczysta inauguracja Zjazdu. Dokonał jej przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, prezes Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego a zarazem gospodarz Ośrodka 
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku, dr Maciej Andrzej Zarębski [3], serdecznie witając 
przybyłych Gości oraz uczestników Zjazdu. Następnie odczy-
tał list przysłany organizatorom Zjazdu od Krzysztofa Jurgie-
la, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z życzeniami owocnych 
obrad. 

Podobne życzenia nadeszły od Mirosława Grzyba, prezesa 
Związku Kurpiów. Swoją obecnością inaugurację zaszczycili: 
Andrzej Bętkowski, wicewojewoda świętokrzyski, Anna Cio-
łak, doradca starosty kieleckiego oraz Szczepan Skorupski – 
wójt Zagnańska. 

Potem odbyła się sesja plenarna, poświęcona naczelnemu 
hasłu Zjazdu – Mateczniki Polskości źródłem patriotyzmu 
i postaw obywatelskich. Referaty wygłosili: prof. Andrzej 
Tyszka (Idea mateczników), dr Maciej A.Zarębski (O wie-
lofunkcyjnej roli Mateczników Polskości),  

22 VI. Migawka z jubileuszu 70-lecia uro-
dzin W.Kołodzieja, jubilat z wnukami.

25 czerwca br. Paweł Pierściński na tle własnej podobizny 
autorstwa Czesława Czaplińskiego w kieleckiej Alei Sław.

6 VIII. Bogdan Dworak z otrzymany-
mi w tym roku medalami w Zawierciu.

23 VI. M.Zarębski odbiera nominację na członka Rady Spo-
łecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

11 VI br. 10-lecie Muzeum w Adamowie, Jan 
Krawczyk z dyplomem naszego Towarzystwa.

14 VI. Eric i Antoni Świąteccy z wizytą 
w naszym Ośrodku. Obok M.A.Zarębski.

28 V br. Ośrodek w Zagnańsku. Uczestnicy Posiadów Mateczni-
kowych podczas prezentacji Eremu Złotego Lasu w Rytwianach.

4 VI br. Kongres Polonii Medycznej w Warszawie – 
prof. R. Poręba i dr W.Grabowski z książkami ŚTR.

cd. na str. 2

10 sierpnia br. Leszek Koleśnik, Zbigniew Filipkowski, An-
drzej Tyszka i red.Teresa Kołakowska w naszym Ośrodku.

14 VIII Ossala. Hanna Bień-Bielska i Katarzy-
na Ciepiela rozpoczynają spektakl Bień 1920.

21 VIII. Domaszowice Halina Kruszczyk 
prezentuje stare fotografie z życia wsi.

28 VIII. Goście naszego Ośrodka: Dariusz Ossowski 
z Włocławka, Lucyna Kukomska z Płocka i jej kuzyni.

widowni m.in. Wiesław Kuca, Stanisław Ratusznik, Paweł Pierściń-
ski, Amelia Sołtysiak, Wojciech Kołodziej oraz Jadwiga Szyszka.
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Widziałem pochód zorganizowany przez 
totalną opozycję demokratycznie wybranego 
rządu w Polsce. Poczułem się jak w czasach 
wczesnego PRL-u. Wtedy tak demonstrowa-
no w obronie demokracji ludowej, pokoju 
i wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radziec-
kim. Pamiętam to doskonale z własnych do-
świadczeń.

Aż dziw, że 60 lat później zobaczyłem to 
ponownie. Totalna opozycja sponsorowana 
przez wielkie interesy zorganizowała totalny 
protest. Zwieziono uczestników z całej Polski 
rzekomo w obronie demokracji i pozostania 
w Europie. Wyposażono dziesiątki tysięcy lu-
dzi w koszulki z nadrukiem „Obywatel 2 kate-
gorii”, plastikowe trąbki, transparenty i flagi. 
Szli radośnie, zaprogramowani przez media, 
starzy i młodzi na rzecz przyjaźni z Unią Eu-
ropejską i przeciw faszyzmowi.

Maszerowali posłusznie w rytm ogłusza-
jących haseł, prostych i finezyjnych jak cepy. 
Zadbano o poziom decybeli uniemożliwiający 
rozmowę i myślenie. Na końcu długiego mar-
szu czekała lemingów kultura wyższa – kon-
cert zespołu Big Cyc. Intelektualnie nasyceni 
wrócili do domów z poczuciem spełnienia 
obywatelskiego obowiązku. Kolację spożyli 
przed telewizorem przy Szkle Kontaktowym. 
Organizatorzy pomnożyli ilość lemingów 
przez 5 i ogłosili w mediach sukces protestu. 
Sukces ten gwarantuje dalsze finansowanie 
totalnej opozycji przez globalne siły wyższe.

Dawno minęły czasy pałki, prymitywnych, 
totalitarnych przymusów. Współczesne media 
i ogłupiająca rozrywka potrafią elegancko za-
programować zachowania stadne lemingów. 
Wyksztacenie nie ma tu żadnego znaczenia, 
tytuły uniwersyteckie nie immunizują. Mło-
dym obiecuje się Big Cyc, emerytów straszy 
się faszyzmem, dziennikarzy i felietonistów 
można kupić lub ogłupić. Przemożna jest siła 
propagandy. Wiedział o tym Goebbels, pięk-
nie opisał to Orwell.

Takie smutne wnioski się nasuwały, kiedy  
obserwowałem, co się dzieje w Warszawie 7 
maja 2016 roku, stojąc na schodkach przed 
Warszawską Giełdą, a niegdysiejszm Komite-
tem Centralnym jedynie słusznej partii.

W czasie tej wizyty w Polsce poczułem się 
jak w PRL-u. Zrobiłem z tego notatkę. Smucą 
jałowe kłótnie i polaryzacja społeczeństwa. 
Dotyczy to niestety także Polaków za granicą 
i stąd ten drugi komentarz.

Z dobrych wiadomości to to, że zaraz po po-
wrocie do Montrealu zostałem dziadkiem dwa 
razy w jednym dniu. Moje dzieci, bliźniaki syn 
i córka doczekały się po chłopcu 17-go maja.

List do redakcji
Biuletyn Polonijny Maj 2016

Bohater spotkania, uroczyście ukoronowa-
ny, zasiadł na tronie i wraz z zebranymi wokół 
miłośnikami jego poezji, wysłuchał kolejnych 
mówców. Anna Błachucka, członkini Związku 
Literatów Polskich, zwróciła uwagę na coraz 
dojrzalsze w formie i treści wiersze autora „Bez 
ogródek”. Zauważyła, że ich rymowany charak-
ter jest pewną trudnością w akcie tworzenia, ale 
równocześnie zwiększa grono odbiorców. 

W ciepłych słowach o poecie wypowiedzia-
ła się również Danuta Kowalska (na zdjęciu 
z prawej), reprezentująca Grupę Literacką To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej „Bo-
cianie Gniazdo”, do której Jubilat należy.

Część literacką spotkania zakończyła re-
cytacja wierszy w wykonaniu samego autora, 

który poprosił o towarzystwo wnuczki, pięt-
nastoletnią Adriannę i sześcioletnią Urszulkę. 
Na początek wygłosił swój „Życiorys saty-
ryczny”, a po nim po kilka wierszy i fraszek 
z każdego tomiku, wśród nich utwór „Wybra-
nieccy”, traktujący o rodzinnej działalności 
w Armii Krajowej.

Nadszedł czas toastu. Tradycyjne „Sto lat” 
zaintonował muzyk Bogdan Przepióra, kole-
ga Jubilata, który uświetniał całe spotkanie, 
bawiąc zebranych gości przeróżnymi melo-
diami.

Życzeniom dalszej owocnej twórczości nie 
było końca, a autor długo jeszcze podpisywał 
najnowszy tomik „Bez ogródek”.

Tekst i foto Jadwiga Kasierska-Tecław

Jubileusz 70-lecia Wojciecha Kołodzieja – dok. ze str 1

Pisząc o „Portreciście ludzkich dusz” (Go-
niec Świętokrzyski nr 3/36/167, 2011 r.) nie 
przypuszczałam, że będę miała okazję ponow-
nie spotkać tego znanego fotografa, dzienni-
karza i dokumentalistę, a także kolekcjonera, 
Czesława Czaplińskiego. Po raz pierwszy jego 
zajmujących opowieści o fotografowanych 
przez niego ludziach i pracy z nimi słuchałam 
wraz z uczestnikami Posiadów w cieniu Bartka. 
Wówczas też wszystkich zebranych w Ośrodku 
Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku 
zaprosił na wystawę swoich zdjęć pod nazwą 
„Artyści” do Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego w Krośniewicach. Zaprezentował 
na niej pięćdziesiąt postaci polskich aktorów, 
literatów, reżyserów, kompozytorów, malarzy 
i rzeźbiarzy, ubarwiając je wspomnieniami zda-
rzeń towarzyszących wykonywaniu fotografii.

Równie bogaty zbiór prac Czesław Czapliń-
ski przywiózł niedawno do Kielc, a wernisaż 
wystawy „Artyści w Alei Sław w Kielcach”, 
nad którą patronat objął Prezydent Kielc, od-
był się 25 czerwca 2016 r. na Skwerze Szarych 
Szeregów. Wśród zaprezentowanych na foto-
grafiach osób przeróżnych profesji i z różnych 
krajów, znalazło się również dwóch rodowi-
tych kielczan: Paweł Pierściński oraz Rafał 
Olbiński, absolwenci I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 
jak również Politechniki Warszawskiej. 

Paweł Pierściński znany nie tylko w Polsce 
fotografik, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, 
publicysta, krytyk i teoretyk fotografii za swoją 
twórczość odebrał wiele nagród na całym świe-
cie, w tym Międzynarodowa Federacja Sztuki 
Fotograficznej w Genewie przyznała mu tytuł 
Artysty TIAP i Znakomitego Artysty oraz odzna-
czyła za aktywność organizacyjną w fotografii 
światowej. Otrzymał też medal Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis oraz Krzyż Kawalerski i Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny 
autor z Polski zaistniał na światowej wystawie 
Karla Pawka, zatytułowanej „Kobieta”. Artysta 
nie ukrywa, że dużą radość sprawia mu udział 
w ważnych wystawach sztuki fotograficznej oraz 
publikacje w almanachach fotograficznych. Swo-
je życie poświęcił staraniom o nadanie właściwej 
rangi fotografii krajobrazowej i krajoznawczej. 
Jest niezrównany w fotografowaniu linii i form 
matematyczno-geometrycznych stworzonych 
przez naturę, na co mogło wpłynąć jego politech-
niczne wykształcenie. Uważa, że powołaniem 
fotografa jest „udokumentowanie unikalnego 
wyglądu świata w celu zachowania jego obrazu 
dla następnych pokoleń”.

Drugi ze znakomitych kielczan uchwyconych 
w obiektywie Czesława Czaplińskiego, Rafał 
Olbiński, jest również autorem plakatu wysta-
wy na Skwerze Szarych Szeregów. Artysta tuż 
po studiach politechnicznych zajął się grafiką. 
Jego niepowtarzalne, metaforycznie-poetyckie 
obrazy oraz plakaty zdobyły uznanie na całym 
świecie. Jedną z ważniejszych nagród otrzymał 
w 1994 r. w Paryżu. Jest to tzw. Międzynarodo-
wy Oskar za najbardziej niezapomniany plakat 
na świecie. W 2012 r. został odznaczony Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na Skwerze Szarych Szeregów, obok Paw-
ła Pierścińskiego, pojawili się też inni polscy 
artyści sfotografowani przez Czaplińskiego. 
Wśród nich Marian Adam Konieczny, rzeź-
biarz, uczeń Ksawerego Dunikowskiego, ab-
solwent, profesor i rektor Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, rów-
nież absolwent Instytutu im. Repkina w Pe-
tersburgu. Autor wielu pomników w kraju i za 
granicą. Poza wieloma innymi odznaczony 

Kilka uwag w sprawie niefortunnego felie-
tonu „Widziane z Montrealu”:

Propagandowy felieton pana Michała Ste-
fańskiego opublikowany w Biuletynie Polo-
nijnym (styczeń 2016, numer 249) czyta się 
z niesmakiem. Stylem i argumentacją przypo-
mina felietony w Gazecie Wyborczej i tygo-
dniku pana Urbana. Wypadałoby radzić: milcz 
pan w tej materii, wstydu sobie oszczędź.

W felietonie zatytuowanym „Potrzeba mę-
skiej decyzji” pan Michał Stefański demoni-
zuje i ośmiesza demokratycznie wybrany rząd 
polski. Przypisuje mu niemal bolszewickie 
zamiary i z tęsknotą wspomina czasy Wałęsy, 
Kwaśniewskiego, Millera czy Tuska. „Męska 
decyzja” to sugerowana, czy przypisywana 
przez pana Stefańskiego wojna polskiego 
rządu z Unią Europejską, Niemcami, Rosją 
i zdrowym rozsądkiem też.

To Polacy zadecydowali o zmianie rządu. 
Rząd zaproponował dobrą zmianę, natomiast 
ancien regime i jego propagandyści wpadli 
w amok i histerię. Dlaczego? Jak nie wiado-
mo dlaczego, to może chodzi o kasę, ten nar-
kotyk plutokratów i kleptokratów. Panowie 
Petru, Michnik, Lis i Blumsztain ruszyli do 
boju, by walczyć nie o demokrację liberalną 
lecz przeciw demokracji suwerennej. Wypro-
wadzili zdezorientowanych emerytów i eme-
rytki na ulice strasząc faszyzmem i końcem 
demokracji. Pozwoliły na to lata prania mó-
zgów, manipulowanej informacji i ogłupiają-
cej rozrywki w mediach.

Otóż, pięknie brzmiąca demokracja liberal-
na w praktyce regularnie się degeneruje, wy-
maga sprawdzania i wymiany elit. Nowy rząd 
nie jest idealny, na pewno robi błędy, trzeba 
mu patrzeć na ręce, sprawdzać. Tymczasem 
jest histerycznie atakowany, także na „obcych 
dworach”. O takich właśnie warchołach pisał 
Kaczmarski: 

„Po wciąż to nowych dworach
Pętamy się nie w porę;
Kochamy się w honorach,
Nie znamy się z honorem.”
Sukces nowego rządu nie jest gwaranto-

wany, zmiany mają potężnych przeciwników 
globalnie. Globalizacja to monopolizowanie 
wszelkich dziedzin ludzkiego działania, ko-
niec demokracji, zniewolenie. Rząd Beaty 
Szydło i prezydent Andrzej Duda starają się 
to zniewolenie ograniczyć. Takie działanie 
jest w interesie suwerennej Polski, jest spra-
wą honoru.

To, jak widzi i co widzi pan Michał Ste-
fański z Montrealu jest jego osobistym widze-
niem, a nie widzeniem Polonii montrealskiej.

Maciej Znojkiewicz 2016-02-03
* Materiały powyższe udostępnione przez 
Pawła Pierścińskiego, jej adresata (Redakcja).

medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Na 
wernisażu pojawił się również Bogusław Lu-
styk – malarz, któremu na drodze twórczej nie-
ustannie towarzyszy temat koni, muzyki i tań-
ca. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia 
pracy artystycznej. Wielokrotnie nagradzany.

Artyści tak nietuzinkowo ujęci w kadrze przez 
Czaplińskiego to plejada samych znakomitości 
sztuk wszelakich, a wśród nich literaccy nobliści 
– Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, Tade-
usz Różewicz – poeta, pisarz, Wojciech Kilar – 
kompozytor, Krzysztof Penderecki – kompozytor 
i dyrygent, Leszek Mądzik – reżyser i scenograf, 
aktorzy Beata Tyszkiewicz i Adam Hanuszkie-
wicz, Franciszek Starowieyski – malarz, artysta 
grafik, Magdalena Abakanowicz – rzeźbiarka, 
Małgorzata Walewska i Artur Ruciński – śpiewa-
cy operowi, filozof Leszek Kołakowski, Czesław 
Niemen – piosenkarz i kompozytor. Wśród zdjęć 
z wizerunkami obcokrajowców szczególną uwa-
gę zwracały ciekawie ujęte postacie aktorek Jane 
Fondy i Catherine Deneuve, jak również pisarza 
i filozofa Umberto Eco.

Przedstawiając swoją wystawę w Alei Sław, 
Czesław Czapliński pokazał się jako twórca swo-
istej formy pomników ludzi, o których należy pa-
miętać, którzy poprzez swoją pracę, pasję, zamiło-
wania rozsławiają na świecie rodzime kraje. Autor 
wystawy zaapelował na koniec, żeby właśnie takie 
osoby upamiętniać już za życia, tym samym oka-
zując im nasz szacunek i podziw. Tutaj zwrócił się 
do przedstawiciela prezydenta, zastępcy dyrektora 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie 
Miasta, Krzysztofa Tworogowskiego. 

Szkoda, że brak szeroko dostępnej informa-
cji o wystawie, a także niefortunny zbieg oko-
liczności, jakim była transmisja rozgrywanego 
w tym czasie we Francji meczu piłki nożnej 
z udziałem drużyny polskiej w ramach Piłkar-
skich Mistrzostw Europy spowodowały, że na 
skwerze oprócz bezpośrednio zainteresowa-
nych pojawiło się jedynie kilka osób zaproszo-
nych przez Pawła Pierścińskiego. Ten przykry 
fakt „osłodził” Zbigniew Kośmider, właściciel 
pobliskiej restauracji „Parkowa”, częstując 
zebranych pucharkami lodowymi zamiast tra-
dycyjnej lampki wina, a także prezentując pry-
watną kolekcję plakatów Rafała Olbińskiego.

Drugą część spotkania wypełniła projekcja 
filmu Czesława Czaplińskiego pt. „Paweł Pier-
ściński” w sali Ośrodka Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym. Na 
tle kolejno przesuwających się zdjęć Pawła Pier-
ścińskiego, on sam w interesujący sposób mówił 
o swojej pracy na niwie fotograficznej, o twór-
czości i sprawach organizacyjnych polskiej fo-
tografii pejzażowej oraz o dorobku publicystycz-
nym, krytycznym i teoretycznym dotyczącym 
fotografii krajobrazowej. Film kończy pochleb-
na wypowiedź prezydenta Kielc Wojciecha Lu-
bawskiego. Był to już drugi obraz, jaki Czesław 
Czapliński zaprezentował mieszkańcom Świę-
tokrzyskiego, bo właśnie w maju 2011 r. w Za-
gnańsku, z pomocą X muzy opowiedział równie 
piękną historię o Janie Nowaku-Jeziorańskim 
i jego mało znanej pasji kolekcjonerskiej.

Tekst i foto Jadwiga Kasierska-Tecław
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stwo, zniknęła z map Europy. W 1863 roku 
z dworu w Śmiłowie wyruszyła grupa ochot-
ników gotowych walczyć o wolną Polskę, 
która dotarła do Wąchocka, i przyłączyła 
się do obozu Langiewicza. To w murach 
Śmiłowskiego dworu matki żegnały synów 
wyruszających do powstania, wieszając im 
na piersi, ze łzami w oczach, ryngraf z po-
dobizną patrona mającego zapewnić szczę-
śliwy powrót do domu. 

