
zienie do Moskwy, udział w słynnym Procesie Szesnastu, blisko 
pięć lat więzienia na Łubiance, powrót w sierpniu 1949 roku 
do Polski, praca w latach 1953-74 w adwokaturze przasnyskiej, 
ostatnie 24 lata życia w rodzinnej Ossali. Zwrócił uwagę na fakt 
poznania Adama Bienia w czerwcu 1968 roku w Przasnyszu oraz 
znajomość i wspólną działalność na ziemi staszowskiej (do której 
należy Ossala) na niwie społeczno-kulturalnej. 

Historię tej znajomości, która wkrótce przerodziła się w przy-
jaźń, i różne aspekty ich wspólnej pracy na rzecz społeczeństwa 
Staszowa i regionu dr Zarębski (3) przedstawił w blisko 40-mi-
nutowym wystąpieniu zatytułowanym Moje fascynacje osobą 
Adama Bienia, opartym o bogatą dokumentację zdjęciową.

Następnie Jadwiga Szyszka ze Staszowa (4) odczytała 
tekst autorstwa Hanny Bień-Bielskiej, córki ministra Bienia, 

opiekującej się założoną przed 20 laty w Ossali Izbą Pamięci 
Adama Bienia. Zebrani mogli podziwiać nie tylko bogactwo 
treści emocjonalnych zawartych w tekście, ale i jego literacki 
charakter. Nic dziwnego, pani Hanna Bień-Bielska była dłu-
goletnią dziennikarką „Przyjaciółki”, autorką kilku książek 
reportażowych. 

W II części Posiadów, w sesji poświęconej pamięci Ada-
ma Bienia wypowiadali się zaproszeni do udziału w niej go-

ście. Rolę moderatora pełnił Maciej 
A.Zarębski, który jako pierwszemu 
udzielił głosu dr. Maciejowi Mądzi-
kowi (5), pracownikowi naukowemu 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Dr Mądzik omówił rolę 
i znaczenie powstań narodowych 
w świadomości społeczeństwa pol-
skiego. Zdaniem naukowca wszyst-
kie zbrojne polskie wystąpienia, po 
utracie przez Polskę w roku 1795 
niepodległości, były zwycięskie. 

W każdym razie utrwalały poczucie polskości i nie pozwalały 
zapomnieć o walce o przywrócenie polskiej państwowości, co 
po 123 latach stało się faktem.

W zagnańskiej siedzibie Świętokrzyskich Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury 19 maja 2018 r. miało miejsce kolejne, cieka-
we spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne, mianowicie Posiady w cieniu Bartka poświęcone 
pamięci Adama Bienia, wiciarza, polityka, prawnika, pisarza i re-
gionalisty, którego 20. rocznica zgonu miała miejsce 4 marca br. 
Gospodarz spotkania dr Maciej Andrzej Zarębski w serdecznych 
słowach powitał wszystkich przybyłych gości zgromadzonych 
w sali konferencyjnej Ośrodka (1 i 2). Poinformował, że ze wzglę-
du na stan zdrowia nie mogła przybyć Hanna Bień-Bielska, córka 
Adama. Na szczęście wcześniej na adres organizatora nadesłała 
swój materiał o Ojcu. 

Serdeczne pozdrowienia nadesłał także (wraz z pisemną wy-
powiedzią na temat ministra Bienia) Leszek Koleśnik, dzienni-
karz i polityk ruchu ludowego z Białegostoku, miasta w którym 
przez kilka miesięcy w roku 1926 jako aplikant pracował bohater 
dzisiejszego spotkania. 

Na obrady, poza osobami wypowiadającymi się na temat 
różnych aspektów działalności ministra Bienia (dr. Maciejem 
A.Zarębskim oraz red. Stanisławem Durlejem z Kielc, red. 
Longinem Kaczanowskim z Brwinowa, dr. Maciejem Mądzi-
kiem z Radlina, Tomaszem Staszewskim z Sulisławic, Aliną 
Szymczyk z Chicago, prof. Andrzejem Tyszką z Podkowy Le-
śnej), przybyli m.in. Marek Rak z Györ (Węgry), Kazimierz 
Pyzewicz z Chicago, Halina i Mikołaj Michalukowie z Cze-
remchy, Jadwiga Szyszka, Wiesław Kuca, Stanisław Ratusz-
nik, Marek Sobieniak ze Staszowa, Jan Wiaderny z Końskich, 
Katarzyna i Mariusz Sitkowie z Krakowa, Ryszard Wójtowicz 
z Warszawy oraz Aneta Wójcik, Aleksander Ćwikiel, dr Da-
mian Kasprzyk z małżonką Sylwią i Wit Zarębski z Łodzi, Jan 
Krawczyk z Adamowa, Maria Mądzik, Kazimierz Czyż, Jan 
Jadach, Edward Karyś, Wojciech Kołodziej, Stanisław Kę-
dzior, Magdalena Helis, Tomasz Rutczyński z Kielc, Barbara 
Białońska z Klimontowa oraz Marzanna Moćko, Celina i Cze-
sław Lisowscy z Zagnańska. W sumie w Posiadach wzięło 
udział blisko 40 osób. 

Uczestników obrad powitał gospodarz Posiadów Maciej 
A.Zarębski, który następnie w kilku zdaniach przybliżył sylwet-
kę bohatera wieczoru, podkreślając kilka ważnych faktów z jego 
długiego życia: lata szkolne w gimnazjum sandomierskim pod 
okiem samego Aleksandra Patkowskiego, udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej w roku 1920, studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim, praca w sądownictwie po ich ukończeniu w roku 
1926, współudział w powstaniu Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” (1928), współtworzenie razem z Jędrzejem Cierniakiem 
ludowego amatorskiego ruchu teatralnego, udział w charakterze 
I Zastępcy Delegata Rządu w nowo utworzonej Krajowej Radzie 
Ministrów (1943-45), aresztowanie w marcu 1945 roku i wywie-

27 maja 2018. Turyści z Mazowsza i Podlasia oglądają w Zagnańsku 
wystawę artystyczną Anety Wójcik z Łodzi (jej omówienie na s. 2). 

15 VI br. Piątnica. Ze spotkania M.A.Zarębskiego z uczestnika-
mi konferencji Federacji Organizacji Pozarządowych Podlasia.

11 czerwca br. Kielce Anna Błachucka gratuluje Andrzejowi Dą-
browskiemu debiutu poetyckiego. Z prawej Adam Ochwanowski.

ciąg dalszy na s. 3
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w okresie 27 maja – 7 września 2018 w obiektywie
Marka Sobieniaka oraz Ludomiry i Macieja Zarębskich.

Fotokronika wydarzeń kulturalnych regionu Zagnańskie Posiady 
poświęcone Adamowi Bieniowi

16 VI br. Podkowa Leśna. Prof. A.Tyszka prezentuje tom Podkowa 
Leśna, 100 opowieści +1, siedzą: L.Kaczanowski i M.A.Zarębski.

27 VI br. Biblioteka w Międzyzdrojach. Maciej A.Zarębski recytuje 
jeden z wierszy. Obok prowadząca spotkanie dr A.Patey-Grabowska.

7 IX br. Ośrodek w Zagnańsku. dr M.Człapińska, pisarka i M.Sie-
mieniec, wokalistka (stoi), bohaterki biesiady literacko-artystyczna.

2 sierpnia br. Zbigniew Filipkowski dyr. CBR w Warszawie i prof. 
A.Tyszka wizytują Izbę Ludową Kazimierza Kaczora w Piórkowie.
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zabiegał o przyjęcie do nowicjatu paulinów 
na Jasnej Górze. Gdzie tkwiły przyczyny tych 
marzeń o stanie duchownym? Prawdopodob-
nie były dwie. Jedna natury estetycznej – wi-
dowiskowość, dekoracyjność, ale i tajemni-
czość kościelnych obrzędów oddziaływały 
na jego zmysł artystyczny. Drugi powód był 
natury społecznej – wysoka pozycja księdza, 
należącego do elity społeczeństwa, a może 
również przekonanie o wygodnym i dostat-
nim życiu duchownych. Wszak przysłowie 

mówi: ,,Kto ma księdza w rodzie, 
tego bieda nie ubodzie”. Najdłu-
żej trwał przy pomyśle wstąpienia 
do nowicjatu paulinów. 

U źródła
Dwukrotnie przyjeżdżał do 

Częstochowy. Wiązało się to jed-
nak z wizytą u naczelnika tam-
tejszego oddziału Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej i proś-

bą o przyjęcie do pracy. Na Jasną Górę udał 
się przy tej okazji, a że trafił tam 15 sierpnia 
1891 r. w święto Wniebowzięcia Matki Bożej, 
to wziął udział w procesji, która wzbudziła 
jego zachwyt. Niecały rok wcześniej zmarła 
matka Reymonta. W jednym z listów do ojca 
Euzebiusza Rejmana, przeora Jasnej Góry, 
zawarł świadectwo swych ówczesnych po-
szukiwań: Z jej [matki] śmierci wstało życie 
dla mnie, że wracałem z pokorą i szczęściem 
do tych źródeł wiary, od których się oddali-
łem z szyderstwem bezmyślnym. Poznałem, 
że poza katolicyzmem nie ma nic, dla czego 
by żyć warto i umierać. Doświadczony prze-
or prawdopodobnie zobaczył w deklaracjach 
młodego człowieka, obok szczerości wyznań, 
uczuciowy zapał, który szybko wygasł.

Do Jasnogórskiego Sanktuarium przyby-
wał Reymont jeszcze kilkakrotnie, raz nawet 
pieszo, nie z wewnętrznej jednak potrzeby, 
ale nakłoniony przez redaktora ,,Tygodnika 
Ilustrowanego” do napisania relacji z takiej 
podróży. Pielgrzymka odbywała się w stu-
lecie Insurekcji Kościuszkowskiej. Wielki 
marsz narodu do tronu Matki i Królowej wy-
ruszył z warszawskiej Pragi 5 maja 1894 r., 
a Reymont w czasie tej niezwykłej drogi 
przeżył kolejne nawrócenie. Pierwotnie swo-
ją relację zatytułował: ,,Do źródła. Wrażenia 
z pieszej wycieczki do Częstochowy”. Ale do 
druku nadał jej tytuł: ,,Pielgrzymka do Jasnej 
Góry”. Tekst ukazał się w wydaniu książko-
wym w 1895 r. To pierwsza książka Reymon-
ta, jeden z najważniejszych jego utworów, od 
niego rozpoczyna się bowiem zawrotna karie-
ra literacka przyszłego noblisty. Obserwując 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
To pozdrowienie rozpoczyna, uhonorowany 
literacką nagrodą Nobla, epos Władysława 
Stanisława Reymonta ,,Chłopi”. Utwór koń-
czą słowa: Ostańcie z Bogiem, ludzie kocha-
ne. Ten początek i koniec spinają jak klamra 
przedstawione w powieści losy bohaterów. 
Co o ich religijności, najczęściej kojarzonej 
z pobożnością, pisze twórca? Czy w życiu 
kierowali się oni Dekalogiem? Bywało róż-
nie, podobnie jak w życiu pisarza. Jego re-
ligijność należy rozpatrywać na 
dwóch płaszczyznach: pierwsza 
to osobiste doświadczenia i po-
szukiwania, drugą są utwory lite-
rackie.

Religijność Reymonta podle-
gała przemianom na różnych eta-
pach jego życia. W ślady ojca nie 
poszedł, organistą nie został. Ze-
tknął się ze spirytystami, na krót-
ko stał się nawet aktywnym me-
dium. Sam stwierdził, że był wtedy po prostu 
obojętny na sprawy wiary. Niektórzy uważali 
go za ,,bezbożnika i ateusza”. Żyjąc wśród 
chłopów jako pomocnik dozorcy plantowego 
na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
w prowadzonym dzienniku zanotował: Posze-
dłem do kościoła, nie dlatego, aby praktyko-
wać obłudę przed chłopami, ale pociągnięty 
ciekawością. Później w liście do znajomego 
(24 grudnia 1897) napisał: Nie jestem katolik 
ani inszy chrześcijan, ale w imię tradycji po-
syłam wam opłatek.

Powołanie?
Podejmował nawet próby, traktując je bar-

dzo poważnie, wstąpienia do zakonu domini-
kanów w Gidlach (kolebka rodu pisarza) lub 
do seminarium duchownego, ale najbardziej 

pobożną prostotę pielgrzymów zrozumiał on 
potęgę wiary. 

Z Warszawy wyruszył korespondent, wę-
drowiec, podróżnik. Przed cudowne oblicze 
Maryi dotarł pątnik, pielgrzym. Fizycznie 
pokonał drogę, jaką wędrowano od stuleci 
– przez Gidle na Jasną Górę. Przebył daleką 
drogę jako pisarz, ale przede wszystkim jako 
człowiek. 

W roku ukazania się książkowego wydania 
,,Pielgrzymki do Jasnej Góry” (1895) autor 
z rodziną Jakimowiczów, swoją najstarszą sio-
strą Katarzyną, jej mężem Konstantym i ich 
córką pojechał do Rzymu. Zosia, siostrzeni-
ca pisarza, przystąpiła do Pierwszej Komunii 
św., którą na mszy św. w prywatnej kaplicy 
papieskiej w Bazylice św. Piotra otrzymała 
z rąk Leona XIII. Tę uroczystość Reymont 
opisał w szkicu „Z notat podróżnych. Zapiski 
dzienne”, rozdział „W Watykanie”.

W późniejszych latach Reymont poznał 
Adama Chmielowskiego, Brata Alberta, dziś 
świętego. Często spotykał się z nim w Zako-
panem, prowadził długie dyskusje, uczest-
niczył w rekolekcjach. Pracował nawet nad 
powieścią o nim, ale tekst, niestety, zaginął. 

Cudownie ocalony
W piątek 13 lipca 1900 r. pisarz został ran-

ny w katastrofie kolejowej. Najczęściej patrzy 
się na to wydarzenie przez pryzmat odszko-
dowania, jakie wywalczył od kolei (jako były 
pracownik „wiedenki” doskonale znał obo-
wiązujące na niej przepisy). Rzadko podkre-
śla się, że wyszedł z tej katastrofy umocniony 
duchowo. Swoje ocalenie uznał za cudowne. 
Stwierdził, że przeżył własną śmierć. Zyskał 
pewność, że jest życie po życiu, że jest ży-
cie wieczne. Jeden z jego znajomych (Piotr 
Choynowski) napisał: Szczególnym w czasach 
naszych zjawiskiem była moc Reymontowej 
wiary w życie pozagrobowe. Mówił o tym ze 
zwykłą szczerością i chętnie, a tak po prostu, 
że (…) przejmowało mnie to zdziwieniem za-
wsze (…) Słuchałem tego (…) z najgłębszym 
szacunkiem. Wielkie tylko dusze zdobywają 
się na taką potęgę wiary.

Pisarz był człowiekiem wierzącym do końca 
życia. W liście do jednego z przyjaciół wyznał: 
Tak, mówię to otwarcie, jestem wierzącym i ka-
tolikiem. A do innego: Jestem głęboko wierzący, 
więc przyjmuję, co na mnie spada jak dopust 
Boży. Że czasem się wierzgnie i zaklnie, nic dziw-
nego, ale poza tym z pokorą ciągnę moją taczkę.