Przez wszystkie lata swojego istnienia dwór 
w Śmiłowie był ostoją patriotyzmu, w jego 
murach przechowywano Polskość, w formie 
obyczaju i tradycji, zarówno tej świeckiej 
jak i chrześcijańskiej. Dwór w Śmiłowie, jak 
każdy taki dom, wypełniony był pamiątkami 
patriotycznymi związanymi z wydarzenia-
mi historycznymi, portretami wielkich Pola-
ków, przedstawieniami wielkich bitew, które 
świadczyły o wielkości Państwa. W otocze-
niu takich pamiątek, w duchu patriotyzmu 
wychowywano młode pokolenia, które za-
wsze były gotowe stanąć do walki w obronie 
swojej Ojczyzny. Patriotyzm przybierał różną 
formę, młodzi stawali do czynnej walki, ci 
mniej sprawni w inny sposób dawali przykład 
patriotyzmu. Chciałbym tu wspomnieć Leona 
Baczyńskiego, właściciela majątku Pisary, 
ale urodzonego i wychowanego w Śmiłowie, 
który przekazał na Fundusz Obrony Narodo-
wej milion złotych. Pieniądze spakował do 
tekturowej walizki, i w lekko sfatygowanym 
garniturze, pociągiem trzeciej klasy, pojechał 
do Warszawy, chcąc osobiście wręczyć dar 
Marszałkowi Rydzowi Śmigłemu. Marszalek 
Baczyńskiego przyjął, dar odebrał i polecił 
odwieźć Baczyńskiego w asyście wojskowej 
na dworzec kolei żelaznej. 

W okresie okupacji niemieckiej dwór 
w Śmiłowie również aktywnie uczestniczył 
w wydarzeniach wojennych. To w murach 
tego domu żołnierze AK, partyzanci zawsze 
mogli liczyć na pomoc i ciepłe przyjęcie. To 
tutaj byli karmieni, to tutaj zawsze czekał na 
nich lekarz, aby opatrzyć rany odniesione 
w walkach. To tutaj wracali do zdrowia.

Śmiłów od najdawniejszych czasów 
związany był z pobliskim Czyżowem, który 
stanowił ośrodek dóbr Zaklików Czyżow-
skich, z obronnym zamkiem, zburzonym 
przez Szwedów w czasie Potopu. To wła-
śnie wtedy Czyżowscy wznoszą w Śmiło-
wie wieżę mieszkalną, jako swoją rezyden-
cję, i Śmiłów na kilkadziesiąt lat, do czasu 
wybudowania obecnego pałacu w Czy-
żowie (ok. połowy XVIII wieku) staje się 
ośrodkiem dóbr tej rodziny. W II połowie 
XVIII wieku Śmiłów na skutek podziałów 
rodzinnych zostaje na zawsze odłączony od 
Czyżowa i stanowi odrębny majątek. W tym 
okresie Józef Wierciński herbu Rawicz 
wznosi na XVII-wiecznych piwnicach, po-
zostałych po wieży mieszkalnej, solidny, 
obszerny, murowany dwór, któremu archi-
tekt, najprawdopodobniej Józef Karśnic-
ki, nadaje cechy barokowe, z wyniosłym 
mansardowym dachem, pilastrami na na-
rożach i bogatym gzymsem wieńczącym 
elewacje. Cyprian Baczyński herbu Sas, 
poślubiając jedyną córkę Józefa wchodzi 
w posiadanie majątku Śmiłów, dokonując 
w latach 30. XIX wieku rozbudowy dworu 
zgodnie z obowiązującymi wówczas tren-
dami w architekturze. Zostaje dobudowany 
czterokolumnowy portyk od frontu, daleko 
wysunięty przed lico dworu, a od strony 
ogrodu portyk wgłębny sześciokolumnowy. 
Rozbudowa ta nadaje dworowi cechy stylu 
klasycystycznego, czyniąc zeń przykład ty-
powej, polskiej siedziby ziemiańskiej. Taki 
wizerunek dworu jest głęboko zakorzenio-
ny w polskiej tradycji, co w sposób szcze-
gólny było widać w polskiej architekturze 
okresu międzywojennego, kiedy powsta-
wały domy, wille podmiejskie w tzw. stylu 
dworkowym.

W polskiej tradycji dwór był wzorem 
kultury narodowej, ostoją polskości, ośrod-
kiem życia społecznego i gospodarczego. 
Od tego wzorca nie odbiega również dwór 
w Śmiłowie, który szczególną rolę odegrał 
w okresie zaborów, kiedy Polska, jako pań-

Na strychach zabudowań gospodarczych, 
w specjalnie przygotowanych schowkach, 
w całym okresie okupacji ukrywano Żydów, 
chroniąc ich od niechybnej śmierci.

W okresie powojennym dwór w Śmiłowie 
podzielił losy wszystkich siedzib ziemiań-
skich. Zagrabiony przez państwo miał przy-
padkowych lokatorów i użytkowników, któ-
rzy bez żadnego poszanowania odnosili się do 
wiekowych murów, niemych świadków czę-
ści polskiej historii. Doprowadzili oni dom do 
stanu agonalnego, porzucając go w latach 70. 
XX wieku. Skazany na zagładę i zapomnie-
nie dogorywał niczym poraniony powstaniec 
w samotności.

W latach 80. XX wieku Janina i Bogdan 
Szczerbowscy odnaleźli chylący się ku upad-
kowi dwór i tchnęli w niego nowe życie. 
Po wieloletnim remoncie przywrócili dwór 
w Śmiłowie kulturze polskiej, czyniąc zeń, na 
wzór dawnej tradycji, ośrodek promieniujący 
życiem kulturalnym, patriotyzmem i polsko-
ścią, oczywiście na miarę dzisiejszych cza-
sów, realiów i potrzeb.

Wnętrza Śmiłowskiego dworu, tak jak nie-
gdyś, wypełnione są licznymi pamiątkami 
związanymi z historią Polski. Na odwiedzają-
cych Śmiłowski dwór, z portretów i medalio-
nów, spoglądają polscy królowie i narodowi 
wieszcze. Podziwiać można bogaty zbiór bi-
żuterii patriotycznej, zwanej żałobną, noszo-
nej przez kobiety w XIX wieku, po upadku 
powstań narodowych na znak żałoby, oraz 
liczne ryngrafy religijno-patriotyczne.

We dworze organizowane są liczne koncer-
ty, uczestnicy których mogą wsłuchiwać się 
w nuty utworów wielkich polskich kompo-
zytorów. Niektóre z koncertów upamiętniają 
ważne wydarzenia historyczne, takie jak 150. 
rocznicę wybuchu powstania styczniowego. 
Koncert ten był hołdem dla tych, którzy sta-
nęli w styczniu 1863 roku do walki o wolną 
Polskę. Koncertowi towarzyszyła wystawa 
przedmiotów patriotycznych z XIX wieku, 
związanych z tamtymi wydarzeniami. Ko-
lejny koncert nawiązywał do dwóch rocznic, 

do 160. rocznicy śmierci wielkiego polskiego 
wieszcza Adama Mickiewicza i 250. urodzin 
Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora 
znanego przede wszystkim z poloneza „Poże-
gnanie Ojczyzny”. Śmiłowski salon z klasycy-
stycznym wystrojem jest jak najbardziej wła-
ściwy dla muzyki Chopina czy Ogińskiego, 
która do tego typu wnętrz była komponowa-
na. Dwór w Śmiłowie współpracuje również 
z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu wy-
pożyczając część swoich zbiorów na wysta-
wy czasowe, organizowane w sandomierskim 
zamku. Drzwi Śmiłowskiego dworu, wzorem 
staropolskiej gościnności, stoją otworem dla 
wszystkich, ale szczególnie przyjmowani są 
w Śmiłowie ziemianie wywodzący się z San-
domierszczyzny. Spotkaniom tym towarzyszą 
niekończące się wspomnienia i opowieści 
o dawnym życiu w okolicznych dworach. 

Śmiłowski Dwór chętnie gości młodzież 
szkolną, dla której organizowane są tu lekcje 
historii, ukazujące nie tylko dawne wnętrza 
szlacheckie, ale również wzorce patriotyzmu 
i dawnej obyczajowości.

W murach Śmiłowskiego dworu, które 
były świadkami prawie trzystuletniej historii 
Polski, na historycznych pamiątkach w tych 
murach zgromadzonych, przy dźwiękach mu-
zyki Chopina i Ogińskiego, wychowywane są 
kolejne pokolenia odwiedzających to miejsce 
młodych Polaków, w duchu patriotyzmu, kul-
tury i tradycji Polskiej. Poprzez te wszystkie 
inicjatywy dwór w Śmiłowie jest mateczni-
kiem patriotyzmu i polskości, gdzie z wielkim 
pietyzmem kontynuuje się tradycje przodków 
naszych.

Andrzej Szczerbowski

Dwory polskie ostoją Polskości (na przykładzie dworu w Śmiłowie)

Minęło kilka ładnych miesięcy, gdy w nu-
merze październikowo-grudniowym 2015 
roku Gońca pisałem (było to wkrótce po 
ostatnich wyborach parlamentarnych w na-
szym kraju) na szczęście władzę w kraju 
samodzielnie objęła partia, która w swoim 
działaniu ma przede wszystkim służbę Polsce 
i jej obywatelom, co nie zawsze jest tożsame 
z oczekiwaniami naszych sąsiadów, i tego ze 
wschodu, i tego z zachodu.

Teraz mogę, z całą odpowiedzialnością 
napisać, że podobnie jak blisko połowa Po-
laków, nie zawiodłem się. Dzięki niezwykłej 
aktywności prezydenta Andrzeja Dudy (wiele 
wizyt zagranicznych, propolska aktywność 
zewnętrzna, wzorcowo prowadzona polityka 
historyczna oraz stała łączność z wyborca-
mi), a także konsekwentnemu działaniu rzą-
du (wspieranemu przez Sejm i Senat) – nie 
mamy w Polsce pseudouchodźców (nie boimy 
się poruszać po ulicach i spokojnie sypiamy 
w domach), dzieci nasze rozpoczynają naukę 
szkolną wówczas, gdy zadecydują rodzice; 
prowadzone są działania prorodzinne (vide ro-
dzina 500 plus oraz w perspektywie mamy po-
prawę warunków mieszkaniowych młodych 
ludzi), wszelkie afery, jak Amber Gold nie 
mają szans pozamiatania pod dywan, uszczel-
niana jest ściągalność podatkowa oraz co rusz 
wykrywana kryminalna działalność poprzed-
niej ekipy (przykładem niech będzie tzw. dzi-
ka prywatyzacja w stolicy i nie tylko tam). Co-
raz bardziej widać jak bardzo rządzącej Polską 
przez 8 lat Platformie Obywatelskiej nie za-
leżało na Polsce, wręcz w chęci przypodoba-
nia się władcom Brukseli działacze tej partii 
prześcigali się w niszczeniu polskiej gospo-
darki (zlikwidowano wszystko co się dało), 
tożsamości narodowej – starano się oczerniać 
nawet autorytety kościelne, usiłując być pio-
nierem liberalno-lewackiej polityki unijnej. 
Sądzę, że władzę tym szkodnikom Polski, na-
ród (jej suweren) odebrał w ostatniej chwili. 
Myślę, że zadziałał tutaj duch świętego Jana 
Pawła II. Oczywiście będąca w opozycji (na-

zwanej totalną) PO wspólnie z Nowoczesną 
(próżno szukać w tej partii nowoczesności…) 
usiłują rządzącej obecnie ekipie przeszkadzać 
wszystkimi metodami, nierzadko w sposób 
haniebny. Na szczęście coraz mniej narzędzi ta 
szkodząca Polsce opozycja ma do dyspozycji. 
Po kompromitacji tzw. KOD-u (marsze coraz 
mniej liczebne), a przy okazji wspierających 
go znanych aktorów-celebrytów (przykładem 
niech będzie Krystyna Janda czy Janusz Ga-
jos), czy reżyserów z Agnieszką Holland, pra-
gnących zachować status quo, pozostał jedy-
nie Trybunał Konstytucyjny z prof. Andrzejem 
Rzeplińskim, z gronem jego zwolenników, 
z żałosnym „prof.” Jerzym Stępniem na cze-
le. Gdy piszę ten felieton w telewizji (TVP 1 
program) podają informację o zakończonym 
właśnie Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów, 
podczas którego zamiast dyskutować o pro-
blemach związanych z uprawianiem zawodu 
zastanawiano się, jak najlepiej „przywalić” Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu. Kiedyś takie dzia-
łania nazywano rokoszami, a jak je nazwać 
teraz? 

Dość politykowania, obecnie chciałbym 
przedstawić szanownym czytelnikom ważne 
wydarzenia oraz zrealizowaną w minionym 
okresie listę działań organizacyjnych Towarzy-
stwa i własnych. 22 lutego br. odszedł do domu 
Pana w wieku 79 lat ksiądz profesor Leon 
Dyczewski, znany i ceniony socjolog kultury 
w sutannie; był uczestnikiem IX Kongresu Re-
gionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach we 
wrześniu 2010 roku, jego teksty były publiko-
wane w książkach Biblioteki Świętokrzyskiej. 
Żegnamy go z bólem, ale i świadomością, że 
przecież non omnis moriar. Po profesorze po-
zostały nie tylko ciepłe wspomnienia, ale licz-
ne publikacje oraz spore grono wychowanków 
KUL-u, gdzie przez lata wykładał.

W końcu maja 2016 r. Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne zorganizowało z po-
wodzeniem I Zjazd Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury. Ponieważ w Gońcu znajdziecie 
Państwo obszerną relację z tej imprezy, czuję 
się zwolniony z jej omawiania. Chciałbym je-
dynie zwrócić uwagę na zupełną nieobecność 

tego wydarzenia w mediach kieleckich (pra-
sie, radiu i TV), przy równoczesnym odnoto-
waniu tej imprezy w prasie centralnej: „Zielo-
nym Sztandarze” (w dwóch nawet numerach) 
oraz kwartalniku „Kultura wsi”. W związku 
z tym pozwoliłem sobie w liście do prezesa 
PiSu Jarosława Kaczyńskiego napisać: Czy 
nie dziwi Pana brak jakiejkolwiek wzmianki 
o Zjeździe w prasie kieleckiej, a także lokal-
nym radiu i TVP? Tu w ogóle nie czuć, że 
nastąpiła „dobra zmiana”. Jak omijano mój 
Ośrodek (mowa o Ośrodku Świętokrzyskich 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku) i nie dostrzegano tego, co od lat ro-
bię, to jest tak samo.

Coś chyba trzeba zrobić, Panie Prezesie. 
Wszak wojewoda jest nasz i ma swoje media. 
Sprawa udziału regionalistów w działaniach 
na rzecz „dobrej zmiany” jest nadal otwarta. 
Moim zdaniem prezes Kaczyński musi się 
poważnie zastanowić nad taktyką swojego 
działania w przyszłości. Czy stawiać nadal 
na aparat partyjny (którym jest otoczony jak 
obwarzanek i który nie dopuszcza do niego 
sygnałów z tzw. terenu), czy lepiej oprzeć się 
na autentycznych ludziach regionu, spraw-
dzonych w dotychczasowych działaniach na 
rzecz lokalnej społeczności, słowem na pasjo-
natach swoich małych ojczyzn. To jest wybór 
między tymi, którzy żyją Polską (wzrostem 
jej pozycji w Europie i świecie) a tymi, którzy 
żyją z Polski (działaczy partyjnych walczą-
cych o Polskę ze świadomością udziału w po-
dziale łupów). Moim zdaniem odpowiedź jest 
jednoznaczna. Jeżeli PiS postawi na auten-
tyzm i spontaniczność, to z pewnością będzie 
wygrywał kolejne wybory. A wówczas przede 
wszystkim wygra Polska. Bo pasjonatów od-
danych Ojczyźnie nie trzeba kupować stano-
wiskami czy innymi apanażami. Oni zawsze 
będą w swoim działaniu myśleć i działać dla 
Polski, nie dla siebie. Od tej strategicznej de-
cyzji władz PiS-u w tej kwestii może zależeć 
przyszłość Polski…

Muszę teraz napisać o swoim wyróżnie-
niu. Otóż dzięki poparciu 36 stowarzyszeń 
regionalnych (bardziej z Polski niż z naszego 

regionu, a jednak…) otrzymałem 23 czerwca 
br. nominację na członka Rady Działalności 
Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. To wielkie i zo-
bowiązujące wyróżnienie. Dobrze się stało, że 
obok mnie nominację otrzymał także Wojtek 
Jachimowicz, mój młodszy kolega regionali-
sta z Nowej Soli (gorzowskie). Czeka mnie 
dużo pracy, ale jakże potrzebnej dla Polski.

W minionym okresie kilka ciekawych osób 
odwiedziło nasz Ośrodek w Zagnańsku. Byli 
to: Eric i Antoni Świąteccy z Kanady - dzia-
łacze Polonii Kanadyjskiej, Eric autor książki 
„Podróż w nieznane”, jego brat artysta ma-
larz; Zbigniew Filipkowski, dyrektor Central-
nej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, Leszek 
Koleśnik, rzecznik prasowy ministra Rolnic-
twa; Lucyna Kukomska z Płocka, pisarka i fe-
lietonistka, Dariusz Ossowski z Włocławka – 
współautor dwóch albumów fotograficznych 
wydanych w naszej Bibliotece Świętokrzy-
skiej, a także Zbigniew Nowosad z Łomży, 
specjalista elektroniki, któremu towarzyszył 
red. Longin Kaczanowski, od niedawna nowo 
przyjęty członek Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego.

Z kolei ja miałem przyjemność uczestni-
czyć w Kongresie Polonii Medycznej w War-
szawie, w obchodach 10-lecia Muzeum 
Ludowego Teresy i Jana Krawczyków w Ada-
mowie, w spektaklu „Bień 1920” w Ossali, 
w festynie rodzinnym w Domaszowicach, 
podczas którego zapoznałem się z wystawą 
starych fotografii obrazujących życie wsi, 
w tym życie i działalność pochodzącego z niej 
pisarza Walerego Przyborowskiego. 

Na koniec mojej rozmowy z czytelnika-
mi chciałbym powiedzieć, że pomimo braku 
współpracy z lokalną władzą samorządową 
oraz skandalicznej postawy mediów, nie za-
przestanę działań na rzecz moralnego odro-
dzenia naszej Ojczyzny poprzez rozwijanie 
sieci Mateczników Polskości w kraju i za gra-
nicą. Oby tylko nadal dobry los nie szczędził 
mi, jak dotychczas, sił i przede wszystkim za-
chował w zdrowiu. 