Twórczość pełna wiary
Religijne doświadczenia i przeżycia odnaleźć 

można w wielu dziełach noblisty, np. w „Kome-
diantce”, „Fermentach”, trylogii „Rok 1794”, 
we wzruszającym opowiadaniu ,,Spowiedź”, 
w utworach mówiących o prześladowaniach 
unitów, a przede wszystkim w ,,Chłopach”. 
Z troską o wiarę ludzi siłą jej pozbawionych 
Reymont napisał wstrząsający cykl reportaży 
„Z ziemi chełmskiej”. Przedstawił w nich tra-
giczne losy mieszkańców Podlasia i ich boha-
terstwo w obronie tożsamości narodowej i reli-
gijnej. Polityka rusyfikacyjna na Podlasiu, której 
jednym z celów było nawracanie na prawosła-
wie, przybrała od 1875 r. okrutne formy. Unici 
podlascy poddawani nieludzkim cierpieniom 
pozostali wierni ojczyźnie i wierze. 

W twórczości Reymonta występują wie-
lorakie przejawy kultu Maryjnego – niektóre 
są czysto formalne, np. ,,święte” obrazy wi-
szące na ścianach domów prywatnych czy 
budynków użyteczności publicznej, chociaż-
by szpitali; msze św. – pasterka, rezurekcja, 
nabożeństwa majowe; niektóre wezwania – 
Jezus Maria, Matko Najświętsza; modlitwy 
indywidualne i zbiorowe, wśród których bar-
dzo ważne są litanie, bo wciągają wszystkich 
w uczestnictwo – wezwanie i odpowiedź. 
Pierwszy wydrukowany tekst literacki Rey-
monta to szkic „Wigilia Bożego Narodzenia” 
(1892, wersja brulionowa 1889), a podobno 
ostatnie słowa, które napisał jako literat po-
chodzą z niedokończonego opowiadania ,,Gę-
siarka” i brzmią: Sama Najświętsza Panien-
ka! Sama Częstochowska... Pierwszą książką 
Reymonta, która ukazała się drukiem jest 
„Pielgrzymka do Jasnej Góry”. W tych trzech 
tekstach autor, nawiązując do kultu Maryjne-
go, udowodnił, że był mu on bliski.

Władysława Stanisław Reymont zmarł 
5 grudnia 1925 r. Został pochowany na Starych 
Powązkach w Warszawie. Aleja zasłużonych 
od jego grobu wzięła swój początek. Spoczął 
w ziemi. Urnę z sercem noblisty wmurowano 
w filarze bazyliki Świętego Krzyża w Warsza-
wie. Nad tablicą umieszczono wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej.  Maria Balicka
* Nieco zmodyfikowana wersja artykułu za-
mieszczonego w „W sieci historii” nr 11/54, 
z listopada 2017 r.

Od Gidel do Jasnej Góry – życiowa wędrówka Władysława Stanisława Reymonta*

Maciej Zarębski jest obdarzony „wewnętrz-
nym przymusem działania”. Do takiego wnio-
sku doszłam w trakcie prawie trzynastoletniej 
obserwacji jego działalności w Świętokrzy-
skiej Izbie Lekarskiej, co stanowiło zaledwie 
mały wycinek Jego zainteresowań.

21 grudnia 2005 roku poznałam Macieja 
przy okazji powołania zespołu literacko-ar-
tystycznego, którego był inicjatorem i prze-
wodniczącym. Głównym zadaniem zespołu 
było organizowanie spotkań z „ciekawymi 
ludźmi” i promowanie rodzimych talentów. 
Spotkania początkowo odbywały się w ma-
łej sali Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Pa-
mięć przywołuje obrazy. Mam przed oczami 
Macieja biegnącego w pośpiechu do jeszcze 
pustej sali spotkań z teczką w jednej ręce 
i paczkami pod pachą. Szybko wysypywał 
z pudełka na talerze przyniesione kruche cia-
steczka albo kawałki ciasta domowej roboty, 
sam je rozstawiał na stolikach, poprawiając 
przy tym ich ustawienie i przesuwając odpo-
wiednio krzesła. Witał grupkę lekarzy i przy-
jaciół z Towarzystwa Regionalnego, po czym 
entuzjastycznie przedstawiał im specjalnego 
gościa, omawiając jego sylwetkę i dokonania. 
Lista gości była bardzo długa - ludzie pióra, 
naukowcy, podróżnicy, społecznicy, przed-
stawiciele Polonii amerykańskiej i litewskiej. 
Działalność Zespołu Maciej dokładnie opisy-
wał w corocznych sprawozdaniach na łamach 
„Eskulapa Świętokrzyskiego”. W później-
szych latach coraz częściej spotkania odby-

wały w klubie „Polonez” lub Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej. Byliśmy tam gośćmi 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go, którego prezesem jest Maciej Zarębski.

Przypominam sobie bardzo ciekawie zor-
ganizowane spotkania pokazujące dorobek 
literacki, artystyczny i kolekcjonerski leka-
rzy świętokrzyskich (opisane szczegółowo 
w „Eskulapie”).

Przypomnę pracę Macieja przy opraco-
waniu i wydaniu dwóch edycji „Almanachu 
Świętokrzyskiego” (2007 i 2009 r.). Poświęcił 
także wiele godzin na zredagowanie wspo-
mnień o zmarłych w latach 2007-2013 le-
karzach. W zbiorze „Żyli wśród nas” zebrał 
i uszeregował ponad 200 biogramów.

Fotografie wykonane przez Macieja były 
wysoko oceniane przez świętej pamięci Paw-
ła Pierścińskiego. Szczególnie zapamiętałam 
fotografie z Krainy Majów, które zostały wy-
eksponowane na białych ścianach Szklanego 
Domu w Ciekotach. Napisana przez niego 
książka „Śladami kultur prekolumbijskich” 
okazała się praktycznym przewodnikiem na 
wyprawie w Meksyku - zawarte w niej są 
zrozumiałe i szczegółowe opisy, a poręczne 
rozmiary pozwalają na zabieranie jej ze sobą.

Wydaje się, że we wszystkich rodzajach 
publikacji najważniejsi dla Macieja są ludzie: 
przyjaciele, znajomi, przygodni towarzysze 
podróży, a przede wszystkim ci, którzy już 
odeszli – ważna pamięć o nich lub tylko nikłe 
ślady.

Dr Hanna Restorff-Libiszowska o Zarębskim

Proszę Państwa!
Pani Aneta Wójcik jest znakomitym fo-

tografem – artystą pomimo młodego wieku 
31 lat. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest 
tylko część jej dorobku, bo dotyczy to wy-
łącznie portretów. Ja znam zdjęcia jej z kom-
putera, które znakomicie podpatrują postacie 
różne: dzieci, osoby tańczące, budynki itd. To 
jest tylko część jako portret i bardzo dobrze 
oddaje typy poszczególnych ludzi. To jest 
wędrówka po typach, po ludziach różnych 
zawodów. Pokazuje różne zawody, różne kla-
sy ludzkie, a jednocześnie, że tak powiem, 
w różnym wieku są tu ludzie i bardzo do-
brze jest uchwycona psychika, myśl, mina, 
tak jakby ktoś chciał powiedzieć, ruch, ruch 
twarzy. No oczywiście najlepszą pracą ze 

wszystkich jest portret Ryszarda Duńskiego. 
To zdjęcie nawiązuje do stylu dawnego ma-
larstwa, dawnych mistrzów. Jest znakomicie 
zakomponowane. Światło jest tak położone, 
że jest malarsko w jednym jak gdyby tonie. 
Inne zdjęcia są w uśmiechu, twarze mówią, 
twarze się ruszają, ale pokazana jest właśnie 
typowość tych postaci. Widać, że są to ujęcia 
artystyczne, nie tylko dokumentalne, doku-
mentalność tutaj polega na tym, że są to infor-
macje o ludziach danego zawodu. Jest to jak 
gdyby kronika społeczeństwa, kronika cie-
kawych ludzi, charakterystycznych, wybra-
nych przez autorkę i pokazanych jako sprawa 

żywa, a więc to nie 
tylko dokument, ale 
strona artystyczna.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódz-
kiego kierunku socjologia. W lutym 2018 
roku ukończyłam kurs fotografii w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Nowoczesne Tech-
nologie. Od niedawna jestem członkiem łódz-
kiej grupy fotograficznej „Fotikon”. Fascy-
nują mnie ludzie i ich różnorodność, dlatego 
interesuje mnie fotografia portretowa. Chcia-
łam za pomocą zdjęć uwiecznić ciekawe twa-
rze Przedborza, stąd tytuł wystawy „Portret 
prawdziwy”. Od wielu lat odwiedzam intere-
sujące miejsca w miasteczku i okolicach, a od 

jakiegoś czasu po-
znaję również bar-
dzo ciekawe historie 
związane z miesz-
kańcami, a także 
pasje i talenty nie-
których z nich. Pod-
czas portretowania 
miałam okazję po-

głębiać swoją wiedzę socjologiczną, a także 
doskonalić działania fotograficzne. Było to 
niezwykle ciekawe i przyjemne doświad-
czenie. W przyszłości planuję inne wystawy 
związane właśnie z Przedborzem.