Maciej A.Zarębski

Słowo redaktora
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Oto trafiły do moich rąk kolejne wspo-
mnienia tych, którzy za czasów PRLu wybrali 
wolność. To wspomnienia Ireneusza i Anto-
niego Świąteckich Podróż w nieznane. Bracia 
wybrali wolność, by zacząć żyć normalnie, 
jak przystało na wolnego mieszkańca Ziemi, 
dorabiać się i cieszyć życiem. W PRL-u było 
to przecież niemożliwe. Szarzyzna, niedosta-
tek i brak perspektyw na ułożenie sobie życia 
w sposób godny człowieka, buntowały psy-
chikę niejednego młodego człowieka. Wów-
czas wielu bardzo młodych ludzi wybierało 
ucieczkę do lepszego świata, nie zdając sobie 
często sprawy z czyhających pułapek. Ale 
brawura, chęć przeżycia przygody wpływały 
na podejmowanie takich, a nie innych decy-
zji życiowych. Czytając wspomnienia dwóch 
młodych wówczas braci Świąteckich można 
odnieść wrażenie, że czyta się jakąś opowieść 

sensacyjną, w której brak doświadczenia ży-
ciowego mógł spowodować konsekwencje 
trudne do przewidzenia. Tylko chyba Opatrz-
ności Bożej mogą zawdzięczać fakt przeżycia 
przy przeprawie przez zaminowany pas gra-
niczny między Węgrami a Austrią, nie pono-
sząc żadnego uszczerbku. Wtedy jednak ryzy-
kowało się wszystkim, często nie zdając sobie 
sprawy z tego, że ryzykuje się życiem. Prze-
cież podobnie było z chłopcami, którzy usa-
dowieni pod ciężarówką zdołali przedostać 
się do Skandynawii. W zbliżonych warunkach 
uciekał na Zachód Rafał Gan-Ganowicz przez 
kilkanaście godzin leżący pod podłogą pocią-
gu Warszawa-Berlin. Ucieczka była jednak 
dla niego być albo nie być, kiedy 
bezpieka ścigała go po wsypie 
grupy antykomunistycznej mło-
dzieży w 1950 roku. Chociaż 
cel był dla wszystkich ten sam 
– ucieczka z sowieckiego „raju”, 

to jej motywy różne. Jednak dla nich wszyst-
kich ryzyko powodzenia zawsze było trudne 
do przewidzenia.

Dobrze się jednak dzieje, że bracia Świą-
teccy powrócili do swoich wspomnień z daw-
nych lat i podzielili się nimi z dzisiejszym 
pokoleniem. Osobiście ich opowieść odbie-
ram z pewnym sentymentem z racji tego, że 
w pobliskim Skępem pobierałam nauki w za-
kresie szkoły licealnej. Dla wielu zaś młodych 
dzisiaj ludzi z pewnością stanowi to nieznaną 
historię, o której nigdy by nie usłyszeli, ani 
nie doczytali w szkolnych podręcznikach. 
W wiele poczynań tamtych lat trudno dzisiaj 
uwierzyć biorąc pod uwagę ogromny skok 

technologiczny, jaki się doko-
nał, i z czym mamy dzisiaj do 
czynienia, jako z czymś oczy-
wistym. Wystarczy chociażby 
przypomnieć, że wówczas te-
lefon był rzadkością, a o ko-

mórkach nikt nigdy nie słyszał. Świadczy to 
jednak o ogromnej determinacji ówczesnych 
Polaków dążących do wyrównania swoich 
życiowych szans z mieszkańcami wolnego 
świata. Dzięki temu mogli wykorzystać swoje 
umiejętności i realizować marzenia. My zaś 
możemy zawsze powiedzieć, że Polak potrafi, 
bo przykłady mamy znakomite. Dodatkowym 
atutem książki jest dwujęzyczny tekst, lewa 
strona polska, prawa angielska, co z pewno-
ścią zainteresuje tematyką nie tylko Polaków. 
Całość ilustrowana zdjęciami i ilustracjami 
autorstwa braci Świąteckich.

Dla porządku muszę dodać, że książka 
została wydana bardzo starannie jako 340. 
pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej pod re-
dakcją Macieja Andrzeja Zarębskiego, który 
niezmiennie przykłada ogromną wagę do es-
tetyki edytorskiej i dbałości o każdy szczegół 
wydawniczy.

Lucyna Kukomska

Podróż do Kanady

Jest zdjęcie Irka Świąteckiego, gdy miał 
18 lat. Frank Sinatra też był drobnej budowy 
i miał taki uśmiech.

Znam Irka od roku 1975, ale przyjaźń na-
sza dojrzała na lotnisku, gdzie natknęliśmy się 
na siebie przed jego odlotem do Kirgizii. Oka-
zało się, że lata tam co miesiąc kopać złoto na 
szczycie góry. Uśmiech jego wydawał mi się 
smutny i spontanicznie uściskałem go.

Irek mówi niewiele, a w dodatku cichym 
głosem. Nie rozpowiada o sobie. Toteż mile 
mnie zaskoczył widok rozprowadzania w ka-
wiarni parafialnej polskiego kościoła w Sa-
skatoon, napisanej przez niego książki wspo-
mnień z „Podróży w nieznane”. Czyta się to 
jednym tchem i powraca. Jest to opis ucieczki 

jego i brata Antosia w roku 1967 
spod władzy reżimu. Gotowy 
materiał na scenariusz filmowy!

Ci dwaj 17 i 18 letni „chłopcy 
z Kępiacza” – wioski za lasami, odległej od świa-
ta – sami sobie otworzyli obraz dalekiego świata. 
Z piędziesięciometrowej anteny między drzewa-
mi wyłapywali łączność radiową z zagranicą. Ra-
dio dawało im „Zabronione Wiadomości” z inne-
go świata. Świata, który wywabił ich z ukochanej 
wsi, ale i z komunistycznej szarości życia.

Przejście przez ostatnią z granic będzie tak 
dramatyczne, że Irek postanowił prowadzić 
nas na razie jakby na wycieczkę krajoznawczą. 
Lecz my wiemy, że żartobliwy ton to zucho-
watość w obliczu groźnych niebezpieczeństw. 

Cały aparat kilku komunistycz-
nych rządów nastawiony jest na 
wyłapanie ich. Ale skoro „zuch 
jest dzielny i śmiały” niech rów-
nież będzie wesoły. Dajemy po-
ciągnąć się temu, co utrzymuje 

ich otuchę i wiarę w osiągnięcie celu. Obawy 
i zagrożenia zasłania również Irek opisami do-
świadczanej przyrody. To nie chłopcy z murów 
miasta. Ten chłopiec ze wsi Kępiacz, którą tak 
mile wspomina na początku książki, przeżywa 
w przyrodzie coś swojskiego. A swojskie nie 
groźne! Niech i nas opisy przyrody odciągają 
od poczucia, że niebezpieczeństwa narastają.

Kryzysy narastają i potęgują się. Kilka po ko-
lei przezwyciężają dzięki szczęściu i przezornej 
umiejętności. Następuje kryzys pełen błyskawic 
i grzmotów. Napięcie – czyżby marsz przez roz-

legły obóz ostatniej straży? Musi w tym być czy-
jaś ręka, co stwarza niespodziewane szczęśliwe 
wydarzenie i pobudza dzielność, odwagę i spryt. 
Gdzieś tam modli się nic nie wiedząca matka.

Czy się udało, będzie wiedział ten, kto 
książkę przeczyta. W opisywaniu tych wspo-
mnień Irek osiąga to, co też osiąga jako ar-
tysta-malarz. On tam też utrzymuje uwagę 
odbiorcy łagodnością stylu. Gdy ktoś inny 
tworzy ostrością linii i wyrazistym kolorem, 
Irka talent okazuje się sugestią. Jego obraz 
bywa nieco „zamazany”, kolory niekoniecz-
nie zdecydowane. Obraz nie narzuca się; ła-
godnie nasuwa nam własne zrozumienie.

Taki jest mój przyjaciel Irek Świątecki, 
którego odwagę jako 18-letniego chłopca 
nawet los doceniał.

Edward Karpiński – Saskatoon Kanada

O takich dwóch, co chcieli....

Z dużą przyjemnością sięgam do II części 
pracy Henryka Wątroby Co mi leży na wą-
trobie cz.II z podtytułem – rytwiańskie jodły 
nadal szumią. Niewątpliwie wielkim atutem 
tej części książki jest historia rytwiańskiego 
pokamedulskiego eremu zawarta w słowie 
wstępnym autorstwa Macieja Andrzeja Za-
rębskiego. A że ze znajomością historii, cza-
sami tej najbliższej na dotknięcie ręki, nie jest 
u nas najlepiej, tym większa zasługa M.A.Za-
rębskiego w jej upowszechnianiu przy każdej 
nadarzającej się okazji.

Książka stanowi kontynuację poprzedniej 
części jako zbioru felietonów publikowa-

nych w piśmie Farmer autorstwa pana Hen-
ryka Wątroby. Z tej części dowiadujemy się 
również wielu ciekawych rzeczy, o których 
z pewnością nigdzie indziej byśmy się nie 
doczytali. Autor wraca w nich do niektórych 
ludowych obrządków związanych z kalen-
darzem różnych świąt, czy też ukształtowa-
nych od wieków zwyczajów. Mając jednak 
wykształcenie rolnicze wypowiada się naj-
częściej w sprawach dziejących się na zwy-
czajnym wiejskim podwórku. Możemy więc 
zapoznać się z wielkim darem produktów 
rolnych dla naszego zdrowia, jak i z wieloma 
radami, jak np. zabezpieczyć się przed nie-
chcianym intruzem czyli kleszczem udając się 
na przechadzkę po lesie. Przy okazji amatorzy 

napojów wyskokowych znaj-
dą podaną na tacy recepturę na 
sporządzenie sobie domowym 
sposobem słynnej w kręgach 
myśliwskich pigwówki. Nie-
mniej możemy się również do-
czytać o innych zagadnieniach, 
o których na ogół się na co dzień 
nie pisze i czasami ma się nikłe 
pojęcie. Wymienię tu chociaż-
by słynne powiedzenie pecunia 
non olet. Autor podaje, że po-
wiedzenie to sięga czasów cesarza Imperium 
Rzymskiego Wespazjana, który opodatkował 
handel moczem. W jakim celu wprowadził 
ten podatek – odsyłam do książki, bo warto, 

się z tym zapoznać. Wiedzy tej 
nie zalecam jednak dzisiejszym 
politykom, szczególnie tym eu-
ropejskim. Nie wiadomo, co by 
im przyszło do głowy ku nasze-
mu późniejszemu utrapieniu. 

Książka zawiera szereg in-
nych ciekawostek, z którymi 
warto się zapoznać. Przyjem-
ność czytania zapewnia nam 
staranna szata graficzna i ko-
munikatywny styl pisania auto-

ra. I pamiętajmy, że rytwiańskie jodły ciągle 
szumią opowiadając historię tej pięknej małej 
ojczyzny. I niech szumią nadal…

Lucyna Kukomska

Niech szumią…

Wydawca: Świętokrzyskie Tow. Regionalne, 
Zagdańsk  – Kielce 2016,
oprawa miękka, stron 80, liczne ilustracje.
Biblioteka Świętokrzyska 343, cena 30 zł

Dr n. med. Maciej A.Zarębski, piszący le-
karz, podróżnik i społecznik, opublikował ko-
lejną książkę, która jest reportażem z podró-
ży po Australii i Nowej Zelandii. Publikacja, 
wydana na świetnym papierze, jest niezwykle 
barwna, zawiera ponad 170 kolorowych fo-
tografii, przedstawiających panoramę najcie-
kawszych miejsc znajdujących się na trasie 
podróży. Równoczesne lakoniczne opisy tych 
miejsc, jak i sytuacji związanych z wędrów-
ką, stanowią świetną lekturę na wakacyjne 
miesiące. Zawierają również, podobnie do po-
przednich książek Macieja Zarębskiego, dużą 
dawkę historii „w pigułce”.

Jan Stasiewicz

W krainie torbaczy i kiwi
Podróżnicze książki dr. Macieja Andrzeja 

Zarębskiego, to najwspanialsze reportaże ze 
wszystkich kontynentów, jakie do tej pory 
ukazywały się na rynku wydawniczym. Ce-
chą, która wyróżnia je od innych jest przede 
wszystkim dbałość o zaprezentowanie prze-
kazu ściśle powiązanego z historią eksploro-
wanych miejsc, dla nas często egzotycznych. 
W jego książkach znajdujemy znakomity ma-
teriał poglądowy nie tylko dotyczący piękna 
przyrody i wszelkich osobliwości przyrodni-
czych, ale również, a może przede wszystkim, 
odmienności kulturowej innych narodów czy 
plemion zamieszkujących ich własne rejony. 
Dzięki temu, nie ruszając się z domu, mo-
żemy podróżować razem z nim i poznawać 
świat, tym bardziej, że materiał jest zawsze 
bogato ilustrowany fotograficznie. Prace jego 
stanowią pełną i rzetelną informację o tym jak 
żyją ludzie w zupełnie innych warunkach śro-
dowiskowych niż u nas i posiadający zupeł-
nie odmienne korzenie kulturowe. Ostatnio 
wydaną w tej serii tematycznej jest znakomita 
książka W krainie torbaczy i kiwi, będąca po-
kłosiem wycieczki do Australii i Nowej Ze-
landii, wydana w Bibliotece Świętokrzyskiej 
jako jej 342. pozycja.

Dbając o szczegóły M.A.Zarębski raczy 
nas mapkami pokazującymi trasę turystyczną, 
zarówno na kontynencie australijskim jak i na 
wyspach nowozelandzkich. Wiemy więc do-
kładnie, gdzie był i co zwiedzał. I tak krok po 
kroku podążamy razem z nim i jego małżonką 
po najciekawszych miejscach na drugiej pół-
kuli. Oczywiście otrzymujemy solidną dawkę 
historii związanej z poszczególnymi budow-

lami charakterystycznymi dla australijskich 
miast, zarówno Melbourne jak i Sydney, oraz 
innych ośrodków miejskich w dalszej podró-
ży. Poznajemy codzienne życie mieszkańców 
Australii w otoczeniu zupełnie innego śro-
dowiska przyrodniczego niż na kontynencie 
europejskim. Nie brakuje również nawiązania 
do obecnego życia Aborygenów 
i miejsc ich kultu nie wyłącza-
jąc ich świętej góry na pustyni 
w Ayers Rock. Aborygenom 
poświęca bardzo wiele uwagi, 
tak samo jak i nowozelandzkim 
Maorysom, odwołując się do ich 
legend. Niewątpliwie ciekawym 
dla nas może być odkrywanie 
nieznanej przyrody z lasami 
deszczowymi na czele i tropi-
kalną roślinnością. Możemy to 
wszystko podziwiać oglądając 
z zapartym tchem zamieszczone zdjęcia. 

Druga część podróży obejmowała wyspy 
nowozelandzkie, na których również nie bra-
kuje wielu ciekawych dla nas zjawisk, z bar-
dzo urozmaiconą rzeźbą terenów znaczoną 
zarówno bujną roślinnością, jak i wysokimi 
górami. W tym przypadku również ociera-
my się bardzo mocno o historyczne rysy do-
tyczące zdarzeń i budowli wykonanych ręką 
człowieka. Nie będę opisywać wielu urokli-
wych miejsc w Nowej Zelandii ze słynnymi 
gejzerami czy przejażdżką motorówką po 
rzece Shotover. To po prostu trzeba samemu 
przeczytać i rozkoszować się bogatym mate-
riałem fotograficznym. Książkę polecam tym 
wszystkim, którzy kochają podróże, są cieka-

wi życia i przyrody kształtowanej przez ty-
siąclecia na naszej planecie. W dodatku mogę 
stwierdzić, że autor jest znakomitym specja-
listą od wyszukiwania różnych ciekawostek, 
które znakomicie ubarwiają jego podróżnicze 
zapiski. Może niejeden z Czytelników zachę-
cony poznawaniem odległych rejonów Ziemi 
sam zatęskni za przygodą, spakuje plecak 
i ruszy w nieznane. Kto to wie, wszak książka 

M.A.Zarębskiego wyzwala tego 
typu emocje. Z pewnością do 
zapoznania się z jej treścią skła-
nia niesamowita staranność edy-
torska i bardzo komunikatywny 
język pisarski autora. Sądzę, że 
szczególnie młodzi ludzie po-
winni sięgnąć po tę pracę, ponie-
waż zawiera ona bardzo dobry 
przekaz wartości poznawczych, 
jakich z pewnością trudno szu-
kać w szkolnych podręcznikach.

Lucyna Kukomska

Na Antypodach

każdego dnia buduję swe stopnie do nieba
czasem zbuduję jeden stopień
czasem zbuduję dwa stopnie
czasem nie zbuduję żadnego
czasem poprawiam już zbudowane
nie pomny upadków buduję wciąż od nowa
jadę do Ciebie Matko Pokoju w Medjugorie
i nie wiem czy po drodze zbudowałem jeden stopień
myślę że mi pomożesz zbudować me stopnie do nieba
wiem że Czekasz na mnie
wiem że jesteś Jedna
choć tyle imion twarzy masz

jesteś w Swarzewie Królową Morza
u której stóp modliłem się dzieckiem
jesteś w Częstochowie Królową Polski
jesteś w tylu różnych miejscach
jesteś i w Medjugorie gdzie doszedłem
kamienistą drogą na Górę Objawień
byłaś przy mnie widziałem Cię przez łzy

odjeżdżam z lekkim sercem

Henryk Jerzy Musa KOT
Medjugorie 25.06.2016

Medjugorie
Kącik z wierszem
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Każdy z nas, bez wyjątku, posiada swoje 
własne ogrody dzieciństwa. Nie każdy jednak 
z różnych życiowych powodów chce tam wra-
cać. Pani Ludomira Zarębska do swoich ogro-
dów powróciła z ogromną miłością w książce 
„Ogrody dzieciństwa” racząc nas wspaniałą 
podróżą wstecz do wspomnień z własnych 
lat dziecięcych. Ogrody pani 
Ludomiry są piękne, pachną-
ce kwiatami z własnej grządki, 
przepojone rodzinną miłością 
i troską o najbliższych, pełne 
miejsc owianych przeróżnymi 
tajemnicami, które każde dziec-
ko odkrywa w sposób wiadomy 
tylko sobie. Dzięki niej pozna-
jemy całą rodzinę, sąsiadów 
bliższych i dalszych, uczestni-
cząc w ich życiu z codziennymi 
kłopotami i przyjemnościami. W swojej opo-
wieści autorka znakomicie oddaje atmosferę 
życia w Polsce okresu powojennego aż do 

początku lat 60-tych ubiegłego wieku, kiedy 
to przekroczyła próg Białostockiej Akademii 
Medycznej. 

Przewracając kolejne kartki podążamy 
z nią poprzez przedszkole i wszystkie eta-
py szkolnej edukacji poznając po drodze 
koleżanki i kolegów oraz szacowne grono 
pedagogów  i innych osób związanych ze 
szkołą, a mających wpływ na kształtowanie 

się osobowości młodych ludzi. 
Porównując tamte lata z dniem 
dzisiejszym możemy pokusić 
się o stwierdzenie, że ówczesne 
życie bez komputera i komórek 
było jednak bardzo ciekawe 
i pełne niespodzianek, a więzi 
rodzinne i sąsiedzkie o wie-
le silniejsze niż obecnie. Cały 
system edukacji oświatowej,   
w jakim uczestniczyła autorka 
w kolejnych etapach zgłębia-

nia wiedzy, u niejednego czytelnika wywo-
ła błogi uśmiech na twarzy. Takie bowiem 
było dzieciństwo nas, obecnych 70-latków. 