Aneta Wójcik o sobie

Tomasz Staszewski o wystawie Anety Wójcik
(opinia wyrażona podczas otwarcia wystawy 19 maja 2018 r. w Ośrodku w Zagnańsku)
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fotografii w Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego Nowoczesne Technologie, podkreśliła, 
że od niedawna jest członkiem łódzkiej gru-
py fotograficznej Fotikon i że szczególnym 
obiektem jej zainteresowania artystycznego 
jest fotografia portretowa. Posiady zakończy-
ła degustacja produktów ze znakiem Poznaj 
dobrą żywność (14) oraz wspólne pamiątko-
we zdjęcie (15).
Foto: Stanislaw Ratusznik, Marek Sobieniak 

i Maciej A.Zarębski, tekst: Stanisław Kruk

do Ossali. Na zakończenie profesor odczy-
tał jeden z rozdziałów swojej książki „Żyjąc 
wśród leśnych ogrodów” wydanej w roku 
2006 w Bibliotece Świętokrzyskiej, zatytu-
łowany Adama Bienia powrót z Łubianki, 
pochodzący z tomiku 14. Biblioteki Sta-
szowskiej Wyprawa moskiewska autorstwa 
Adama Bienia, który ukazał się roku 1989. 
Obdarzył ją komentarzem, że ta książeczka 
jest przykładem pięknej prozy literackiej na 
pograniczu poezji i historiografii, stanowiąc 
równocześnie niezapomniane świadectwo 
polskiej historii najnowszej.

Z kolei Alina Szymczyk (9), poetka i ani-
matorka kultury, 
prezes założonego 
w roku 2006 Zrze-
szenia Literatów 
Polskich im. Jana 
Pawła II w Chicago 
(w USA od 1997 
roku) opowiadała, 
jak pracując (przed 
wyjazdem do Sta-
nów) w Ośrodku 

Kultury w Baranowie Sandomierskim go-
ściła u siebie w roku 1988 dwukrotnie Ada-
ma Bienia - na wieczorze autorskim oraz 
spotkaniu folklorystycznym. Zapamiętała 
go jako eleganckiego starszego pana, nie-
zwykle szarmanckiego wobec kobiet. Potra-
fił zainteresować słuchaczy barwną opowie-
ścią o swoich wojennych losach związanych 
z udziałem w Procesie Szesnastu. Rzeczowo 
i bez poprawności politycznej odpowiadał na 
zadawane trudne pytania. Ciepło wypowia-
dał się także o kulturze ludowej, z podziwem 
obserwując występ artystyczny miejscowego 
zespołu „Lasowiaczki”. Na koniec poinfor-
mowała uczestników Posiadów, że po po-
wrocie z urlopu do Chicago zorganizuje dla 
miejscowej Polonii wieczór wspomnień po-
święconych Adamowi Bieniowi. To spotkanie 
przeprowadzi dla uczczenia stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, wszak Adam 
Bień jest doskonałą ikoną tego historycznego 
wydarzenia. Jako ostatni z uczestników se-
sji głos zabrał Tomasz Staszewski, artysta 
i popularyzator sztuki oraz działacz społecz-
no-kulturalny z Sulisławic, gdzie opiekuje 
się Izbą Pamięci 
„Jędrusiów”. Mów-
ca (10) opowiedział 
o swojej znajomości 
z Adamem Bieniem, 
którego poznał pod 
koniec lat 70. ubie-
głego wieku jako 
pracownik Domu 
Kultury w Tarno-
brzegu. Przypomniał, 
iż w końcu 1986 roku prezentował jego wy-
stawę fotograficzną poświęconą polskiej 
wsi. Kilkakrotnie spotykał się z ministrem 
podczas jego wizyt w Tarnobrzegu. W latach 
80. i 90. bywał wielokrotnie w domu Adama 
Bienia w Ossali, gdzie konsultował artystycz-
ne dokonania przybranej wnuczki ministra 
- Małgorzaty Sianoszek i jej babci Weroniki 
Olesińskiej uprawiających malarstwo. Czę-
sto w rozmowach z artystkami amatorkami 
uczestniczył Adam Bień. Staszewski wspo-
mina ministra bardzo ciepło, podkreślając 
jego artystyczne zdolności fotograficzne, 
niezwykły zmysł dyplomatyczny oraz wyso-
ki kunszt literacki. Pamięta tłumy ludzi towa-
rzyszących w ostatniej pożegnalnej drodze 
ministra, odprowadzających go na niekrasow-
ski cmentarz. Podsumowujący wypowiedzi 
wspomnieniowe o Adamie Bieniu Maciej 
A.Zarębski podkreślił wszechstronność jego 
działalności oraz niezwykłe zasługi dla odro-
dzenia i utrwalania polskości w naszym kraju. 
Zaznaczył, że Adam Bień był przede wszyst-
kim państwowcem, Piłsudczykiem, wicia-
rzem oraz doskonałym pisarzem. A dla osób, 
które go znały, nauczycielem i osobą służącą 
dobrą radą w każdej życiowej sytuacji. 

Po sesji wspomnieniowej odbyła się pre-
zentacja najnowszego (wiosna 2018 r.) nu-
meru „Gońca Świętokrzyskiego”; po której 
każdy z uczestników Posiadów otrzymał 
egzemplarz tego pisma oraz najnowszej 
(362) pozycji wydawniczej Biblioteki Świę-

tokrzyskiej, tomiku 
Sex i satyra Woj-
ciecha Kołodzieja, 
którą omówił autor 
tomu (11), równo-
cześnie zapraszając 
na jego promocję 
do klubu „Polonez” 
w Kielcach w dniu 
8 czerwca br. Kolej-
nym punktem Posia-
dowych uroczystości było otwarcie wystawy 
fotograficznej Portret Polaków prawdziwy – 
wystawa Przedborzan autorstwa Anety Wój-

cik (12), młodej so-
cjolog z Łodzi, którą 
omówił Tomasz 
Staszewski. Zwrócił 
uwagę na wybitne 
walory artystycz-
ne prezentowanej 
kolekcji czternastu 
czarno-białych zdjęć 
oraz profesjonalność 
ich ekspozycji. Pod-
kreślił socjologiczne 

aspekty prezentowanych fotografii, umie-
jętność pokazania cech osobowościowych, 
charakterystycznych dla każdej z nich. Oto 
przykład, portret Ryszarda Duńskiego (13). 
Sama artystka, tegoroczna absolwentka kursu 

Zagnańskie Posiady poświęcone Adamowi Bieniowi – dok. ze str. 1
Przypomniał, iż mieszkający na stancjach, 

prowadzonych przez wdowy po powstańcach 
styczniowych uczniowie gimnazjów (tak jak 
Adam Bień w Sandomierzu) mieli wpajany 
antyrusycyzm i patriotyzm. Jako drugi głos 
zabrał Longin Kaczanowski (6), dziennikarz, 

długoletni redaktor 
pisma kieleckiego 
„Ikar, współpracow-
nik pism ludowych, 
autor kilku ksią-
żek reportażowych. 
Przypomniał, iż po-
znał Adama Bienia 
w roku 1988 na jednej 
z imprez Staszow-
skiego Towarzystwa 