Z punktu widzenia dzisiejszej młodzieży wie-
le spraw byłoby trudnych do przyjęcia i zaak-
ceptowania. Pewnie często  usłyszelibyśmy 
zakwalifikowanie niektórych sytuacji  do li-
teratury gatunku science fiction. Jednak były 
to realia, w jakich faktycznie przyszło żyć 
i uczyć się, gdyż trzeba pamiętać, że były to 
lata Polski zrujnowanej przez II wojnę świa-
tową i wszystko trzeba było tworzyć od nowa. 
Niemniej warto prześledzić wszelkie potyczki 
ze zdobywaniem wiedzy, uczestniczyć razem 
z autorką w obowiązkowych akademiach, 
pobawić się na studniówce w białej bluzce 
i granatowej spódnicy i obowiązkowo bez 
makijażu, czy uczestniczyć w zbiórkach har-
cerskich, aby znaleźć się w latach, w których 
życie organizowano nam odgórnie, a sukienki 
szyło się u krawcowej, bo w sklepach ich po 
prostu nie było. To jest historia, jakiej w pod-
ręcznikach szkolnych nie znajdziemy.

Niezaprzeczalną wartością książki jest rów-
nież opisanie całego piękna przyrody Prza-
snysza i okolic oraz miejsc, w których autorka 
przebywała. Jej ogrody to całokształt silnie 

związanych ze sobą elementów życia rodzin-
nego, społecznego i środowiska naturalnego. 
Komunikatywny język pisarski powoduje, że 
w trakcie zgłębiania lektury czujemy się tak, 
jak byśmy oglądali przesuwające się kadry 
ciekawego filmu, w którym i my sami uczest-
niczymy. W dodatku film z narracją bardzo 
bliską naszemu sercu i naszym własnym wspo-
mnieniom. To książka, która nakazuje nam 
chociaż na kilka chwil powrócić do klimatu lat 
dziecięcych i młodzieżowych, a przez przysło-
wiową dziurę w płocie przyjrzeć się naszym 
własnym ogrodom dla przypomnienia jak do-
rastaliśmy i co wywierało wpływ na nasze póź-
niejsze ukształtowanie.

Sądzę, że jest to lektura dla każdej kategorii 
wiekowej i autorce należą się słowa wielkiego 
uznania za stworzenie czegoś tak pięknego za-
równo w treści jak i w formie. Dobrze się rów-
nież stało, że małżonek Maciej Zarębski potra-
fił zainspirować panią Ludomirę do zwierzeń 
z okresu dziecięcego i młodzieńczego ofiarując 
nam, czytelnikom, prawdziwą ucztę duchową.

Lucyna Kukomska

Wejdź do ogrodu…

Wojciech Kołodziej, autor zbioru poetyc-
kiego Bez ogródek (piątego w swoim dorob-
ku) przyznaje, że swoją twórczość traktuje 
jako hobby, a pasję literacką zawdzięcza czy-
telnikom. Na okładce tomu „Mój wiersz po-
wszedni” (2013) napisał – to dzięki nim mam 
chęci do tworzenia i pisania wierszy, utworów 
satyrycznych, fraszek, a także utworów wznio-
słych i o tematyce poważnej. Na okładce tomu 
Bez ogródek, przygotowanego z okazji jubile-
uszu 70-lecia urodzin, pisze z kolei – Patrio-
tyzm już miałem we krwi/ dawałem temu znak/ 
Krzyczałem po urodzeniu: NIE!!!NIE!INIE!? 
Gdy na murach pisało: 3x TAK… – zachęca-
jąc do lektury tomu. 

Jako wydawca i redaktor wszystkich do-
tychczas wydanych tomików, a także tego 
jubileuszowego, jestem przekonany, że po-
dobnie jak poprzednie szybko znajdzie on 
nabywców, a zachęta autora to świadectwo 
jedynie jego kokieterii. 

Warto przypomnieć, że romans Wojcie-
cha Kołodzieja z poezją zaczął się wiele 
lat temu. Jego utwory satyryczne, fraszki, 
wierszowane dowcipy sytuacyjne nada-
wane były w studenckim radiowęźle AGH 
w Krakowie, a w latach 90. publikowane 
w akademickim czasopiśmie Politechniki 
Świętokrzyskiej Studentnik. Debiutancki 
tomik zatytułowany Z szuflady wspomnień 
ukazał się w roku 2007 jako 226. pozycja Bi-
blioteki Świętokrzyskiej. Znalazły się w nim 
utwory kierowane zarówno do młodego jak 
i starszego czytelnika, w których poeta zawarł 
swoistą wizję współczesnej rzeczywistości. 
Autorka Posłowia tomu, Daniela Kowalska, 
zaprzyjaźniona z Wojciechem od lat, trafnie 
zauważyła – wiersze Wojciecha Kołodzieja 
dostarczają czytelnikom wielu przeżyć. Po-
eta roztacza szeroką wizję przyszłości, swojej 
przyszłości i przyszłości ludzi; w tomiku są 
wiersze o różnorodnej tematyce i charakterze. 
W całej tej twórczości poznajemy autora jako 
człowieka pełnego humoru, umiejącego się 

cieszyć życiem, który nawet kie-
dy pisze o rzeczach i sprawach 
poważnych, robi to z pewnym 
dystansem, z przymrużeniem 
oka. 

Keks poetycki, tomik wy-
dany w roku 2009 stanowił 
kontynuację wielotematycznej 
twórczości poety. Jak napisałem 
w tekście na okładce – tomik 
proponuje czytelnikowi z jednej 
strony wiersze i fraszki zawie-
rające treści filozoficzne, pełne 
rozważań o przemijaniu i sen-
sie życia, z drugiej zaś utwory 
charakteryzujące się ironiczną, pełną satyry 
i żartu tematyką, w której autor zawarł własną 
wizję współczesnej rzeczywistości. Z pewno-
ścią rację ma Anna Nogaj, przedstawicielka 
młodzieżowego nurtu poezji, która w Posło-
wiu tej poetyckiej książeczki, napisała – nie 
jest to poezja modna, nie zaskakuje formalny-
mi konstrukcjami i stroni od wszelkich inno-
wacji. Ale za to jest to twórczość dla chcących 
od takiej właśnie poezji odpocząć, dla tych, co 
poszukują w niej źródła radości, a nie intelek-
tualnego wysiłku. Bo przecież najważniejsze 
dla autora jest, aby jego utwory znajdowały 
czytelników, a nie były na siłę pisane pod tzw. 
modę…

Podobnie charakteryzuje twórczość Woj-
ciecha Kołodzieja recenzentka kolejnego 
tomu poetyckiego Wojciecha Kołodzieja 
(Niesplecione myśli), wydanego dwa lata 
później, Elżbieta Słoń, która oceniając tomik 
w „Gońcu Świętokrzyskim” nr 168/2011 pi-
sze, iż utwory poety dotykają wielu tematów. 
W tomiku, wg autorki tekstu „Wrażliwość 
nie jest zarezerwowana wyłącznie dla anio-
łów” – można znaleźć wiele wierszy o miło-
ści, ale także dość śmiałych erotyków. Autor 
wiele uwagi poświęca otaczającej go rzeczy-
wistości, opisuje ją, czasami przedstawiając 
w krzywym zwierciadle. Część twórczości po-

święcona jest także tematyce re-
ligijnej. Są tu wiersze rymowa-
ne, często swoją rubasznością 
przypominające przyśpiewki lu-
dowe. Wiele w nich jest liryzmu, 
ale zdarza się, iż mają charak-
ter prześmiewczy. W konkluzji 
Elżbieta Słoń pisze – wierszom 
zamieszczonym w tomiku nie 
można odmówić jednego – zdra-
dzają niewątpliwie dużą wraż-
liwość autora. Jako redaktor 
i wydawca tomu w pełni podzie-
lam jej opinię. 

Czwarty zbiór utworów 
wierszowanych Wojciecha Kołodzieja zaty-
tułowany Mój wiersz powszedni ukazał się 
pod koniec 2013 roku. Podobnie jak w po-
przednich tomikach, na jego treść składają 
się różnorodne w wymowie i treści utwo-
ry poetyckie. Obok wierszy lirycznych ta-
kich jak Fantazje, czy Myśli, niezwykle 
śmiałych, pełnych satyrycznych podtek-
stów erotyków - wiersz Kąpiel, czy utworu 
o zmysłowym tytule Akt; są wiersze o tema-
tyce religijnej (Oczy), czy refleksyjnej, jak 
utwory Nie płacz, czy Trudny wybór, a tak-
że pełne patosu wiersze o treści patriotycz-
nej, takie jak Protest. Wszystkie łączy jed-
no, są rymowane, zgrabnie napisane i łatwo 
wpadają w ucho. Mają charakterystyczną 
dla poezji Kołodzieja cechę melodyjności. 
Można śmiało powiedzieć, że autor bardzo 
zabiega o rozpoznawalność swoich utwo-
rów poetyckich. Podobnie jest z fraszkami, 
które uzupełniają, tak jak poprzednie, oma-
wiany tomik.

Podobną konstrukcję treściową zastosował 
Wojciech Kołodziej w swoim piątym, jubi-
leuszowym tomie, który autor, w pełni już 
dojrzały 70-latek, zatytułował Bez ogródek. 
Znalazły się w nim wiersze liryczne takie jak 
Jutro, Jesteś, Wiersz czy Jesień. Oto końcowy 
fragment tego ostatniego wiersza

Jesień piękna na obrazach
w wierszach tworzą ją poeci
A mnie smutno tak bez ciebie
Czas ucieka życie leci 
Mamy w tomie również erotyki (Nałożyły 

się), utwory refleksyjno-filozoficzne (Szarość, 
Refleksje), satyryczne (Komóreczka), patrio-
tyczne (Życiorys satyryczny, Józek), o treści 
religijnej (Wielkanoc I, II, Święta Barbara 
z Tarczówki, Betlejem), politycznej jak De-
mokracja, a także okolicznościowe jak Dzień 
kobiet, głęboko osobistej: wiersz 40 (będący 
rymowanym życzeniem dla kończącego 40 
lat syna) czy utwór 200 lat, którego adresatem 
jest mieszkająca w Skotnikach stuletnia ciocia 
Władysława. 

W wierszu tytułowym tomu Wojciech Ko-
łodziej zmusza czytelnika do myślenia i od-
powiedzi na pytanie co to znaczy: bez ogró-
dek. Podpowiada jednak pisząc 

Bez ogródek to dwa słowa
Różne mogą mieć znaczenie
Piękny zapach śliczny kolor
Czasem coś na wyżywienie
W jubileuszowym zbiorze znalazł się także 

wiersz biały Zabłądziłem. Ma charakter mo-
ralizatorski i stanowi dowód, że poeta dobrze 
radzi sobie z tą formą wiersza, aczkolwiek 
najlepiej czuje się jako autor rytmicznych 
wierszy rymowanych. Tom uzupełniają żarto-
bliwe fraszki, które dobrze świadczą o warsz-
tacie satyrycznym poety.

Atrakcyjność książki znacznie podnosi nie-
zwykle starannie przygotowana przez Iwonę 
Gugałę okładka oraz doskonale harmonizujące 
z treścią utworów ilustracje autorstwa Marka 
Wacława Judyckiego. Bez ogródek to z pewno-
ścią dobry prezent książkowy podarowany czy-
telnikom przez poetę z okazji jego siedemdzie-
siątych urodzin. To swoiste połączenie utworów 
liryka i patrioty oraz rasowego satyryka. Jestem 
pewny, że tom Bez ogródek będzie, podobnie 
jak poprzednie zbiory wierszy Wojciecha Ko-
łodzieja, dobrze przyjęty przez coraz liczniejsze 
grono sympatyków jego poezji.

Maciej A.Zarębski

Poezja Wojciecha Kołodzieja od lat wzrusza, zawstydza i rozbawia

maszyna deszyfrująca, przynosząca Niem-
com duże straty w działaniach wojennych.

Mojemu przyjacielowi wryły się w pamięć 
dwa wydarzenia. Pierwsze miało miejsce 
w Wiśniewie koło Siedlec. Był świadkiem 
obławy na dowódcę partyzantów. Dowódcy 
nie udało się schwytać, więc rozwścieczeni 
Niemcy wyciągnęli z domu jego żonę w bar-
dzo zaawansowanej ciąży. Przesłuchiwali 
i torturowali ją, ale nikogo nie zdradziła. Es-
esman pchnął ją bagnetem w brzuch i jeszcze 
żywą wtrącił do płonącej stodoły. Nie może 
do dziś zapomnieć przeraźliwego krzyku pło-
nącej kobiety.

Drugim niezapomnianym wspomnie-
niem były wizyty dr. Niepokoja w domu 
jego dziadka i ojca. Doktor w czasie wojny 
pracował jako lekarz epidemiolog w szpitalu 
w Siedlcach. W strukturach AK piastował wy-
sokie stanowisko. Jego rozmowy z dziadkiem 
przyjaciela odbywały się ściszonymi głosami. 
Niepokoiły ich spadające w pobliskich Sarna-

„Czas kiedy ojciec poświęca syna Ojczyź-
nie jest nie do wymazania z pamięci.”

W życiu przychodzi często czas na reflek-
sje. Okazuje się wtedy, że miniony czas nie 
był nudny, bezowocny, a utrwalone w pamięci 
fakty, nigdy nas nie opuszczają. Idziemy co-
raz wolniej, choć czas mknie coraz szybciej. 
Dla mojego pokolenia czas wojny, krzywdy 
wyrządzone przez nią i jej następstwa utrwali-
ły się w pamięci na całe życie. W trakcie spo-
tkań z przyjacielem dr. Ryszardem Pachecką 
zawsze wracamy do utrwalonych w pamięci 
faktów z czasów wojny. Dwa wielkie wyda-
rzenia, które zaważyły na losach wojny i jej 
zakończeniu były dziełem Polaków.

 Moi starsi koledzy z Liceum Stanisława 
Staszica w Sosnowcu, po ukończeniu gimna-
zjum wyjechali do Warszawy zafascynowani 
nowym wynalazkiem. Jako świetni matema-
tycy i radiowcy wzięli udział w tworzeniu 
radionadajnika „Aga”. W oparciu między in-
nymi o ich wiedzę powstała w czasie wojny 

Wzór człowieka i lekarza kach tajemnicze pociski o dużej sile wybuchu. 
Testowana przez Niemców nowa broń mo-
gła ich zdaniem zdecydować o zwycięstwie 
najeźdźcy. Miejscowe grupy partyzanckie 
wydobywały z niewybuchów urządzenia ste-
rujące. Zadaniem dr. Niepokoja było przewie-
zienie wymontowanych elementów z Sarnak 
do Warszawy. Ukrył je w workach z ziemnia-
kami i służbowym samochodem sanitarnym 
wyruszył do stolicy. Na moście Poniatowskie-
go zatrzymał go patrol SS, ale na szczęście 
nie znalazł elementów pocisku V-2. Przesyłka 
szczęśliwie dotarła na miejsce przeznacze-
nia, a dzięki poświęceniu dr. Niepokoja moż-
na było ją przebadać i wysłać do Anglii. Po 
wyzwoleniu doktor został aresztowany przez 
NKWD i wtrącony do więzienia, z którego 
wyszedł dopiero po październikowej odwilży. 

W czasie każdego pobytu na Jurze Kra-
kowsko – Częstochowskiej odwiedzamy po-
mnik syna dr. Niepokoja w Udorzu, w powie-
cie zawierciańskim.

Na płycie widnieje napis:
BOGUSŁAW NIEPOKÓJ-L. 22

Pseudonim STRACH2
Oddział „Parasol”
Obok wyryto jeszcze nazwiska czterech 

osób, które zginęły w czasie odwrotu po za-
machu na oficera SS Kopffe w Krakowie. Dr 
Niepokój zmarł w 1984 roku.

Stefan August
NEKROLOG

Ty stałeś na piedestale
Gdy palono syna Twego na ołtarzu.
Nie drgnąłeś wtedy wcale
Bo widziałeś, że ofiara uniesie się do nieba od razu.
 I tylko Twoje oczy szklane
 Kryształy przypominały
 Żegnałeś syna z wielkim żalem
 Cel był szczytny i wspaniały.
Ojczyzna Twa była w potrzebie
I na śmierć trzeba było iść
By spotkać się wysoko w niebie
Z miłości dla niej otrzyj łzy.
 Ty na ołtarzu swym 
 Złożyłeś ofiarę z dziecka
 By każdy z nas dziś
 Mógł w wolnej Polsce mieszkać.
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jącą mi gratulacje była właśnie minister Anna 
Radziwiłł…

Kiedy w maju roku 1998 organizowa-
łem I Targi Wydawnictw Regionalnych, bez 
chwili wahania za ich patrona wybrałem Łu-
kasza Opalińskiego, jednego z właścicieli 
Rytwian, współwydawcy pierwszego w Pol-
sce czasopisma „Merkuriusza Polskiego”, 
właściciela największego na owe czasy (II 
połowa wieku XVII) księgozbioru biblio-
tecznego. Był on patronem także kolejnych 
Targów – II w roku 2000, III w roku 2002 
i IV w roku 2004. Organizowane były w Sta-
szowie lub Kielcach, ale zawsze ich podsu-
mowanie, połączone z wręczeniem nagród 
odbywało się w Rytwianach, a potem była 
składana wiązanka kwiatów w kaplicy gro-
bowej Opalińskich i zapalano znicze. Nie 
zapomnę obecności w tej celebrze w roku 
1998 takich osobistości jak ambasador Re-
publiki Słowacji dr Marian Serwatka, pisarze 
– Wojciech Żukrowski, Zbigniew Święch, 

Leon Janowicz, Krzysztof Szular, znany 
piosenkarz Janusz Laskowski, czy wybit-
ny regionalista ksiądz Władysław Pilarczyk 
z Orawy. W roku 2000 w Rytwianach obec-
ni byli m.in. Józef Szczepańczyk, marszałek 
świętokrzyski, dr Aleksander Kociszewski 
czy Wojciech Targowski, bratanek Patkow-
skiego. Dwa lata później kwiaty w kaplicy 
grobowej Opalińskich składali m.in. Stani-
sław Szwarc-Bronikowski, Wojciech Sie-
mion, prof. Andrzej Tyszka oraz pisarze: 
Danuta Kaczorowska, Roman Samsel, Ja-
nusz Termer, Zdzisław Łączkowski, Alfred 
Borkowski, Jerzy Przeździecki, a także re-
gionaliści: Anatol Jan Omelaniuk i Zofia 
Kaczor- Jędrzycka. W roku 2004 prochom 
Łukasza Opalińskiego pokłonili się także 
dr Andrzej Stawarz, red. Eugeniusz Kabatc 
z Warszawy, poetki Irena Duchowska z Li-
twy i Bożena Piasta ze Skarżyska, prof. Zdzi-
sław Szeląg z Grójca, muzycy – Eugeniusz 
Elerowski z Sieradza i Waldemar Kowalski 
z Poznania oraz artyści: Maria Wolden-
berg-Kluza z mężem z Warszawy i Andrzej 
Wierzchowski z Krakowa oraz pisarka Mał-
gorzata Todd z Warszawy. A także regiona-
liści z Ireną Horban z Pruszkowa, Adamem 
Kluską ze Strzyżowa, Jerzym Gajewiczem 

Kiedy ks. Wiesław Kowalewski przysłał 
do mnie komunikat dotyczący inicjatywy 
przygotowania promocyjnego wydawnic-
twa związanego z 15. rocznicą prowadzenia 
prac rewaloryzacyjnych w Pustelni (Eremie) 
Złotego Lasu, długo zastanawiałem się, jak 
najlepiej potraktować jego prośbę. W komu-
nikacie zawarta była dodatkowa informacja, 
że należy nadsyłać materiały dotyczące nie 
tylko historii ośrodka kamedułów rytwiań-
skich, ale także opisać współczesne inicjaty-
wy. Z zaproponowanych form wypowiedzi 
postanowiłem wybrać wspomnieniową gawę-
dę. W wypadku Rytwian była ona dla mnie 
najstosowniejsza…

Odżyły wspomnienia z mojego blisko 
40-letniego (lata 1975-2004) pobytu na zie-
mi staszowskiej, której perłą były i są prze-
cież Rytwiany. Po raz pierwszy poznałem 
klasztor pokamedulski wiosną 1976 roku, 
kiedy to wspólnie z inż. Józefem Kondkiem 
(razem działaliśmy w ówczesnym ZSL-u) 
odwiedziłem Mieczysława Madeja, dyrek-
tora Zakładu Naprawczego Mechanizacji 
Rolnictwa w Rytwianach. Jakby nie patrzeć, 
było to 40 lat temu. Wówczas Mieczysław 
Madej, chcąc pokazać największą atrakcję 
regionu, zawiózł nas do Eremu. Oglądając 
XVII-wieczną świątynię byłem wówczas 
pod silnym wrażeniem jej architektonicz-
nego piękna, niezwykle bogatego wnętrza. 
Zapamiętałem do dzisiaj wspaniałe malowi-
dła naścienne i sufitowe autorstwa słynnego 
Venante de Subiaco, ówczesnego przeora 
klasztoru. Niemniejsze wrażenie wywarły na 
mnie krypty grobowe – niegdysiejszych wła-
ścicieli Rytwian – Opalińskich (wiek XVII 
– XVIII) oraz Radziwiłłów (wiek XX). Po-
znałem wówczas księdza Adama Łęckiego, 
ówczesnego proboszcza parafii rytwiańskiej 
i zarazem społecznego kustosza eremu. Na 
moje pytanie, jak wspomina pracę przy se-
rialu Czarne Chmury odpowiedział z uśmie-
chem, że nie najlepiej. Grałem tam mnicha-
-statystę, ale mnie nabrali, bo obiecanych 
pieniędzy nie zapłacili. Zapamiętałem z jaką 
wielką troską wypowiadał się o potrzebie 
szybkiego remontu obiektów klasztornych. 
To wielka postać ziemi staszowskiej, która 
nigdy nie powinna ulec zapomnieniu. (Je-
stem dumny, że po latach – w roku 1995 
w imieniu Staszowskiego Towarzystwa Kul-
turalnego wręczyłem ks. Łęckiemu pewną 
sumę pieniędzy na rewaloryzację klasztoru 
w Rytwianach).

Po pewnym czasie – we wrześniu 1988 
roku, wspólnie z dyr. Madejem organizowa-
łem (już w ramach utworzonego w roku 1981 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego) 

sympozjum poświęcone historii Rytwian. Re-
feraty, oprócz mnie, wygłosili – Józef Myjak 
oraz inż. Maciej Radziwiłł, syn Artura Ra-
dziwiłła, właściciela majątku rytwiańskiego 
w latach 1920-39. Tego dnia, po sesji refera-
towej odwiedziłem wraz z uczestnikami im-
prezy klasztor w Rytwianach, gdzie na jego 
zapleczu miało miejsce uroczyste ognisko. 
Wziął w nim udział oczywiście niezapomnia-
ny ks. Adam Łęcki. Rozpoznał mnie od razu, 
co sprawiło mi wielką satysfakcję. 

Po trzech latach nasze drogi znów się 
skrzyżowały, oczywiście na terenie Eremu 
Złotego Lasu. Było to 20 lipca 1991 roku. 
Tego dnia miałem zaszczyt w klasztorze 
w Rytwianach żegnać w imieniu społeczeń-
stwa ziemi staszowskiej zmarłą przed paru 
dniami śp. Krystynę Radziwiłł z Platerów, 
wdowę po Arturze. Występowałem po ks. 
Łęckim. W uroczystości wzięły udział tysiące 
mieszkańców Rytwian i okolic. Powiedziałem 
wówczas, nawiązując do wydarzeń z okre-
su II wojny światowej, m.in. – Mobilizację 
męża Krystyna Radziwiłł przeżyła bardzo. 
Gdy pod koniec września (1939) dotarła do 
Rytwian wiadomość o bohaterskiej śmier-
ci Artura, długo nie dawała jej wiary. Przez 
szereg miesięcy z narażeniem życia, z pomocą 
życzliwych ludzi szukała grobu męża. W koń-
cu odnaleziono miejsce spoczynku Artura Ra-
dziwiłła w zbiorowej mogile żołnierskiej pod 
Ołtarzewem. Wówczas śp. Krystyna Radziwiłł 
zgotowała mężowi iście książęcy pogrzeb tu 
w Rytwianach. Miało to miejsce w lutym 1940 
roku.

Potem przypomniałem jej powojenne losy, 
w tym okres prześladowań ze strony „pol-
skiej” władzy, zakończony wyrzuceniem 
z pracy w staszowskim liceum, gdzie uczyła 
matematyki. Swoje wystąpienie zakończyłem 
słowami – ogromny żal ściska człowieka za 
serce, gdy uświadomi sobie, że odeszło lub 
odchodzi z tego świata pokolenie Polaków, 
które niezależnie od pochodzenia, stanu ma-
jątkowego i wykształcenia nie stawiało żą-
dań wobec Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, 
tylko bez wahania poświęcało dla niej to, co 
miało najcenniejszego, z życiem włącznie. 
Obyśmy mogli dożyć takich czasów, gdy naj-
wyższą wartość będą stanowiły takie pojęcia 
jak: Bóg, honor, Ojczyzna, a my będziemy im 
wierni do końca, tak jak wierna im była śp. 
Krystyna Radziwiłł. Cześć jej pamięci.

Nagrodą za moje wystąpienie było podzię-
kowanie złożone przez siostrzenicę zmar-
łej Annę Radziwiłł, ówczesną wiceminister 
Oświaty. Była tak niepozorna, że zupełnie jej 
nie poznałem. Po jej odejściu, od uczestników 
pogrzebu dowiedziałem się, iż osobą składa-

Erem Złotego Lasu – w moich wspomnieniach i Henrykiem Musą z Gdańska oraz Stanisła-
wem Gajerskim z Cieszanowa. Słowem, wi-
zytę w kaplicy grobowej Opalińskich złoży-
ło podczas tych kolejnych czterech Targów 
wiele znakomitości polskiego życia nauko-
wego, artystycznego i literackiego, nie mó-
wiąc już o wybitnych regionalistach. W uro-
czystym podsumowaniu Targów w roku 2002 
wziął udział ks. Wiesław Kowalewski (także 
w roku 2004); mianowany w roku 2001 dy-
rektorem Diecezjalnego Ośrodka Kultury 
i Edukacji „Źródło” w Rytwianach.

Po opuszczeniu Staszowa w roku 2004 
moje wizyty w rytwiańskim eremie nie usta-
wały. Jeżeli tylko nadarzała się okazja, za-
wsze starałem się z niej skorzystać. Byłem tu 
latem 2005 roku w towarzystwie Krzysztofa 
Szulara, znanego satyryka kieleckiego, oraz 
jesienią 2007 razem z moją siostrą Aleksan-
drą, mieszkanką Chicago, przebywającą na 
urlopie w Polsce. Odwiedziłem erem wiosną 
2009 roku podczas zbierania materiałów do 
albumu o dworach i pałacach w widłach Wi-
sły i Pilicy. Wiosną 2011 roku, jako redaktor 
naczelny pisma „Eskulap Świętokrzyski”, 
organizowałem tu ogólnopolskie spotka-
nie dziennikarzy prasy lekarskiej. Koledzy 
dziennikarze byli zachwyceni miejscem i at-
mosferą.

Mogę z całą pewnością powiedzieć, że 
zawsze będę tu wracał w swoich sentymen-
talnych podróżach. Bo naprawdę warto. 
I to nie tylko z uwagi na niezwykłość tego 
miejsca, jego historię, ale także ludzi tu ży-
jących, życzliwych i otwartych na potrzeby 
innych. Z wielkim zadowoleniem obserwu-
ję jak na przestrzeni ostatnich lat Pustelnia 
Złotego Lasu pod okiem zapobiegliwego 
gospodarza, księdza Wiesława Kowalew-
skiego, nabiera znaczenia i blasku, stając 
się swoistym czakramem zawsze bliskiej 
mojemu sercu ziemi staszowskiej.

Maciej A.Zarębski

Wydawało się, że wszystko pójdzie gład-
ko, zgodnie z wcześniejszymi prognozami 
namaszczonych sondażowni i sen Brytyjczy-
ków o wyjściu z UE ulotni się wraz z prze-
budzeniem. Oczekiwano więc w błogim 
spokoju na ogłoszenie wyników brytyjskie-
go referendum. W końcu ostateczne wyniki 
podano, brukselscy politycy zaniemówili, 
a później niektórzy z nich podnieśli lament. 
Brzmiało to jak żałosny klangor odlatują-
cych jesienią żurawi do ciepłych krajów. 
W dodatku żurawi dotkniętych ptasią grypą. 
W tym poreferendalnym amoku znaleźli się 
już nawet następni kandydaci, którzy zaczęli 
przebąkiwać o opuszczeniu tego socjaldemo-
kratycznego raju, bodajże Dania i Holandia. 
Nawet w polskiej prasie można było dostrzec 
pytanie: kiedy Polexit? Czekano jeszcze na 
deklarację Brytyjczyków odnośnie ewentu-
alnego następnego referendum, bo przecież 
europejska demokracja stosuje takie curio-
sum: niech głosują aż do pożądanego skutku. 
Wprawdzie jest to jakaś demokracja inaczej, 
ale zawsze to demokracja usankcjonowana 
odpowiednimi traktatami. Tym razem Lon-
dyn odpowiedział, że drugiego referendum 
nie będzie. W elitach zawrzało jak w polskim 
garnku z bigosem, a niektórzy zażądali na-
tychmiastowego opuszczenia przez Brytyj-
czyków szeregów UE. Z inicjatywy Berlina, 
który widząc w tym wszystkim szansę dla 
siebie na spełnianie przewodniej roli narodu 

europejskiego, zwołano na poczekaniu na-
siadówkę sześciu ojców założycieli UE, aby 
podjąć stosowne decyzje. O reszcie państw 
członkowskich zapomniano chociaż ważne, 
strategiczne decyzje powinni podejmować 
wszyscy traktatowcy. W tej niecodziennej 
sytuacji Polska postanowiła przypomnieć, że 
przecież są jeszcze inne państwa ze swoim 
własnym zdaniem. 

Zatem z inicjatywy naszej dyplomacji 
zorganizowano w iście sprinterskim tempie 
najpierw spotkanie państw wchodzących 
w skład Grupy Wyszehradzkiej, a zaraz 
w tym samym dniu po południu spotkanie 
w Warszawie szefów dziesięciu państw wy-
kluczonych przez Berlin, co zasadniczo wpły-
nęło na złagodzenie stanowiska Niemiec. 
Na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej przy-
byli przedstawiciele Niemiec i Francji, aby 
przedstawić podpisany przez nich dokument 
dotyczący utworzenia superpaństwa europej-
skiego z jedną armią, specłużbami, prawem, 
podatkami i ochroną granic. Jednym słowem 
totalna centralizacja i podporządkowanie się 
Berlinowi z jednoczesną likwidacją państw 
narodowych. Nasza inicjatywa w tym rejwa-
chu uświadomiła jednak zachodnim polity-
kom, że jest grupa państw niegodzących się 
na hegemonię Berlina i Paryża, a właściwie 
Berlina. Któż bowiem na serio traktowałby 
Paryż, skoro francuski prezydent oświadcza, 
że Francuzi powinni nauczyć się żyć na co 
dzień z terroryzmem, prawda? W każdym ra-
zie błyskawiczna decyzja naszej dyplomacji, 

to również wskazówka, że nie damy się „za-
orać” w imię jakichś wydumanych ideologii 
powstałych w zaciszu gabinetów. To również 
szansa na to, aby wybić się na większą nie-
podległość po okresie, kiedy poprzednie rzą-
dy sprowadziły nas do roli państwa niewol-
niczego w unijnych strukturach i godzącego 
się na wszelkie proponowane posunięcia, 
choćby nie były one zgodne z interesem na-
rodu polskiego. 

Zresztą z badań statystycznych wszelkiego 
rodzaju eurostatów czy krajowych liczących 
się sondażowni wynika, że w krajach Euro-
py Środkowo-Wschodniej wzrastają nastroje 
eurosceptyczne. W Polsce do 74% zwiększył 
się np. odsetek badanych przeciwnych wstą-
pieniu do strefy euro, a zgadza się tylko 24%. 
Ciekawe jak zareagowaliby Polacy na propo-
zycję wprowadzenia jednolitych cen leków 
w całej UE, nad czym się aktualnie intensyw-
nie w Brukseli pracuje, gdyż to oznaczałoby 
obniżkę w krajach bogatych a kilkakrotną 
podwyżkę w krajach takich jak Polska czy 
Węgry. Z pewnością negatywne skutki do-
tknęłyby również nasz przemysł farmaceu-
tyczny powodując zahamowanie eksportu 
produkowanych przez nich leków. Sądzę, że 
niedługo o tym usłyszymy, jeżeli rząd czegoś 
nie przegapi.

Dlaczego powracam do tematu Brexitu, 
który praktycznie przestał już być tematem 
nr 1 we wszelkich mediach? Otóż ze zwy-
kłej troski o naszą polską kulturę, która 
z pewnością nie mieści się w programach 

tworzonego superpaństwa, a o której zacho-
wanie dla przyszłych pokoleń myśli w Pol-
sce szereg osób w sposób wyprzedzający 
ewentualne decyzje unijnej wierchuszki. 
Chcę w tym miejscu dodatkowo podkreślić 
ogromne znaczenie powołanej 29 maja br., 
w siedzibie Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego w Zagnańsku, Krajowej 
Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury, 
z inicjatywy znanego działacza regionalisty 
dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego i prof. 
Andrzeja Tyszki. W uchwalonej deklaracji 
programowej podkreśla się kulturotwórczy 
charakter mateczników i „…miejsce wycho-
wania patriotycznego młodzieży, opieki nad 
talentami twórczymi oraz promowania kul-
tury i historii regionu”. To program, który 
pozwoli zachować dla przyszłych pokoleń 
nasze odwieczne, trwałe korzenie kultury 
narodowej na wypadek, gdyby czasami ko-
muś przyszło do głowy oświadczyć światu, 
że polska kultura wzięła się z innej planety 
i nadaje się wyłącznie do skansenu. Nicze-
go nie można wykluczyć, skoro dla czyjegoś 
widzimisię ślimaki zaliczono do ryb, a mar-
chew do owoców. W kontekście takich rojeń 
europejskich głów tym większego znaczenia 
nabiera poważne podejście do pielęgnowa-
nia tego wszystkiego, co świadczy o historii 
narodu polskiego i warunków jego dalszego 
trwania. To jest nasz zbiorowy obowiązek, 
który musimy podjąć dla zachowania naszej 
tożsamości narodowej. 

Moherek

Lament

bo-naparte na dziurkę od klucza

Czyste szaleństwo to najwyższy rozum, 
gdy je przeniknąć zrozumienia błyskiem

Emily Dickinson

dziurką od klucza gna się nago. samym 
środkiem gapiów. – to zaledwie bieg głowy
 przed ciałem. „cześć maryśka” kręcone 
 za ścianą. nie mam wcięcia w talii. nie
rozwieszam pończoch. jestem rośliną 
która nie widzi swych korzeni. – jeszcze jeden
 zakręt i stanę się białą ścianą zdyszaną 
 po biegu. z krótszym lewym kciukiem.

Majka Żywicka-Luckner

Kącik z wierszem
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Dziś tak jak wczoraj i przedwczoraj, i od 
wielu już dni Barbara obiecała sobie, że ju-
tro to już na pewno z samego rana pojadą do 
miasteczka. Piotr stanowczo za dużo pracuje.

Od kiedy zamknęli tamten rozdział życia 
i postanowili wyjechać z miasta, z którym 
nic już ich nie łączyło, wstąpiła w nich jakaś 
dziwna energia, jak gdyby ubyło im lat.

Od razu spodobał się im ten stary dom 
usadowiony wygodnie na wzgórzu, z dala od 
innych. Na szczęście do szosy było stąd zale-
dwie kilkaset metrów.

Przyjechali tu wiosną. Pewnie dlatego 
byli tak oczarowani. Szczególnie urzekła ich 
swoją dojrzałą, bujną urodą rozłożysta lipa 
(według miejscowych podań ponadstuletnia) 
i wspaniała panorama, którą mogli podziwiać 
stojąc na skraju własnego sadu.

Pierwsze wrażenie nieco przybladło, gdy 
gwałtowna burza zniszczyła drzewa, a oni, 
okazało się, nie mieli narzędzi koniecznych 
do usunięcia skutków tej nawałnicy. Napraco-
wali się wtedy jak nigdy dotąd. Ale może to 
i dobrze, że się tak stało, bo okazało się, że 
dzięki temu sad jakby odmłodniał.

Po jakimś czasie, całkiem niedługim, 
stwierdzili, że nie wyobrażają już sobie wie-
czorów bez wypicia kubka świeżego mleka, 
odpoczywając po upalnym dniu na ławecz-
ce pod lipą. Wtedy, o zmierzchu napływały 
wspomnienia.

Mimo upływu tylu lat, lubi patrzeć na nie-
go kiedy się krząta, jak ze smakiem zjada 
obiad, gdy zdrzemnie się po południu.

Często wraca myślami do tamtego wieczo-
ru, kiedy będąc na wakacjach u ciotki, zwró-
ciła uwagę na tego ciemnowłosego, smagłego 
chłopca, a moment, gdy zaprosił ją do tańca, 
pozostanie na zawsze jedną z najszczęśliw-
szych chwil jej życia.

Ze zniecierpliwieniem oczekiwała każdego 
listu. Miała mu nawet za złe, że były one ta-
kie suche w swej treści. mimo usilnych starań 
długo nie mogła w nich znaleźć tego, czego 
u siebie była już od pewnego czasu pewna. 
Spotykali się bardzo rzadko, ponieważ miesz-
kała w Gdańsku, a on studiował w Dęblinie.