Kulturalnego. Potem zaprezentował dwa swo-
je artykuły opublikowane w „Dzienniku Ludo-
wym”, jeden z końca marca roku 1989 zatytu-
łowany Ostatni z procesu szesnastu, drugi z 10 
stycznia 1990 roku Staszowskie wyzwania. 
W pierwszym opisuje okoliczności towarzy-
szące aresztowaniu Bienia w końcu marca 
1945 roku w Pruszkowie oraz jego udział 
w Procesie Szesnastu; drugi traktuje o dzia-
łalności Staszowskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego i roli w nim Adama Bienia. Komentu-
jąc wyroki w Procesie Szesnastu, stwierdził, 
iż były stosunkowo łagodne. Inaczej było 
w roku 1940 we Lwowie, kiedy to w procesie 
14-stu Oficerów ZWZ Obwodu Lwowskiego 
oskarżonych o dywersję wydano 13 wyroków 
śmierci. Na koniec Kaczanowski przekazał 
do zbiorów Ośrodka w Zagnańsku oprawioną 
dokumentację zdjęć Pomnika Szesnastu, od-
słoniętego w czerwcu 1990 roku w Pruszko-
wie. Kolejnym mówcą był Stanisław Durlej, 
dziennikarz ludowy, prezes Oddziału Kielec-
kiego Ludowego Towarzystwa Naukowo-
-Kulturalnego, wydawca i autor wielu ksią-
żek z dziedziny literatury małych ojczyzn. 

Mówca przypo-
mniał okoliczności 
poznania Adama 
Bienia. Miało to 
miejsce podczas 
jubileuszu 90-lecia 
urodzin ministra, 
14 grudnia 1989 
roku w Staszowie. 
Następnie omówił 
(7) wielką rolę Bie-

nia w powstaniu Związku Młodzieży Wiej-
skiej „Wici”. Na Zjeździe Założycielskim 
w czerwcu 1928 roku Bień wygłosił referat 
programowy i został wiceprezesem Związ-
ku. Po roku wybrany prezesem, funkcję tę 
sprawował przez następne dwa lata. W dal-
szej części swojego wystąpienia stwierdził, 
iż Bień należy do wybitnych postaci ruchu 
ludowego ziemi sandomierskiej. Obok Sta-
nisława Młodożeńca, Stanisława Babskiego 
i gen. Jana Kamińskiego. Na koniec podkre-
ślił wielką rolę Adama Bienia w odrodze-
niu ruchu ludowego po 1981 roku. Andrzej 
Tyszka, profesor socjologii, regionalista i au-
tor wielu książek, zwrócił z kolei uwagę (8) 

na wysoki poziom 
literacki książek 
Adama Bienia, któ-
rego nazwał straż-
nikiem II Rzeczy-
pospolitej. Chociaż 
nigdy nie poznał 
osobiście ministra, 
to jednak z racji 
sąsiedztwa – Bień 
mieszkał w Mila-

nówku, a on w Podkowie Leśnej, nie jest 
wykluczone, że nieraz ich drogi mogły się 
skrzyżować. Jeździli przecież tą samą koleją 
podwarszawską, słynną EKD. Ten rejon pod-
warszawski ma bogatą tradycję w tej dziedzi-
nie. To tu w połowie XIX wieku funkcjono-
wała linia warszawsko-wiedeńska. Następnie 
Tyszka podkreślił znaczenie działalności 
Bienia w rozwoju teatrów ludowych, których 
w latach trzydziestych było zarejestrowa-
nych ponad 11 tysięcy. Przypomniał o innej 
pasji Bienia, o zauroczeniu fotografią. Oraz 
o wspólnej z ministrem miłości do roweru. 
Adam Bień był zapalonym cyklistą. Potrafił 
w jeden dzień pokonać trasę z Milanówka 
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Krajowa Rada Mateczników Patriotyzmu i Kultury
Centralna Biblioteka Rolnicza

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
zapraszają na konferencję

Mateczniki Polskości jako zjawisko kulturowe
która odbędzie się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 66
28 września 2018 r. (piątek)

Konferencję organizuje się dla uczczenia 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości

Program Konferencji:
• godz. 11.00 – Otwarcie
• godz. 11.30 – Wojciech Kaczmarczyk (se-

kretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicz-
nego) – System zlecania zadań publicznych 
i miejsce Mateczników w tym systemie

• godz. 11.55 – Prof. dr hab. Andrzej Tyszka 
– Mateczniki Patriotyzmu i Kultury nową 
twarzą społeczeństwa obywatelskiego

• godz. 12.15 – Ks. Bp dr Antoni Pacyfik 
Dydycz OSM Cap. – Mateczniki jako 
przestrzeń kształtowania patriotyzmu

• godz. 12.35 – Dr Maciej A.Zarębski – 
Mateczniki szansą polskiego ruchu regio-
nalnego

• godz. 13.00 – Red. Longin Kaczanowski 
– Rola mediów w popularyzacji idei Ma-
teczników Polskości

• godz. 13.10 – Wojciech Jachimowicz 
(przew. Rady Programowej Instytutu 
Wolności CRSO) – Założenie działal-
ności Narodowego Instytutu Wolności 
CRSO w Warszawie

• godz. 13.30 – przerwa obiadowa
• godz. 14.20 – Prof. dr hab. Marian Po-

kropek – Obserwacje z własnego ośrodka 
matecznikowego w Otrębusach

• godz. 14.40 – prezentacja wybranych Ma-
teczników:

 – Galeria Instrumentów Folkowych 
w Grodzisku – Paweł Stróżewski

 – Dom Pamięci Adama Bienia w Ossali – 
Hanna Bień-Bielska

 – Prywatne Muzeum Ludowe w Adamo-
wie – Jan Krawczyk

 – Dwór Milusin w Sulejówku – dr Beata 
Łukasik-Nessel

 – Matecznik Polaków w Kiejdanach (Li-
twa) – Irena Duchowska

• godz. 15.30 – dyskusja i wypowiedzi 
uczestników

• godz. 16.30 – Podsumowanie – prof. An-
drzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski.
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa 

„Różne oblicza polskiego ruchu Mateczni-
kowego”
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Wydany przez Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne w 2018 r. tomik poetycki 
Jana Kamińskiego „Dokąd idziesz” może do-
starczyć duchowych wskazówek dla każdego 
idącego przez życie.

Wielość zainteresowań autora wpływa na 
jego twórczość poetycką. Jako sportowiec ma 
to wpływ na kondycję ciała. Jako poeta, mu-
zyk, wielbiciel teatru i sztuki, poszerza intelekt 
i wzbogaca ducha. Do tego fascynacja różnymi 
kulturami świata. U Kamińskiego sprawdza się 
przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Poeta jest pozytywnym przykładem czerpania 
natchnienia z tych zainteresowań. Czytając jego 
wiersze, widzimy to. Podbudowa intelektualna 
dobrze wpływa na poezję. Często sformułowa-
nia słowne są jak zapis muzyczny. Nic dodać, nic 
ująć, bo to byłoby dysonansem dla kompozycji. 

Wiersze są mi bliskie, jakby wyszły spod mo-
jego pióra. To jeszcze zwiększa moją emocjonal-
ność poetycką do nich. Na okładce tajemnicza ilu-
stracja oddająca swoją atmosferą tytuł – „Dokąd 
idziesz”. Niebieskie, masywne drzwi uchylone. 
Za nimi kładka, a za nią bezkształtna przestrzeń. 
To rozważania dla czytelnika, jak w pierwszym 
wierszu bez tytułu rozpoczynającym tomik –

odnaleźć swoją wyspę,
i otoczyć się życiem.
Obraz zreprodukowany na okładce jest du-

żej wartości artystycznej. Tchnie surrealistycz-
nym pięknem i tajemniczością. Chciałbym 
wejść w niego, przejść przez jasno oświetloną 
kładkę i zanurzyć się w zieleni lasu. Z pytania 
„Dokąd idziesz” wybrałbym odpowiedź – idę 

tam gdzie jeszcze jest człowieczeń-
stwo, sztuka i ludzie w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Mogę zasugero-
wać, że można iść poprzez tomik 
poetycki Kamińskiego. Wiersze 
mogą być pomocne – o człowieku 
dla człowieka.

Z wierszami poety mam bardzo 
miły problem. Wszystkie chciał-
bym zrecenzjować, bo każdy 
z nich uderza mnie swoją literac-
ką filozofią, przesłaniem intelek-
tualnym, kompozycją słowną. Jak w wierszu 
„Droga” –

Pośród wertepów myśli zakładam sidła,
może złapie się sens życiowej drogi,
Właściwie codziennie należy łapać sens ży-

ciowej drogi oraz weryfikować dotychczasowy.
Dużym humanizmem charakteryzuje się 

wiersz „Negatywni ludzie”. Autor zauważa 
bolesny problem staczania się społeczeństw 
w ohydę moralną, dno kultury wewnętrznej 
i inne negatywne zjawiska. Mało jest ludzi 
dostrzegających te problemy.

Jednostki społeczeństwa żyją, by podtrzy-
mywać egzystencję w funkcji biologicznej. 
Duch i moralność nie mają znaczenia. Kamiń-
ski pisze –

wyjątkowo paskudna pogoda w ludziach
wypędza z kolorów w szarość dnia,
W końcowej części wiersza poeta odważ-

nie ocenia ohydę człowieka –
uparcie trwają w kształcie swoim,
w nędzy duchowej, tak upartej,
bardziej bliźniemu wilkiem niż wilk
ślad zostawiają w sercu, jak znamię.

Poeta dotyka też ważnego pro-
blemu czyli młodości człowieka. 
Problem jest złożony. Młodość 
jest piękna –

Byłam o sto zmartwień ładniejsza,
urzekałam cię swoją urodą,
bawiąc się w chowanego
odsłaniałam nagie kolana.
Twórca rozpamiętuje ten mi-

niony okres –
Lata ugrzęzły gdzieś w bezdrożach,
zgubiły po drodze z upływem czasu

najistotniejszą ze wszystkich wartości,
odeszłam ulotna,
właściwie wszystkiego warta,
żeby na sobie mnie nosić.
Młodość minęła, ale zapoczątkowała bogate 

życie umysłowe, bez którego nie powstałyby 
te wiersze. Dzięki temu, na obecnym etapie 
życia, duch Kamińskiego przekracza granice 
twórczego horyzontu, a tego nie dokona czło-
wiek mając tylko niedoświadczoną młodość.

Wiersz „Miłość” kompozycją słowną jest 
podobny mojemu „Wiosenna miłość”. Poeta 
skrzydłami poezji wachluje –

To dotyk dłoni,
muśnięcie opuszki palca,
wstydliwe spojrzenie,
delikatny uścisk
rozluźniony przy każdym oddechu,
słowo kocham wyszeptane
bez żadnego pośpiechu.
„Wstydliwe spojrzenie” – obaj „wpadli-

śmy” na to samo połączenie słów. Podobnie 
z tytułem „Człowiek człowiekowi człowie-
kiem” i przesłaniem filozoficznym. U Kamiń-

skiego wiersz kończy się sentencją –
kreując nadludzi
uwięzionych w klatce pragnień
giniemy w bezsens...
Istoty bez rozumu
– bez cienia miłości.
Na ostatniej stronie zdjęcie autora. Siedzi 

w wygodnym białym fotelu. Przegląda książkę. 
Za nim fragment mieszkania. Cisza literackie-
go skupienia. Lubię takie momenty. To zdjęcie 
wpływa dodatnio na mnie. Zacisze intelektual-
ne. Zwróciłem uwagę na piękny biały fotel, na 
którym siedzi Kamiński. Na takim siedzeniu 
można rozmyślać. To zdjęcie wzbogaca tomik, 
a zarazem człowieka wrażliwego na estetykę 
przedmiotów. Chciałbym, by w każdym pol-
skim domu był taki intelektualny zakątek.

Poezja Kamińskiego jest wysublimowana 
intelektualnie. Pisząc odważnie, jeśli chcesz 
podnieść swój poziom wrażliwości na słowo, 
poczytaj ją, nawet kiedy początkowo będziesz 
tym zmęczony. Czytaj bez przerwy, aż w pew-
nym momencie ją zrozumiesz. Nie czytaj jej 
w zatłoczonym autobusie, pociągu, na ulicy, na 
ławce parkowej, w zgiełku zdziczonego życia, 
itp., chyba że okoliczność do kontemplacji bę-
dzie sprzyjająca. W zaciszu mieszkania czytam 
tę poezję, wielokrotnie zatrzymując się przy 
fragmentach wiersza, który mnie zafascynował. 
Tytuł „Dokąd idziesz” niech Ciebie nie przeraża 
niewiadomą. Idź własną drogą, którą przemyśla-
łeś. Podczas tego marszu czyń korekty dla dobra 
podróży życia. Dla mnie jest to poezja wysokie-
go, fascynującego lotu umysłowego. Polecam ją 
każdemu, kto chce poczuć wyżyny ducha.

Bogumił Wtorkiewicz

Idziesz na swoją wyspę

Na rynku wydawniczym w Bibliotece 
Świętokrzyskiej ukazała się, długo oczekiwa-
na przez regionalistów, znakomita praca prof. 
Andrzeja Tyszki – Kultura małych ojczyzn 
i wielkiej OJCZYZNY. Można się pokusić 
o stwierdzenie, że jest to w zasadzie podręcz-
nik do nauki właściwego rozumienia genezy 
i rozwoju ruchu matecznikowego w kultu-
rze regionalnej. Mateczniki bowiem istnieją 
i są pielęgnowane przez pasjonatów naszego 
dziedzictwa narodowego, którzy bardzo czę-
sto wkładając w ich funkcjonowanie własne 
środki, postanowili ocalić od zapomnienia to, 
co kształtowało kulturę polską Zwraca uwagę 
na fakt, że cała sieć mateczników na terenie 
kraju stanowi o naszej kulturze ogólnona-
rodowej, jako części kultury europejskiej. 
Wskazuje przy tym na niedocenianie, przez 
niektóre elity rządowe, potencjału kulturowe-
go tkwiącego w matecznikach w promowaniu 

naszej kultury, uważając je za zbyt 
prowincjonalne. Według autora 
jest to niewybaczalny błąd, ponie-
waż prowincjonalizm zamknięty 
na pewnym obszarze małej ojczy-
zny może uniemożliwić pokaza-
nie światu naszego kulturowego 
bogactwa. W tym kontekście sze-
roko omawia znaczenie literatury 
małych ojczyzn, jako rozsadnika 
ruchu kulturotwórczego będącego 
„…sposobem podtrzymywania więzi środo-
wiskowej, tożsamości i zbiorowej pamięci 
małych ojczyzn.” Przypisuje ogromne zna-
czenie regionalnej działalności edytorskiej, 
dającej wielu autorom możliwość wypowia-
dania, w formie książkowej, swojego wła-
snego punktu widzenia świata. Daje w tym 
miejscu przykład Biblioteki Staszowskiej, 
a później Biblioteki Świętokrzyskiej, działa-
jącej modelowo na bazie własnego mateczni-
ka, jakim jest Ośrodek Regionalizmu w Za-

gnańsku, utworzony i prowadzony 
przez wielkiego pasjonata dr. Ma-
cieja Zarębskiego. 