Jej dom runął w Powstaniu Warszawskim. 
Wtedy też straciła ojca. Z matką i siostrą, po 
długiej tułaczce osiedliły się w zniszczonym 
lecz mimo to pięknym Gdańsku. Tylko ciot-
ka wyjechała, jak się to wtedy mówiło, na 
Zachód. Osiadła w Krośnie, gdzie urzekła ją 
przepływająca w pobliżu domu Odra.

Tam też los rzucił rodzinę Piotra. Przyje-
chali z dalekiej Wileńszczyzny, by rozpocząć 
życie od początku. widocznie los wiedział co 
robi, bo inaczej jak by się spotkali?

Pamięta niepokój, kiedy ją zaprosił do 
domu swoich rodziców. Na szczęście poczu-
ła ulgę, gdy tylko ich zobaczyła. Witali ją 
z takim serdecznym zainteresowaniem! Ich 
śpiewny akcent, którego dotąd nigdzie nie 
słyszała, wydał jej się ciepły i miły. Matka 
Piotra, drobna, o jasnych, uśmiechniętych 
oczach, też ją polubiła.

Pewnie i odczuwała lęk, że ta piękna dziew-
czyna zawładnie jej synem – ale to przecież 
normalne, że przychodzi taki czas dla matki 
że jej syn jest już nie tylko jej.

Po latach okazało się, że Piotr nie mógł 
znaleźć lepszej żony, choć nie była to „wil-
niuczka”.

Wtedy z ciekawością wypytywała ich o ro-
dzinne Święciany, a im sprawiało to wyraźną 
przyjemność. Widać było jednak, że tęsknią, 
że nadal czują ogromny żal do losu i smutek. 
Pewnie – tu dostali dom większy i murowany 
– cóż, kiedy nie wyjdziesz i nie odetchniesz 
tym czystym, miłym sercu powietrzem.

Piotr był małym chłopcem, gdy wyjeżdża-
li i niewiele pamiętał. Słuchając wspomnień 
rodziców i starszego rodzeństwa obiecywał 
sobie jednak, że musi tam koniecznie kiedyś 
pojechać.

Ale lata zleciały i jakoś nie złożyło się. 
Dziś już nie to zdrowie. Muszą doprowadzić 
kolejną siedzibę do ładu, by jak najwygodniej 
spędzić w niej czas, który im jeszcze pozostał.

Musi przyznać, że mieli zawsze szczęście 
(może w nagrodę za tę wojenną tułaczkę) do 
dobrych domów i sąsiadów.

A przecież ich pierwsze mieszkanie w zie-
lonym garnizonie, gdzie zamieszkali po ukoń-
czeniu przez Piotra Dęblińskiej Szkoły Orląt, 
nie miało żadnych wygód. Nawet wodę trzeba 
było nosić wiadrami z pobliskiej pompy.

To przy tej pompie nawiązywały się pierw-
sze znajomości z żonami innych lotników. 
Wszyscy byli młodzi. Tu urodziły się dzieci. 
To szczęście, że w tym leśnym, wojskowym 
osiedlu przy Izbie Chorych była nawet poro-
dówka. Pamięta, że tuż przed urodzeniem się 
Marylki Piotr musiał wyjechać na obóz kon-
dycyjny. Na łączność telefoniczną nie można 
było liczyć, za to na pomoc zaprzyjaźnionych 
sąsiadek jak najbardziej. Nie denerwowała się 
więc tak bardzo. 

Być żoną lotnika – to duma i zaszczyt, ale 
i ogromny, nieustanny niepokój. Za każdym 
razem, kiedy wychodził do pracy rano, nie 
mówiąc już o nocnych lotach, drżała, czy aby 
wróci. Bywało, że zdarzały się wypadki.

Gdy dowiadywały się o tym, „zgarniały” 
swoje dzieci z podwórka, biegły do domu 
i stojąc za firanką czekały, do kogo skieru-
je się ktoś ze sztabu. Boże, jak wtedy tłukło 
się oszalałe ze strachu serce, jak coś dławiło 
gardło, rozedrgane ręce tuliły główki zdziwio-
nych dzieci.

Jaka ulga – to nie do mnie, to na szczęście 
nie do mnie! Jeszcze raz się udało, jeszcze raz 
westchnienia do Boga zostały przez Niego 
wysłuchane!

I to dziwne uczucie – niby wewnętrzna 
ulga, że Piotr wrócił, ale przecież zginął ko-
lega, zostawił żonę i troje małych dzieci – co 
z nimi teraz będzie? Jak sobie poradzą?

Pamięta jak nocami czekała na powrót Pio-
tra. Na płycie kuchennej stał kocioł z gorącą 
wodą, aby jak tylko wróci, mogła ogrzać jego 
przemarznięte stopy. Pamięta jak uszczęśli-
wiona z niecierpliwością pomagała mu zdjąć 
kombinezon, aby umyty i najedzony mógł po-
łożyć się w wywietrzonej, pachnącej wiatrem 
pościeli.

Nigdy nie zapomni zdziwienia, gdy tuż 
po przyjeździe i „zainstalowaniu” się w jed-
nostce – została z innymi żonami lotników 
zaproszona do Izby Chorych na spotkanie 
z lekarzem, który opiekował się ich mężami 
i badał ich przed każdym lotem. Nieśmiało 
i z zażenowaniem spoglądały po sobie, gdy 
doktor stanowczym tonem zabronił im intym-
nych kontaktów z mężami przed lotem. Ich 
zadaniem było zadbać o dobre samopoczucie 
mężów, a nie zawracać im głowy jakimiś ro-
dzinnymi problemami, które mogły poczekać. 
Oni powinni iść do pracy spokojni, zrelakso-
wani, aby żadne niepotrzebne drgnienie ręki 
nie spowodowało nieszczęścia, aby ich umysł 
był świeży i myśli biegły prawidłowym torem 
– by te stalowe ptaki uniosły się tak jak trzeba 
i wróciły bezpiecznie na płytę lotniska.

Te wspomnienia powróciły, kiedy listonosz 
przyniósł list z zaproszeniem na jubileusz jed-
nostki. Ucieszyła ich perspektywa spotkania 
z dawnymi kolegami. Wprawdzie utrzymy-
wali kontakty z wieloma z nich, ale bezpo-
średnie spotkanie na pewno będzie miłe. Po-
tem ogarnął ich na chwilę niepokój – przecież 
to tyle kilometrów – jak zniosą podróż, oni 
i „dizelek’’ jak określała ich leciwy samochód 
maleńka wnuczka.

Długa była to podróż. Wysiedli z obolałymi 
plecami i zdrętwiałymi nogami, ale bliskość 
kolegów Piotra i ich żon, a także orzeźwia-
jące, cudowne, leśne powietrze wynagrodziły 
trudy podróży.

Na wieczornej gali powitał ich dowódca 
garnizonu. Odczytano listę pilotów. Wielu 
nie odpowiedziało „jestem’’. Zabrakło Frania, 
który poza tym, że był świetnym pilotem, jak 
nikt umiał rozpoznawać rośliny – i zawsze 
wokół niego kręciły się maluchy. Nie przyje-
chał Tadzik, który największe niebezpieczeń-
stwa zamieniał w emocjonujące przygody, 
a koledzy słuchali jego opowieści może na-
wet z zazdrością, że to nie im się przydarzyło. 
Wszystkim przybyło zmarszczek i .... kilogra-
mów. Bujne czupryny przerzedziły się i posi-
wiały. Nie byli to już ci zawadiaccy chłopcy 
i ich zalotne dziewczyny...

Po uroczystym powitaniu spotkała ją 
ogromna niespodzianka. Otóż Barbara i jej 
dwie przyjaciółki otrzymały statuetki poświę-
cone żonom pilotów. Na podstawce był napis: 
„Tym, które zawsze czekały – piloci”.

Gdy oprzytomniała z wrażenia, stwierdzi-
ła, że w tych słowach zawarty jest sens ich 
życia. One rzeczywiście przez te wszystkie 
lata, dławiąc się niepokojem czekały. Ale to 
na szczęście już poza nimi, minęło jak zły sen.

Dziś są wszyscy razem i znów tylko dla nich 
gra ten zespół złożony z młodych chłopców - 
żołnierzy. Specjalnie dla nich ożywili stare 
przeboje i nic już nie jest w stanie zmącić ra-
dości z tego, że przetrwali, że wciąż są razem.

Niewielu parom się to udało...
Zabawa trwała prawie do świtu. Nie prze-

szkadzała im zadyszka i tętnienie w skro-
niach. Tylko dlaczego tak spuchły jej nogi? 
Może wprawdzie zdjąć buty, ale co potem? 
E tam – włoży kapcie i w nich dotrwa jakoś 
do końca, tym bardziej, że na ten sam pomysł 
wpadli już inni...

Dopiero gdy wszyscy rozeszli się po poko-
jach, gdy nieco ochłonęli z nadmiaru wrażeń, 
dotarło do nich, jak bardzo przez te czterdzie-
ści lat, które minęły od ich wyjazdu, zmieniło 
się to miejsce i poczuli jakby coś im odebrano.

Jednostkę dawno rozwiązano. Dziś mieści 
się tu piękny ośrodek wczasowy. Piękny lecz 
obcy. Czas wracać do domu. Tam czekają na 
nich dwie wydarte zdziczałym psom sarny, 
które niedługo będą mogły już wrócić do lasu 
i bażant Kuba, przedkładający najwyraźniej 
ich towarzystwo i opiekę ponad wszystko, bo 
od trzech lat nie oddala się od domu.

Anna Klonowska

Tym, które zawsze czekały

w Tebessie w Algierii trzy osiedla miesz-
kaniowe, dwa z nich zostały zrealizowane 
i można je obejrzeć na internetowej ma-
pie świata. W czasie pobytu korzystaliśmy 
oczywiście z możliwości bliższego pozna-
nia egzotycznego kraju. Duże wrażenie zro-
biło na nas świetnie zachowane, najdalej na 
południe położone rzymskie miasto Timgad, 
a także Gardaja stolica Sahary.

Nadany Panu numer egzaminacyjny, zwia-
stujący wyniki egzaminu, to w moim prze-
konaniu znak Opatrzności. Takie rzeczy się 
zdarzają. Powszechnie znany jest przypadek, 
kiedy to podczas procesji w Ludźmierzu z rąk 
figury Matki Bożej wypadło berło, które zła-
pał kroczący obok kardynał Karol Wojtyła. 
Prymas St. Wyszyński powiedział wówczas: 
„Karolu Matka Boża chce Ci przekazać wła-
dzę nad światem”. Działo się to na dwa mie-
siące przed słynnym konklawe.

Bardzo ciekawe i frapujące są Pana im-
presje z Australii. Zdjęcie opery w Sydney 
jest dla mnie w pewnym sensie odkrywcze. 
Nie spodziewałem się tak gigantycznych 
schodów wejściowych. Warto zauważyć, 
że dzieło wpisane w 2007 r. na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO powstawało 
z dużymi problemami. Przewidziany koszt 
budowy 11 min dol. został prawie dziesię-
ciokrotnie przekroczony, w rezultacie cze-
go główny projektant Joern Utzon nie został 
w 1973 r. zaproszony na uroczyste otwarcie 
z udziałem królowej Elżbiety II. Wyboru 
projektu opery z ogromnej ilości nadesła-
nych prac dokonał światowej sławy fiński 
architekt Ero Sarinen, który sam był auto-
rem projektu dworca lotniczego w Nowym 
Jorku o podobnej konstrukcji łupinowej. Po 
50 latach władze australijskie zdecydowały 

się zlecić J. Utzonowi (który został doce-
niony honorowym doktoratem Uniwersyte-
tu w Sydney i orderem Australii) generalny 
remont obiektu. Z dużymi oporami J.Utzon 
przyjął zlecenie, lecz śmierć w wieku 90 lat 
nie pozwoliła mu dokończyć dzieła. Opera 
w Sydney na zawsze pozostanie ikoną sztu-
ki XX w.

Bardzo dziękuję za zaproszenie do Za-
gnańska, będę chciał skorzystać z uprzejmej 
propozycji, o ile pozwoli mi na to zdrowie. 
Ja również zapraszam Pana Prezesa do Ra-
domia. Mało znany jest fakt, że w naszym 
mieście wpisali się najwybitniejsi twórcy 
kolejnych epok: A.Solari, A.Corazzi, H.Mar-
com, St.Szyller, J.Dziekoński, Szyszko Bo-
husz, St.Bieńkuński, J.Skrzypczak i kiel-
czanin A.Bojemski. Prof. W.Kalinowski 
zaprezentował układ architektoniczny Rado-
mia w fachowej literaturze światowej a prof. 
Henryk Samsonowicz twierdził, że historię 
Polski można dobrze odczytać w rozwoju 
przestrzennym Radomia. W pobliskim Ta-
czowie, dawnej siedzibie rodu Powałów, 
tworzy się ciekawy ośrodek związany z eto-
sem rycerskim. Z okazji 600-lecia bitwy pod 
Grunwaldem udało się dzięki ś.p. J.Pulna-
rowi pozyskać ze Lwowa obraz bitwy pod 
Grunwaldem autorstwa Popiela i Rozwa-
dowskiego, który w formie dioramy o wym. 
około 5x9 m jest uroczyście odsłaniany przy 
dźwiękach Bogurodzicy. Obok zaprojekto-
wano ołtarz Bogurodzicy Taczowskiej oraz 
kamienne symbole świadków historii zma-
gania z Zakonem Krzyżackim, począwszy 
od Konrada Mazowieckiego do Zygmunta 
Starego. Zaprojektowano rzeźbiarską grupę 
figuralną przedstawiającą domniemaną nara-
dę królewską w sprawie budowy mostu pon-

Drogi, Szanowny Panie Prezesie
Pragnę podziękować za „Gońca Święto-

krzyskiego” otrzymanego wraz z regional-
nymi wydawnictwami, tym cenniejszymi, 
że z kontekstem biograficznym. Dziękuję 
także za miłą zaszczytną dedykację. To pa-
sjonująca, krzepiąca lektura z życia bogate-
go w różnorodne wydarzenia i dokonania. 
Przyznam się, że niektóre z nich przywołu-
ją własne wspomnienia. Jako syn młynarza 
próbowałem rękoma łowić piskorze, pło-
cie, a nawet raki. Na pastwiskach również 
grywaliśmy w palanta z lokalną odmianą 
tzw. pikora. Mariana Opanię miałem okazję 
poznać jako chłopca z gitarą ubiegającego 
się o studia w szkole teatralnej. Nasz kole-
ga Wojtek Opania, jego starszy brat, przy-
wiózł go do akademika T-4 we Wrocławiu, 
gdzie dawał nam popis swoich muzycznych 
umiejętności. Pamiętam duże wrażenie ja-
kie zrobił w jego wykonaniu song P.Anki 
„You are my destiny”, odnieśliśmy wraże-
nie, że to będzie artysta. Wojtek zmarł dwa 
lata temu jako znany profesor Politechniki 
Gliwickiej. Miałem z nim pewną przygodę, 
otóż na Święta Bożego Narodzenia 1963 r. 
zorientowaliśmy się, że we dwóch stać nas 
na jeden bilet do domu. Umówiliśmy się, że 
ja będę korzystał z tego biletu z Wrocławia 
do Częstochowy, a Wojtek z Częstochowy 
do Puław. Szczęśliwie udało się nam doje-
chać. Dzisiaj z tego powodu nie odczuwam 
żalu i zawstydzenia, a chyba powinienem. 
Miałem także w swoim zawodowym życiu, 
podobnie jak Pan Prezes, epizod afrykański. 
Na początku lat 80-tych w ramach kontrak-
tu z Exbudem kieleckim zaprojektowałem 

tonowego na Wiśle, który w zdecydowany 
sposób przyczynił się do zwycięstwa w bi-
twie. Uczestnicy tej narady to król Włady-
sław Jagiełło, Mikołaj Trąba – prymas Pol-
ski, starosta radomski – Dobrogost Czarny, 
Mszczój ze Skrzynna – pogromca Mistrza 
Krzyżackiego i gospodarz miejsca – Powa-
ła z Taczowa. Samą budowę i model przęsła 
mostowego przedstawiliśmy w Parku Kozie-
nickim, gdzie król Władysław Jagiełło wizy-
tuje dzieło budowy.

Obecnie w Radomiu przygotowujemy się 
do wzniesienia społecznym sumptem pomni-
ka poświęconego pamięci 72 pułku piechoty 
im. Dionizego Czachowskiego, który przed 
wojną stacjonował w naszym mieście i zapi-
sał się chwalebnie w wojnie z bolszewikami 
w 1920 r. oraz krwawo podczas kampanii 
wrześniowej. Wystarczy wspomnieć, że na 
szlaku walki od Wielunia do Modlina z trzy-
tysięcznego składu osobowego ocalało zaled-
wie trzystu.

Myślimy także o specjalnej tablicy pamiąt-
kowej poświęconej złożeniu na zamku kró-
lewskim w Radomiu przez Mistrza Zakonu 
Krzyżackiego J.von Tieffena hołdu lennego 
w dniu 18.11.1489 r. królowi Kazimierzowi 
Jagiellończykowi.

W skromnym rewanżu proszę przyjąć po-
kłosie ogólnopolskiego konkursu literackiego 
ujęte w wydawnictwie „O dzban czarnole-
skiego miodu”. Prawdziwym miodem gospo-
darze częstują podczas obchodów dni sobót-
kowych w Czarnolesie.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia. 
Z wyrazami szacunku

Tadeusz Derlatka
prezes Stowarzyszenia Miłośników 

Poezji J.Kochanowskigo „Renesans”

Listy
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jane. Nie zostało ono dotychczas zauważone 
przez państwowe kierownictwo kultury. Nie 
wprowadzono go do oficjalnego nazewnic-
twa, ani nie zanotowano w statystykach kul-
tury, nie uwzględniono w programach badaw-
czych. Także zostało przeoczone przez prasę 
i media. Jako fenomen społeczno-kulturowy 
„mateczniki” są obecnie zjawiskiem rozpro-
szonym, nie skupionym w „sieci”, ale na tyle 
liczebnym i dojrzałym, że stanowią nową ka-
tegorię i osobną formację na mapie kultury. 
Są narastającym „od dołu” nowym piętrem 
kultury narodowej, zrodzonym w Polsce re-
gionalnej. Stały się narzędziem instytucjonal-
nym nowej fazy regionalizmu i patriotyzmu.

Idea Mateczników mieści się w ruchu 
„przebudzenia obywatelskiego” i „archipe-
lagu polskości”. Ich społeczna aktywność 
pragnie się zmaterializować i zaistnieć jako 
fenomen pozytywnej/dobrej zmiany. Zapra-
szamy wszystkich, którzy odczuwają potrze-
bę uczestnictwa w działaniach na rzecz kul-
tury i patriotyzmu. Zachęcamy tych, którzy 
są gospodarzami swych „mateczników”, aby 
przyłączyli się do naszego ruchu. Wyrażamy 
pogląd i zarazem postulat, że działania, któ-
re reprezentujemy powinny znaleźć we wła-
dzach politycznych naszego Państwa oraz 
samorządów – sojusznika i mecenasa oraz 
należny im wymiar wsparcia ze środków pu-
blicznych. Równocześnie wyrażamy wolę 
współpracy z innymi organizacjami społecz-
no-kulturalnymi, w tym z siecią uniwerystów 
ludowych w celu wspólnych działań na rzecz 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Podpisano (26 uczestników Zjazdu
– sygnatariuszy niniejszej Deklaracji 

– lista poniżej).
W ich imieniu to pismo sygnowali:

prof. dr Andrzej Tyszka i dr Maciej Andrzej 
Zarębski (Wiceprezes i Prezes Krajowej 

Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury)
Tumlin – Osowa, dnia 29 maja 2016 roku

Lista sygnatariuszy 
Deklaracji i Przesłania

Alfons Bobowik, Maria Człapińska, Jadwi-
ga Duda, Janusz Głombiński, Władysław 
Grodecki, Jan Jadach, Longin Kaczanowski, 
Kazimierz Kaczor, Zofia Kaczor-Jędrzycka, 
Leszek Marek Krześniak, Marek Mostek, 

Alicja Nagy, Krystyna Nowakowska, Beata 
Nessel-Łukasik, Longina Ordon, Marek Rak, 
Paweł Stróżewski, Adam Sznajderski, Alina 
Szymczyk, Tomasz Staszewski, Bożena i Ja-
nusz Termer, Andrzej Tyszka, Mieczysław 
Wojecki, Ryszard Wróbel i Maciej Andrzej 
Zarębski. Ponadto w Zjeździe udział wzięli: 
Bogdan Dworak, Joanna i Włodzimierz Kła-
czyńscy, Krystyna Mostek, Marek Sobieniak. 

Władze Krajowej Rady Mateczników
Podczas Zjazdu dokonano wyboru władz. 

Prezesem Krajowej Rady Mateczników został 

lachowskiego (późniejszego ministra zdrowia), 
doc. Adama Dowgirda, słynnego docenta z kiel-
nią, prof. Wojciecha Pędicha, znanego klinicystę 
i geriatrę oraz doc. Franciszka Taraszkiewicza, 
świetnego pediatrę i dr Zenona Chwieśkę, świet-
nego popularyzatora wiedzy medycznej. 

 W okresie tym, w pierwszych latach mo-
jej pracy zawodowej poznałem również ludzi 
polityki i literatury jak Adam Bień, Jan Hi-
milsbach, Krzysztof Szular oraz dziennika-
rzy Jerzego Tartaka i Leszka Koleśnika.

Kolejny okres mojego życia – praca w Sta-
szowie w latach 1975-2003, obfitował w wiele 
nowych znajomości. Sprzyjały temu moja ak-
tywność polityczno-obywatelska (członkostwo 
w ZSL/PSL a latach 1974-1991), działalność 
społeczno-kulturalna (w założonym w maju 
1981 roku Staszowskim Towarzystwie Kultu-
ralnym) oraz początki twórczości literackiej. Po-
znałem więc szereg osób z życia politycznego, 
kulturalnego, naukowego, a także wielu wybit-
nych twórców: malarzy, pisarzy i fotografików. 
Z wieloma z nich się zaprzyjaźniłem. Poznałem 
więc kilka osób z życia politycznego: Staszka 
Dąbrowskiego, Romana Jagielińskiego, Jan-
ka Majewskiego, Janusza Basiaka, Ryszarda 
Kaczorowskiego, Józefa Marcinkowskiego, 
Jana Sokoła; ambasadorów Słowacji: Mariana 
Serwatkę, Ondreja Nemczoka, a także Janu-
sza Kurtykę i Czesława Łotarewicza

 Na mojej drodze życia napotkałem kilku 
wybitnych pisarzy, w tym: Słowaka Milana 
Rufusa oraz Barbarę Wachowicz, Wojcie-
cha Żukrowskiego, Zygmunta Wójcika, 
Leona Janowicza, Romana Samsela, Piotra 
Kuncewicza, Eugeniusza Kabatca, Zdzisła-
wa Łączkowskiego, Jerzego Przeździeckie-
go, Janusza Termera, Zbigniewa Święcha, 
Józefa Waczkówa, a także Edmunda Ni-
ziurskiego, Stefana Bratkowskiego i prof. 
Jerzego Woy Wojciechowskiego.

Na tak postawione pytanie muszę odpo-
wiedzieć, że poza zdrowiem oraz satysfak-
cją z wykonywanych w życiu zadań jest nim 
szczęście ze spotkania na drodze życia cieka-
wych ludzi o nieszablonowych życiorysach. 
I to na różnych etapach swojego życia.

W dzieciństwie miałem przyjemność ze-
tknąć się z ks. Tadeuszem Drozdowskim, 
któremu zawdzięczam zdrowie i sprawność 
fizyczną oraz ks. prefekta w mojej podsta-
wówce – kieleckim Nazarecie, ks. Janem 
Wróblem, autorem monografii poświęconej 
historii klasztoru na Św. Katarzynie. 

We wczesnej młodości szczęśliwy los po-
stawił na drodze mojego życia wybitnych na-
uczycieli ze słynnego Gimnazjum im. Stefana 
Żeromskiego z dyrektorem Antonim Bieżan-
kiem, historykiem Łukaszem Górnickim, 
geografem Antonim Urbankiem czy polo-
nistą Alfonsem Kruczkiem oraz łacinnikiem 
Adamem Miętusem.

Na studiach w Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku poznałem wspaniałych naukowców, 
od których nie tylko pozyskiwałem wiedzę, ale 
którzy kształtowali moją postawę, charakter 
i kręgosłup moralny. Pozwolę sobie wymienić 
tych najważniejszych: to prof. Witold Sławiń-
ski, szef Zakładu Biologii; prof. Andrzej Da-
nysz, farmakolog, czy prof. Maria Byrdy, kie-
rownik Zakładu Medycyny Sądowej. Ale także 
prof. Stanisław Legeżyński, wybitny mikro-
biolog, prof. Stefan Soszka, sława polskiego 
położnictwa oraz prof. Beata Bogdanikowa 
wybitna specjalistka chorób wewnętrznych.

W czasie mojego pobytu w Białymstoku (lata 
1960-75) miałem szczęście poznać Zygmunta 
Nawrockiego dobrze zapowiadającego się akto-
ra, stawiającego pierwsze kroki piosenkarza Ja-
nusza Laskowskiego, a także samego Czesława 
Wydrzyckiego, późniejszego słynnego Niemena 
(jeszcze podczas studiów) oraz dr. Tadeusza Sze-

Poznałem kilku wybitnych artystów: re-
żysera Józefa Szajnę, filmowca i globtrotera 
Stanisława Szwarc-Bronikowskiego, wspa-
niałych aktorów Wojciecha Siemiona i Igora 
Śmiałowskiego, wybitnego fotografika Paw-
ła Pierścińskiego, malarzy Antoniego Fała-
ta, Józefa Firmantego, rzeźbiarzy Gustawa 
Hadynę, Józefa Opalę, Adama Wolskiego, 
Stanisława Domagałę, Józefa Regułę, wy-
bitnych muzyków: Bernarda Ładysza, Ro-
berta Panka, Waldemara Kowalskiego i dr 
Macieja Wójcickiego, a także dziennikarzy: 
Krystynę Czubównę i Andrzeja Matula. 

 Miałem szczęście poznać kilku wybitnych 
duchownych, w tym ks. Władysława Pilar-
czyka regionalistę z Orawy, ks. kanonika 
Józefa Piwowarczyka z Zagnańska oraz ks. 
prałata Henryka Kozakiewicza.

Podczas działalności w roli prezesa STK po-
znałem kilku oficerów w tym gen. Stanisława 
Nieczuję-Ostrowskiego, gen. Zygmunta Skuzę, 
gen. Antoniego Hedę, płk. Romana Bąkowskie-
go, a także wielu żołnierzy oddziału partyzanc-
kiego „Jędrusie”, w tym Stanisława i Tadeusza 
Wiącków, Andrzeja Skowrońskiego, Tadeusza 
Szewerę, Jana Gałuszkę, Henryka Kuksza, 
Włodzimierza Gruszczyńskiego, Manfreda 
Zankera, Jerzego Rolskiego, Zdzisława Fur-
mańskiego oraz Mieczysława Korczaka. 

Wśród osób z którymi się w tym czasie ze-
tknąłem było wielu wybitnych ludzi nauki: profe-
sorów historii Andrzej Wyrobisz, Henryk Ko-
cój, Stefan Pastuszka, Ryszard Juszkiewicz, 
dr Andrzej Stawarz, prof. socjologii Andrzej 
Tyszka i prof. ekonomii Eugeniusz Kulwicki. 

Nie mogę pominąć całej plejady twórców 
Kielecczyzny, ludzi pióra, pędzla i dłuta. Oto 
oni: pisarze małych ojczyzn: Jerzy Fijałkow-
ski, Jerzy Kapuściński, Wiesław Kot, Bene-
dykt Kozieł, Daniela Kowalska, Stanisław 
Rogala, Stanisław Nyczaj, artyści regionalni: 
Julian Bartosik, Władysław Sadocha, Józef 
Tarnowski, Józef Żak, Józef Juszczyk, dzien-

nikarze Danuta Parol i Marianna Karpińska.
W ostatnich 10 latach, okresie mojego egzy-

stowania w Zagnańsku także miałem szczęście 
poznać nowych interesujących ludzi. Byli wśród 
nich historycy: prof. Janusz Tazbir, dziennika-
rze Stanisław Zagórski, reżyserzy prof. Michał 
Bogusławski i Jacek Kęcik, muzycy Renata 
Drozd, Artur Jaroń, pisarze Maria Szyszkow-
ska, Janusz Walczak (także satyryk), Bogdan 
Dworak, fotografik Tadeusz Czarnecki, artysta 
i grafik Jan Stępień, a także wybitny socjolog 
w sutannie prof. Leon Dyczewski. 

Dzięki tym znajomościom kształtował się 
mój charakter i osobowość. One niewątpliwie 
wpłynęły na moje zainteresowania literackie oraz 
niepokój twórczy. To dzięki tym kontaktom odna-
lazłem w sobie zarówno potrzebę pisania jak i fo-
tografowania. Także ochota na podróże wynikała 
z tych znajomości. Jestem im wszystkim ogrom-
nie wdzięczny za tą niepisaną edukację literacko-
-twórczą. Mogę powiedzieć, iż z tych kontaktów 
czerpałem, jak z niepisanej skarbnicy, wiedzę 
o sztuce i literaturze oraz uczyłem się wrażliwości 
artystycznej. To one ukształtowały moje oblicze 
jako pisarza zajmującego się głównie reportażem 
literackim oraz fotografiką, traktującego tę dzie-
dzinę artystyczną jako uzupełnienie warsztatu 
literackiego. Nadal jednak uważam się za pisa-
rza małych ojczyzn. W literaturze niedościgłym 
mistrzem jest dla mnie Wojciech Żukrowski, 
w podróżowaniu Stanisław Szwarc-Bronikowski, 
a w fotografowaniu Paweł Pierściński. 

Ale tak naprawdę to w mojej wszechstron-
nej działalności artystycznej zawarta jest 
cząstka twórczych dokonań wielu poznanych 
przeze mnie ludzi nauki, literatury i sztuki. 
I tylko żałuję, że tak nieudolnie moja osoba 
ich reprezentuje. Ale zapewniam, że będę się 
starał. Z drugiej strony muszę przyznać, iż nie 
mogę zaprzestać mojej działalności twórczej. 
Po prostu muszę ją uprawiać, gdyż nie mam 
ani siły ani motywacji, by ją przerwać.

Maciej A. Zarębski

Uczestnicy Zjazdu, który odbył się 
w dniach 27-29 maja 2016 roku w Tumlinie-
-Osowej i Zagnańsku poświęcili dni swego 
spotkania i obrad ważnym zagadnieniom 
zaangażowania obywatelskiego oraz proble-
mom aktywności kulturalnej swych małych 
ojczyzn. Jesteśmy organizatorami, liderami, 
a w jednej osobie współzałożycielami fun-
dacji lub fundatorami inicjatyw zwanych 
w naszym środowisku „matecznikami”. Tym 
słowem obejmujemy nowy i rzadki do nie-
dawna rodzaj placówek i instytucji kulturo-
twórczych w naszym kraju. 

W ciągu dwu ostatnich dziesięcioleci doj-
rzała znaczna liczba inicjatyw lokalnych, 
dzieł o małej skali, prywatnych lub poza-
rządowych, lecz o nie przecenionej wartości 
społecznej. Słowa „mateczniki kultury” od-
noszą się do wielorakiej działalności, którą 
cechuje – autentyzm zaangażowania, part-
nerskie relacje z samorządem przy zacho-
waniu autonomii programowej, sprawdzalne 
sukcesy i osiągnięcia, ścisły związek z małą 
ojczyzną i środowiskiem. Jest to system 
„źródeł i źródełek tworzących kulturę w wy-
miarze lokalnym i regionalnym”. Stały się 
one „dopływem nowych energii do zjawiska 
zwanego tożsamością” (sformułowania prof. 
Jerzego Damrosza). 

Mateczniki to ogniska promieniowania kul-
turowych wartości, zawierające bogactwo tre-
ści i form. Działają one bezkosztowo lub „non 
for profit”. Powstały społecznym wysiłkiem 
pasjonatów i entuzjastów, bezinteresownym 
wkładem swych fundatorów i prywatnych za-
łożycieli, ale dla publicznego pożytku. Matecz-
niki stanowią swoisty czakram (źródło mocy) 
polskiego patriotyzmu. To miejsce wychowa-
nia patriotycznego młodzieży, opieki nad talen-
tami twórczymi oraz promowania kultury i hi-
storii regionu. To poprzez m.in. organizowanie 
uniwersytetów o różnym charakterze (w tym 
ludowych), miejsce budowania postaw oby-
watelskich. Mogą stanowić próbę odrodzenia 
tradycyjnego ruchu regionalnego w Polsce 
(opinia dr Macieja A.Zarębskiego).

Nie zorientowano się nawet, kiedy „ma-
teczniki” zaczęły się pojawiać i dziś liczą się 
w Polsce w setki. Zjawisko to jest publicznie 
nie dostrzeżone, a więc nie docenione i pomi-

wybrany przez aklamację Maciej A.Zarębski. 
Członkami Zarządu wybrano: prof. Andrzeja 
Tyszkę (został wiceprezesem), Jana Jadacha 
(wybrany sekretarzem) oraz Longina Ordon, 
Beata Nessel-Łukasik, Paweł Stróżewski, Ali-
na Szymczyk.

Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną 
w składzie: Alfons Bobowik (przewodniczą-
cy), Kazimierz Kaczor i Mieczysław Wojec-
ki, oraz Sąd Koleżeński w składzie: Janusz 
Głombiński (przewodniczący), Tomasz Sta-
szewski i Ryszard Wróbel.

Co jest najważniejsze w życiu… Moim zdaniem

Deklaracja programowa i Przesłanie Zjazdu Gospodarzy Mateczników Patriotyzmu i Kultury

Słowa do melodii Poloneza Wojciecha Kilara
z filmu „Pan Tadeusz” 

na 80-lecie kompozytora

Niech się święci 3-Maja
Konstytucja Polska niech przez wieki trwa
Niech otworzy bramy raju
Niech Polakom znowu cień nadziei da
A Polonia Restituta
Niech oznajmia ludziom znaną treść
Kłamstwo, zdrada i obłuda
Muszą zniknąć tak jak smutna znika wieść
 Więc śpiewajmy Vivat Polska
 Rzeczypospolita to Ojczyzny czar
 Od Krakowa do Tobolska
 Wszędzie słychać polskiej mowy gwar
Ruszaj w tan, polski Stan
Niechaj tańczą Poloneza wszyscy ludzie
Radość snów i serca żar
Pozostaną w staropolskim cudzie
Niewypowiedziane słowo to Szczęść Boże
Niespełnionych marzeń narodowych szans
Potwierdzają wiarę w historycznym sporze
Co od wieków drzemie, w środku, w nas.
 Tańczy miasto, wieś i las
 Tańczy woda, co z  bałtyckiej wzrosła fali
 Pięciolinii dźwięków blask
 Niech oświetli umysł polskiej gali
 Kończmy śpiew, oddal gniew
 Niech muzyczna w nutach płynie jej uroda
 Poloneza głośny śpiew
 Znów połączy patriotyczna zgoda.

Zbigniew Jabłoński
Gdynia sierpień 2012

K. K.

Ostatnio sypiam w szlafmycy
z żywego kota
o królewskim imieniu
i obyczajach niesfornego królewicza.
Kładąc mi łapkę na ustach
nakazuje milczenie i ciszę nocną,
którą zakłóca głośnym mruczeniem.

Dniem podejmuje dalekie wyprawy,
zadziera z silniejszymi;
na szczęście są wśród nich niesnaski,
bo gdyby się zjednoczyli,
mielibyśmy kocie oblężenie.
Wróciwszy chłepce wodę z wazonu
jak po rajdzie knajpianym szlakiem,
a później podlewa kwiaty w doniczkach.

Czasem się obraża,
odwołuje audiencje,
odwraca głowę wołany – 
może pasztet nie był francuski,
wołowina nie młoda,
w chrupkach za mało grasicy…

Za karę wydaje lwom na pożarcie
i sam próbuje ją wykonać – 
gryzie w nos i policzki.

Mały lew.
Kot Karol.

Jerzy Andrzejczak
Październik 2013 r.

Kącik z wierszem
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* na Węgrzech, o działalności Stowarzysze-
nia Kulturalnego im. Józefa Bema opowia-
dali jego założyciele: Alicja Nagy z Buda-
pesztu (od roku 1997 prezes) i Wawrzyniec 
Marek  Rak [8] z Györ (także członek 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regional-
nego). Oboje podkreślili znaczenie upa-
miętniania imprez rocznicowych utrwa-
lających polskość na obczyźnie (w tym 3 
maja i 11 listopada), 

* w Kiejdanach na Litwie. Działalność tego 
słynnego ośrodka polskości przedstawiła 
pokazując zestaw slajdów Irena Duchow-
ska [9], niestrudzona bojowniczka o prawa 
Polaków do prezentowania własnej kultu-
ry na Litwie. Uczestnicy imprezy obejrzeli 
zdjęcia z działalności chóru Polaków na 
Laudzie, a także migawki z licznych im-
prez patriotycznych tam organizowanych.
Na koniec zaprezentował swój matecznik 

Galerię Instrumentów Folkowych w Grodzisku 
Mazowieckim jej gospodarz Paweł Stróżewski 
[10], zięć Antoniego Kani, założyciela pierw-
szego w Polsce folkowego zespołu, kultowego 
muzyka i twórcy niezwykłej galerii – zbioru 
ponad tysiąca instrumentów i zabawek mu-
zycznych, jedynej tego typu placówki w Pol-
sce a nawet w Europie. Zebrani obejrzeli film 
poświęcony życiu i pasji muzycznej Antoniego 
Kani oraz zapoznali się z eksponatami Galerii 
Instrumentów Folkowych.