Autor nie omieszkał zapoznać 
nas ze swoim własnym matecz-
nikiem, czyli Podkową Leśną, 
posiadającą wielkie walory kra-
jobrazowo-przyrodnicze, co wraz 
z innymi warunkami funkcjo-
nowania organizmu miejskiego, 
czyni z niej zabytkowe Miasto-

-Ogród. Zachęcam gorąco do zapoznania się 
z tym fragmentem książki, z którego możemy 
dowiedzieć się, jak dużo może się dziać w tej 
wielkości zurbanizowanych obszarach. Mnie 
osobiście zafascynował opis genezy powsta-
wania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ich 
pączkowania na terenie całego kraju. O tym 
warto również posiadać wiedzę.

W ostatnim rozdziale książki autor raczy nas 
właściwym pojmowaniem słowa „Patriotyzm” 
i muszę przyznać, że jest to prawdziwa uczta 

duchowa utwierdzająca nas w przekonaniu, 
że patriotyzm był postawą potrzebną, a nawet 
niezbędną na przestrzeni wieków, spełniając 
ogromną rolę w historii naszego narodu, i jest 
potrzebny nadal. Na koniec przytacza przykła-
dową listę Polaków – Obywateli Świata, oma-
wiając niektóre nazwiska w kontekście zasług 
poczynionych nie tylko dla Polski, ale i świata. 
Na zakończenie wprowadza nas w zagadnienia 
dyktatu absurdu i amnezji, jako zjawisk funk-
cjonujących w dzisiejszym świecie, bardzo 
często wspomaganych przez wszechwładne 
media. Do przemyślenia zaś autor proponuje 
nam pięciopunktową perspektywę aksjologicz-
ną przyszłości świata. Możemy się z nią zga-
dzać, lub nie, ale przeczytać trzeba. 

Nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto na serio 
zajmuje się zagadnieniami kultury regionalnej, 
nie posiadał w swojej biblioteczce tej książki 
i nie zapoznał się z jej treścią. Określam ją, 
jako swoisty katechizm mateczników kultury.

Błażej Balicki

O matecznikach

Dobrze się stało, że dr Maciej Zarębski 
zdecydował się na otwarcie swojej szuflady 
literackiej z głęboko skrywaną własną twór-
czością poetycką z początku lat 80. ub. wieku, 
kiedy to przebywał wraz ze swoją ukochaną 
żoną na trzyletnim kontrakcie w libijskiej 
Syrte. Miejscu, które odbiło trwałą pieczęć 
na jego życiu. Pieczęć oznaczającą ogromną 
tęsknotę za miejscem urodzenia i pracy, za 
synkiem pozostającym pod opie-
ką babci, za całą piękną i kocha-
ną Polską, która została tysiące 
kilometrów od libijskiej pustyni. 
Poezja tamtych lat ukazuje wize-
runek człowieka niepotrafiącego 
zakorzenić się w innej kulturze, 
w innym miejscu. Tęsknota za kra-
jem ojczystym drąży go przez cały 
okres pobytu w Syrte.

„Na latający siąść dywan, 
niech niesie, niech szybko mknie 
do Polski, kraju miłego, 
gdzie serce moje się rwie”   

– krzyczy jego serce w wierszu Marzenie. Tak 
tęsknić może tylko ktoś, kto kocha całym ser-
cem Ojczyznę. 

Ta część jego poezji odnosząca się do li-
bijskiego kontraktu jest znakomitym przy-
kładem, co oznacza dla Polaka, mającego 
w genach bezwarunkowe umiłowanie Ojczy-
zny, wyjazd z kraju. W takim przypadku no-
stalgii nie da się wyeliminować. To świadczy 
o tym, że jednak można być na trwale zwią-
zanym z naszą odwieczną kulturą zaszcze-

pioną nam w 966 roku przez Chrzest Polski, 
jeżeli się o tym pamięta. Związane jest z tym 
bezpośrednio życie w kręgu własnej rodziny, 
w szczególności oparcie moralne w matce, 
o czym autor również pisze w swojej tęskno-
cie do własnej Rodzicielki. Bo matka w naszej 
kulturze oznacza ciepło, miłość i ukojenie. 

„Swoją matkę odwiedzam we śnie,
widzę jak chodzi ulicami 
w zapachu majowych kwiatów…” 
– zwierza się w wierszu Matka. Zresztą ro-

dzina jest dla niego czymś normal-
nym, bez czego niemożliwa jest 
naturalna człowiecza egzystencja.

Zamieszczając w dalszej części 
książki własne opowiadania wy-
stępuje w nich w trzeciej osobie, 
jako Marek. To pozwala mu nie-
jako z dystansu patrzeć na doko-
nujące się przemiany w kraju oraz 
wydarzenia związane z bliskimi 
mu osobami, które przewijały się 
przez jego życie. Znajdujemy tu li-
stę znanych nazwisk ze świata kul-

tury i polityki, mających związki z działalno-
ścią regionalistyczną w organizacjach, jakie 
sam zakładał, aby ocalić od zapomnienia do-
wody polskości w kulturze regionalnej. Stąd 
też bliska współpraca z Adamem Bieniem 
– jednym z 16 w moskiewskim procesie, li-
teratami: Wojciechem Żukrowskim, Leonem 
Janowiczem, aktorem Wojciechem Siemio-
nem. Spotykał się również z prezydentem 
Ryszardem Kaczorowskim w Londynie, miał 
przyjaciół na Litwie i na Słowacji. Z pewno-
ścią ciekawym wątkiem w jego życiu było po-

Wiersze i opowiadania znanie Niemca Manfreda Zänkera biorącego 
udział w walkach oddziałów partyzanckich 
„Jędrusie” na Kielecczyźnie, stawiających 
opór Niemcom w okresie II wojny światowej 
Poznajemy przypadki podróżnicze znanego 
polskiego globtrotera Stanisława Szwarc-
-Bronikowskiego, również w pewien sposób 
związanego z niegdysiejszym Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym, założonym 
przez Autora.

Zgłębiając podane nam na literackiej tacy 
słowa należałoby się zastanowić nad własnym 
stosunkiem do korzeni narodu polskiego, jak 
my to postrzegamy w porównaniu z Auto-
rem? On bowiem stanowi dla nas znakomity 
przykład, jak powinniśmy traktować to miej-
sce na Ziemi, któremu na imię Polska. Dla 
dr. Macieja Zarębskiego to priorytet życiowy 
trwale ugruntowany, wraz z upływem lat, jego 
dalszą działalnością społeczną. Mało tego, to 
prawdziwy paradygmat moralny stanowiący 
drogowskaz na całe życie. Nie rozumie np. 
w swojej poezji, jak można zamieniać War-
szawę na inną stolicę, jak można odwracać 
ustalony porządek prawny i odwieczne sto-
sunki społeczne. 

„Lecz wierzę w to mocno 
że dożyję czasów, 
gdy Polska Polską będzie 
a Polak Polakiem” – pisze w jednym ze 

swoich wierszy.
Zresztą w całej późniejszej jego pracy za-

wsze na pierwszym miejscu była Polska, to 
się nigdy nie zmieniło i nie zmieni, bo tak 
powinien zachować się prawdziwy polski 
patriota wobec wszelkich zawirowań między-

narodowych mających wpływ na przetrwanie 
polskiej kultury narodowej. Taki stosunek do 
własnego dziedzictwa narodowego w dzisiej-
szych czasach nie jest popularny, ale Autor 
jest nieugięty w swoim widzeniu polskości. 
Mimo rzucania mu pod nogi potężnych kłód, 
mimo przemilczania jego osiągnięć społecz-
nikowskich, jakby go nie było na świecie, On 
jest konsekwentny w swojej postawie praw-
dziwego Polaka. 

„Nie zmarnowałem/tych lat.
Zrobiłem tyle, że starczyłoby
na dwa, trzy życia,
a chciałbym więcej” – pisze w wierszu 

podsumowującym swoje sześćdziesięciole-
cie. I to jest jego dewiza życiowa, żeby praco-
wać jak najwięcej dla dobra Polski.