Po tych prezentacjach odbył się pokaz do-
brej żywności, minirecital Filipa Tuza, który 

zaprezentował kilka utworów muzyki klasycz-
nej. Spotkały się one z aplauzem publiczności 
i zmusiły muzyka do bisowania. Po koncer-
cie odbyło się otwarcie wystawy malarstwa 
Edwarda Tuza [11] (ojca Filipa). Ciekawe, 
oryginalne w formie i wyrazie artystycznym 
obrazy wywołały żywą reakcję uczestników 
imprezy. Każdy z nich otrzymał okolicznościo-
wy album twórczości malarskiej artysty. 

Następnie odbyła się degustacja zdrowej 
i dobrej żywności oraz potraw grillowych. 
Rolę gospodarza części kulinarnej imprezy 
w Zagnańsku pełniła dr Ludomira Zaręb-
ska, znana i ceniona specjalistka chorób we-
wnętrznych oraz autorka książki biograficz-
nej – Ogrody dzieciństwa. Podczas Posiadów 
Matecznikowych w Zagnańsku czynna była 
okolicznościowa wystawa „Wydawnictwa 
Biblioteki Świętokrzyskiej roku 2015 (10 po-
zycji) i 2016 (7 pozycji wydanych do maja). 

Po godzinie 21.00 uczestnicy Zjazdu wrócili 
specjalnym transportem do hotelu „Pod Jaskół-
ką”, a pozostali biesiadnicy do swoich domów. 

Następnego dnia (już 29 maja br.) z samego 
rana odbyło się sympozjum Od regionalizmu 
do mateczników Polskości, które poprowadzili 
prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski. Na 
początek głos zabrała Jadwiga Duda z Wielicz-
ki, która opowiedziała o serii organizowanych 
od lat comiesięcznych spotkań z cyklu Wielicz-
ka-Wieliczanie, których pokłosiem są zeszyty 
Biblioteczki Wielickiej. Do dnia dzisiejszego 
odbyło się 222 spotkań i wydano blisko 170 
zeszytów. Działalność ta jest godna naślado-
wania, a zwłaszcza sposoby, jakimi kol. Duda, 
prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wie-
liczki” zdobywa środki na organizację spotkań 
i cykliczne wydawnictwa. Następny mówca dr 
Alfons Bobowik [12], regionalista i wydawca, 
prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego 
w Ełku opowiedział o tym, jak wygląda współ-
praca kulturalna na wschodnich rubieżach Pol-
ski. Zwrócił uwagę na odbywające się od wielu 
lat konferencje z udziałem przedstawicieli to-
warzystw regionalnych z Białorusi i Ukrainy 
oraz mówił o organizowanych dla młodzieży 
polonijnej z Grodna koloniach w Polsce, a tak-
że o wysyłaniu jej w darze książek polskich 
(w tym wydawnictw Biblioteki Świętokrzy-

mgr Zofia Kaczor-Jędrzycka (Uniwersytety 
ludowe w roli Mateczników), która ponadto 
przedstawiła rys historyczny tego oddolnego 
ruchu oświaty w Danii, podkreślając pionier-
ską rolę w jego rozwoju Mikołaja F.Grundtvi-
ga (1783-1872). Opowiedziała o uniwersytecie 
ludowym w Gaci Przeworskiej, prowadzonym 
przez Zofię i Ignacego Solarzów. Następnie 
głos zabrali goście Zjazdu, którzy pogratulo-
wali organizatorom pomysłu jego organizacji 
zapewniając pomoc organizacyjną w realizo-
waniu na co dzień idei mateczników. 

Po sesji plenarnej uczestnicy Zjazdu poje-
chali na wycieczkę autokarową, podczas któ-
rej zwiedzili Pałacyk Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku (modelowy bastion Matecznika 
Polskości), pokłonili się w Strawczynie miejscu 
urodzenia Stefana Żeromskiego oraz w Ada-
mowie obejrzeli zbiory Prywatnego Muzeum 
Ludowego Teresy i Jana Krawczyków [4] oraz 
wysłuchali występu lokalnego zespołu folklo-
rystycznego, degustowali potrawy i napoje re-
gionalne. Uczestnicy wycieczki byli pod dużym 
wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania 
gospodarzy Muzeum oraz ich gościnności.

Po południu tego dnia uczestnicy Zjazdu 
zwiedzili Ośrodek Świętokrzyskich Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury na osiedlu 
Kaniów w Zagnańsku, gdzie obok ekspona-
tów o charakterze patriotycznym i kulturo-
wym, w tym blisko 350 pozycji książkowych 
Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej, obej-
rzano fotogramy z licznych podróży Macieja 
Zarębskiego po świecie (w jego obiektywie 
Indie i Nepal, Stany Zjednoczone, Meksyk, 
kraje Ameryki Południowej, Alaska, Australia 
i Nowa Zelandia). Zbiory Ośrodka prezento-
wał jego gospodarz, dr Maciej A.Zarębski. 

Mateczniki Polskości były prezentowane 
podczas Zjazdu dwukrotnie: w Sali konferen-
cyjnej Ośrodku w Zagnańsku (28 maja po po-
łudniu, wkrótce po zwiedzeniu Ośrodka) oraz 
w Sali konferencyjnej hotelu „Pod Jaskółką” 
(29 maja do południa). 

W tej pierwszej prezentacji, podczas im-
prezy nazwanej Posiadami Matecznikowymi, 
wzięli udział także członkowie i sympatycy 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go, w tym Jadwiga Kasierska-Tecław, Edward 
Karyś, Stanisław Kędzior oraz dr Jan Curyło 
z Kleczanowa sandomierskiego, Marek Sobie-
niak, dr Stanisław Ratusznik i Wiesław Kuca 
ze Staszowa; Magdalena Helis, Paweł Pier-
ściński, Zofia i Andrzej Rucińscy, Stanisław 
Durlej, prof. Michał Kosztołowicz, Andrzej 
Jędrychowski z Kielc; Marzanna Moćko, prof. 
Stanisław Bień, Jacek Fronio z Zagnańska; 

W Ośrodku prezentowano Mateczniki:
- ziemi świętokrzyskiej: 
* Erem Złotego Lasu, sanktuarium ciszy 

i kontemplacji w Rytwianach, kierowane 
od 2002 roku przez ks. Wiesława Kowalew-
skiego (prezentację multimedialną wykonał 
pełnomocnik sanktuarium Andrzej Wawry-
lak [5], regionalista i działacz społeczny)

* Centrum Edukacyjne „Szklany dom” 
w Ciekotach (o działaniach tej wspania-
łej instytucji Matecznikowej związanej 
ze Stefanem Żeromskim opowiedziała jej 
dyrektor, mgr Krystyna Nowakowska [6], 
która w specjalnym filmie przedstawiła 
inicjatywy kulturotwórcze Centrum,

* Izbę Pamięci oddziału partyzanckiego Jędrusie 
w Sulisławicach (o tym mateczniku opowie-
dział jego opiekun, mgr Tomasz Staszewski),

* Prywatną Izbę Kultury Ludowej w Piórko-
wie – jej historię i funkcjonowanie prze-
stawił na slajdach założyciel i gospodarz 
obiektu Kazimierz Kaczor [7], nazywający 
siebie chłopem-regionalistą;

- polonijne:
* w Chicago, o jego działalności opowiedziała 

Alina Szymczyk, wybitny animator kultury, 
folklorystka (a także poetka). Zebrani do-
wiedzieli się o wielu inicjatywach kulturo-
twórczych ośrodka chicagowskiego, w tym 
o działalności założonego przez nią teatru 
ludowego Rzepicha, o organizacji szeregu 
imprez o charakterze patriotycznym, jak: 
obchody rocznicowe z okazji święta Kon-
stytucji 3 maja, święta Niepodległości 11 
listopada, czy święta Wojska Polskiego 15 
sierpnia, a także o reżyserowaniu polonij-
nych widowisk dożynkowych.

skiej). Dr Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry 
[13], z zawodu geograf, z pasji animator kultu-
ry, autor wielu artykułów prasowych i książek 
z historii regionu, honorowy obywatel miasta 
i gminy Lubsko, przedstawił swoje pasje: mi-
łość do Grecji i jej kultury oraz umiłowanie 
rodzinnej Hordzieży na ziemi Łukowskiej (tam 
12 maja 1949 roku przyszedł na świat). Opo-
wiedział także o pracy z młodzieżą oraz zapre-
zentował listę z nazwiskami 33 noblistów „ro-
dem” z Polski. Obok Marii Skłodowskiej-Curie, 
Czesława Miłosza, Władysława Reymonta, 
Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej 
i Lecha Wałęsy znalazło się 27 noblistów uro-
dzonych na terenie dawnej Rzeczpospolitej, 
w tym Menachem Begin (pochodzący z Brze-
ścia Litewskiego), Gerhard Hauptmann (ze 
Szczawna Zdroju), Paul Ehrlich (ze Strzelina 
śląskiego), Otto Stern (z Żor na Śląsku), czy 
Issac Singer, urodzony w Leoncinie k. Warsza-
wy oraz 22 innych „Polaków”. Kolejny mówca, 
dr Leszek Marek Krześniak, warszawiak uro-
dzony w Maciejowicach, inicjator utworzenia 
Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i jej dłu-
goletni prezes, zwrócił uwagę na dobrą zmianę, 
która zachodzi w działalności społeczno-kultu-
ralnej. Zaznaczył, iż jest coraz lepsza atmosfera 
współpracy z władzą administracyjną, chociaż 
do normalności jeszcze droga daleka. Opowie-
dział o swoim udziale w budowie i odsłonięciu 
pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie 
w roku 2010 oraz zaprezentował kilka swoich 
autorskich pozycji o tematyce Kościuszkow-
skiej (Dokąd tak śpieszysz Panie Generale, Ma-
ciejowicki korowód dziejów, Stoję sobie i stoję). 
Wyraził nadzieję na rozwój ruchu mateczników 
w Polsce. Władysław Grodecki z Krakowa, 
podróżnik i przewodnik od lat poszukujący 
w świecie śladów Polaków i odkrywania ich 
historii, poruszył problem wartości edukacyj-
nych swoich wojaży. Jego zdaniem mają one, 
na przykładzie losów rodaków na obczyźnie, 
uczyć i utrwalać patriotyzm wśród młodzieży. 
Zwrócił również uwagę na znaczenie właści-
wego szkolenia przewodników turystycznych. 
Jest głęboko niewłaściwym uwolnienie tego 
zawodu, bo prowadzi to do obniżenia poziomu 
tego typu usług. I on także poparł ideę tworze-
nia Mateczników Polskości. Jako ostatnia głos 
zabrała Beata Nessel-Łukasik, dr socjologii kul-
tury, historyk sztuki, pracownik Muzeum J.Pił-
sudskiego w Sulejówku, działacz Towarzystwa 
Przyjaciół Sulejówka. Przedstawiła swój udział 
w działaniach Towarzystwa na rzecz kształto-
wania postaw patriotycznych mieszkańców Su-
lejówka, głównie młodzieży, oraz przedstawiła 
problem nowych mediów w edukacji historycz-
nej i obywatelskiej. Na koniec rozdała foldery 
Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, w tym 
specjalny egzemplarz z mapą kompleksu muze-
alno-edukacyjnego ze stałą wystawą związaną 
z marszałkiem, którego otwarcie zaplanowano 
na jesień 2018 roku.

Po przerwie kawowej odbyło się zebranie 
wyborcze Krajowej Rady Mateczników 
Polskości, a także dyskusja nad deklaracją 
programową Zjazdu i jego Przesłaniem. Wy-
brano władze Mateczników, w tym prezesa, 
Krajową Radę, Komisję Rewizyjną oraz Sąd 
Koleżeński.

Następnie kol. Andrzej Tyszka przedsta-
wił założenia ideowo-programowe Krajowej 
Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 
Podkreślił, iż należy zwrócić uwagę na liderów 
organizacji Mateczników, inicjatywy lokal-
ne o wartościach społecznych, na autentyzm 
działania, sukcesy, społeczną aktywność, ak-
ceptację środowiska, powstawanie lokalnych 
ośrodków, a także wysiłek pasjonatów i twór-
ców Mateczników, tak często nie dostrzega-
nych przez media, stanowiących jednak nową 
kategorię i piętro kultury. Zgłosił postulat, aby 
znaleźć sojuszników we władzach lokalnych. 
Następnie zaprezentował projekt tekstu Dekla-
racji programowej i Przesłania Zjazdu Gospo-
darzy Mateczników Polskości.

Odbyła się dyskusja poświęcona Deklara-
cji oraz celom i zadaniom mateczników. Kol. 
Zofia Kaczor-Jędrzycka stwierdziła, że należy 
współpracować z innymi stowarzyszeniami, 
zwróciła również uwagę na ideowość kultury 
chłopskiej. Kol. Alina Szymczyk podkreśliła 
zachodzące pozytywne zmiany w środowi-
skach lokalnych.

Prezes, kol. Maciej A.Zarębski zapropono-
wał, aby w przyszłości ustanowić medal przy-
znawany szczególnie zasłużonym gospodarzom 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Ponadto 
zwrócił uwagę na zaproponowane przez orga-
nizatorów Zjazdu Logo Mateczników przed-
stawiające drzewo (dąb). Korzenie symbolizują 
trwanie w tradycji, natomiast korona – to nowo-
czesność, z której należy czerpać jak najwię-
cej, aby zapewnić Matecznikom stały i prężny 
rozwój. Zostało one przyjęte z aplauzem przez 
uczestników zebrania wyborczego.

Kol. Longina Ordon, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 
zaproponowała, aby położyć większy nacisk na 
współpracę Gospodarzy Mateczników ze szko-
łami. Zdaniem kol. Zofii Kaczor-Jędrzyckiej na-
leży w tym celu stworzyć przejrzystą deklarację 
programową. Kol. wiceprezes Andrzej Tyszka 
podkreślił aspekt obywatelski w działalności Ma-
teczników. Kol. prezes Maciej A.Zarębski stwier-
dził, iż należy połączyć ideę Uniwersytetów Lu-
dowych z odpowiednią działalnością edukacyjną, 
podkreślił również konieczność zdobywania 
środków finansowych na działalność Matecz-
ników. Kol. Paweł Stróżewski (14) z Grodziska 
Mazowieckiego opowiedział o umowie zawartej 
z władzami samorządowymi, które wspierają 
jego Galerię finansowo.

Dzięki temu może prowadzić edukacyjną 
działalność w zakresie muzyki z młodzieżą 
Kol. Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry, za-
bierając głos w dyskusji stwierdził, że należy 
rozpropagować ideę Mateczników, głównie 
wśród młodzieży. Poinformował zebranych, że 
w jego regionie często ostatnio praktykowane 
jest pisanie przez młodzież prac nagradzanych  
później w konkursach, dotyczą one lepszego 
poznawania ojcowizny. Kol. Bogdan Dworak 
zwrócił uwagę na kwestię upolityczniania hi-
storii, w tym również dziejów Zagłębia, z któ-
rym od lat jest związany. Przedstawił zebranym 
wydawane w jego środowisku czasopisma i to-
miki poetyckie lokalnych twórców. Kol. Janusz 
Głombiński z Michałowa świętokrzyskiego, 
posiadający zbiory białej broni opowiedział 
zebranym o braku porozumienia z władzami 
samorządowymi w związku z próbą ustawie-
nia kamienia upamiętniającego pobyt Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w jego miejscowości. 
Kol. Alina Szymczyk podkreśliła znaczenie 
kultywowania polskości w działalności Ma-
teczników. Kol. kol. Krystyna i Marek Most-
kowie z Białogardu, sympatycy ruchu matecz-
nikowego, zadeklarowali wolę dalszego jego 
wspierania. 

Po dyskusji i wniesionych poprawkach do 
Deklaracji programowej i Przesłania zostały 
one przyjęte przez zebranie założycielskie.

Postanowiono o ich rozesłaniu wraz z pro-
tokołem z zebrania wyborczego oraz relacją 
ze Zjazdu do instytucji państwowych i samo-
rządowych, do mediów, a także do gospoda-
rzy Mateczników Polskości nieobecnych na 
Zjeździe, w celu popularyzacji i promocji idei 
Mateczników w kraju i za granicą.

Postanowiono, że relację ze Zjazdu Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury otrzymają 
również działacze samorządowi, w tym mar-
szałkowie, oraz politycy wyższego szczebla: 
premier, ministrowie Rolnictwa, Oświaty, 
Kultury, a także prezesi partii politycznych.

Następnie każdy z uczestników Zjazdu, 
biorących udział w obradach, otrzymał od 
organizatorów imprezy zestaw książek Bi-
blioteki Świętokrzyskiej wydanych w latach 
2013-2016 (6-7 tytułów). Z kolei w imieniu 
uczestników obrad kol. Kazimierz Kaczor 
ofiarował na ręce Macieja A.Zarębskiego do 
zbiorów Ośrodka w Zagnańsku kamień po-
chodzący z Alaski, liczący kilka tysięcy lat. 

Kol. Zofia Kaczor-Jędrzycka z Warszawy 
i kol. Alina Szymczyk z Chicago zapropono-
wały, aby spotkanie Gospodarzy Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury zakończyć odśpie-
waniem pieśni wiciarzy, co stało się faktem. 
Odśpiewano ją trzymając się za ręce.

Kol. prezes Maciej A.Zarębski podziękował 
uczestnikom Zjazdu za wiedzę, którą wzajem-
nie sobie przekazano, za miłą atmosferę towa-
rzyszącą obradom, za wysoki poziom wygła-
szanych referatów i dyskusji. Na koniec ogłosił 
oficjalne zakończenie I Zjazdu Gospodarzy 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury.

Tekst: Maciej A.Zarębski
foto Marek Sobieniak i Maciej A.Zarębski
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Nowości Biblioteki Świętokrzyskiej

Ludomira Zarębska

Ogrody dzieciństwa

Przeminą 
wiosny 

uniesień…
cena 30 zł

cena 15 zł

cena 30 zł

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwiLucyna Kukomska Dariusz Ossowski

WISŁA
Wiąże nas

cena 30 zł

cena 40 zł
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KONTO ŚTR 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001– BS Samsonów
Nr 187 „Gońca Świętokrzyskiego” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu 

Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego”

GONIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

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

Powołany do życia przez regionalistów ziemi świętokrzyskiej w lipcu 2004 r. Od października 2004 roku 
opiekuje się nim Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Wybudowany ze środków prywatnych, w dodatko-
wym skrzydle domu przy ul. Gajowej 15 w Zagnańsku. Nazwany imieniem Julianny i Jana Zarębskich, rodziców 
gospodarza obiektu – dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ma duchowego patrona w osobie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Do roku 2014 Ośrodek nosił nazwę Regionalizmu Świętokrzyskiego. Główne zadania stawiane 
przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej, 
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej
– organizowanie występów szkolnych zespołów teatralnych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrod-
ka. Są to: Sala Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski Niepodległej, ministrowi Adamowi Bienio-
wi, Legionom oraz patronom Ośrodka. Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Bibliote-
ki Staszowskiej i Świętokrzyskiej (obecnie 345 pozycji książkowych), geologii ziemi świętokrzyskiej, 
pamiątek związanych z Zygmuntem Wójcikiem i jego ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), ma-
larstwa twórców świętokrzyskich. Jest także czynna stała wystawa Świat w obiektywie Macieja A. Zarębskiego. 
Ośrodek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 41 300 15 58.

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku
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