To, co wypowiedział w swoich wczesnych 
poetyckich strofach, towarzyszy mu przez 
całe życie, ze wsparciem najpierw matki, 
a później jedynej jego wielkiej miłości, jaką 
jest zacna małżonka wraz z całą rodziną, na 
których może zawsze liczyć. Można wzruszyć 
ramionami i rzucić pytanie: a cóż to takiego 
wielkiego? Ale po głębszym zastanowieniu 
trzeba dojść do konkluzji, że to przecież takie 
polskie, takie nasze, takie nieosiągalne w in-
nych społeczeństwach. Trzeba pamiętać, że 
dla Polaka rodzina i naród stanowią nieroze-
rwalny związek, bazę, na której można wiele 
zbudować, pod warunkiem, że się chce zrobić 
coś dobrego dla Polski i dla tej małej ojczyzny 
naszego zamieszkania. Dobrze, że dr Maciej 
Zarębski, z właściwym sobie zapałem i cie-
płem przypomniał nam o tym.

Lucyna Kukomska
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Z życia regionu i kraju (kwiecień – sierpień 2018)
– 26 kwietnia – na małej Scenie KCK odbyły się 

uroczystości jubileuszu 95-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. Uro-
czystościom towarzyszyła wystawa twórczości 
plastycznej i literackiej członków TPSP.

– 27 kwietnia – w Zespole Szkoły Podstawowej 
w Zagnańsku odbyło się widowisko Ojczyznę 
kochać trzeba… przygotowane przez mło-
dzież szkolną. W ten sposób uczczono 227. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

– 3 maja – w kraju i regionie (m.in. w Kiel-
cach, Staszowie, Sandomierzu) odbyły się 
uroczystości zorganizowane z okazji 227. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

– 19 maja – „Posiady w cieniu Bartka” 
w Ośrodku w Zagnańsku (patrz str. 1-3).

– 22 maja – grupa turystów z Podlasia i Mazow-
sza odwiedziła Ośrodek w Zagnańsku. Obok 
Sali Patriotyzmu i Kultury goście z Polski po-
dziwiali okolicznościową wystawę Portretów 
autorstwa Anety Wójcik (str. 1).

– 25 maja – ukazał się kolejny (21) numer pisma 
Świętokrzyskie. W tym numerze na stronach 
81-87 opublikowany został artykuł mojego 
autorstwa zatytułowany Adam Bień – nauczy-
ciel i przyjaciel; w dwudziestolecie śmierci.

– 29 maja – otrzymałem list z Książnicy 
Podlaskiej w Białymstoku, w którym Jo-
lanta Gadek, dyrektor placówki dziękuje 
Świętokrzyskiemu Towarzystwu Regio-
nalnemu za przekazane w darze kilka 
książek Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym 
„Wojaże po Polsce”. Pani dyrektor zapew-
nia, że ofiarowane publikacje stanowią 
cenne uzupełnienie zbiorów, a podzięko-
wania zostaną zamieszczone w „Kronice 
Darczyńców” oraz znajdą się na stronie 
internetowej Książnicy.

– 7 czerwca – w wieku 81 lat odeszła Barbara 
Wachowicz, pisarka, autorka książek o wy-
bitnych pisarzach, w tym Henryku Sien-
kiewiczu i Stefanie Żeromskim. Miałem 
przyjemność nie tylko znać ją osobiście, 
ale przez pewien czas nawet się przyjaźnić. 
Pamiętam, jak 11 czerwca 1988 roku brała 
udział w odsłonięciu tablicy upamiętniają-
cej stulecie pobytu Stefana Żeromskiego na 
ziemi staszowskiej na jednej ze ścian hallu 
szkoły podstawowej w Kurozwękach. To 
ona w swojej książce „Ogród młodości” 
nazwała mnie Judymem. Imprezie Kuro-
zwęckiej, niezwykle udanej towarzyszyła 
sesja poświęcona Kurozwękom i pisarzo-
wi, a dyrektorka szkoły Mieczysława Ada-
mowicz, z którą utrzymuję kontakt do dzi-
siaj, opowiada jak wielkie ta impreza miała 
znaczenie dla lokalnej społeczności. Odej-
ście Barbary Wachowicz to wielka strata 
dla literatury, harcerstwa (o którym także 
pisała) i ziemi świętokrzyskiej, której była 
przyjacielem i orędownikiem.

– 8 czerwca – w klubie Polonez w Kiel-
cach odbyła się promocja tomiku wierszy 
Wojciecha Kołodzieja „Sex i satyra”, sta-
nowiącego 362. pozycję Biblioteki Świę-
tokrzyskiej. Wydawcę, Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne, reprezentował mgr 
Jan Jadach, wiceprezes Towarzystwa. (Tego 
dnia Maciej A.Zarębski, prezes ŚTR miał 
wykład w Bielsku Podlaskim na temat Po-
lonijne organizacje pozarządowe w USA dla 
przedstawicieli NGO’s Podlasia).

– 9 czerwca – w pałacu Koronnym Świątniki od-
było się doroczne spotkanie członków i sympa-
tyków Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. 
Otwarto wystawę fotograficzną 100 lat Nie-
podległości; Wodzisław – czas i ludzie.

– 11 czerwca – w Sali kominkowej WDK 
w Kielcach odbyła się promocja debiutanc-
kiego tomiku poetyckiego Andrzeja Dą-
browskiego „Wiersze dla polonistki” dedy-
kowanego żonie Marysi. Tomik przedstawił 
jego wydawca Adam Ochwanowski, a kilka 
wierszy zaprezentował Lech Sulimierski.

– 12 czerwca – w Centrum Edukacyjnym 
IPN w Kielcach odbyła się konferencja 
popularno-naukowa „Wieś polska podczas 
okupacji niemieckiej”, Referaty wygłosili 
dr hab. Jerzy Gapys, dr Marek Jedynak, dr 
Tomasz Domański oraz Ewa Kołomańska 
z Muzeum Wsi Kieleckiej.

– 15 czerwca – w hotelu Belfort w Piątnicy 
k. Łomży odbyło się seminarium Orga-

nizacji Pozarządowych Podlasia podczas 
którego miałem zaszczyt przedstawić re-
ferat „Mateczniki Patriotyzmu i Kultury 
szansą na odrodzenie ruchu regionalnego”.

– 16 czerwca – w ogrodach na zapleczu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Podkowie 
Leśnej odbyła się prezentacja tomu jubile-
uszowego Podkowa Leśna, Sto opowieści 
plus jedna. Wzięli w niej udział: prof. An-
drzej Tyszka, jeden z dwóch redaktorów 
książki (drugim jest przebywający w Sara-
jewie Baltazar K.), red. Longin Kaczanow-
ski z Brwinowa oraz dr Maciej A.Zarębski, 
wydawca tomu, a także kilkudziesięcio-
osobowa grupa mieszkańców Podkowy. 
(foto 1) Spotkanie, któremu towarzyszyła 

wystawa książek z serii „Biblioteka Świę-
tokrzyska” poprowadziła sprawnie Dorota 
Skotnicka, dyrektor Biblioteki.

– 27 czerwca – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach 
odbyło się spotkanie autorskie przebywają-
cych na plenerze Literackim w Międzywodziu 
członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 
Obok Magdy Człapińskiej ze Zduńskiej Woli, 
Grażyny Perlińskiej-Siudy i Alicji Kayzer 
z Kołobrzegu, Renaty Paligi ze Szczecina, 
Jadwigi Wielgat-Hejduk z Warszawy, Jerzego 
Andrzejczaka z Łodzi wziął w nich udział au-
tor tego materiału (patrz str. 1).

– 29 czerwca – w wieku 72 lat zmarła Irena 
Szewińska, jedna z najwybitniejszych pol-
skich lekkoatletek, posiadaczka kilku medali 
olimpijskich oraz mistrzostw Europy (w tym 
kilku złotych) w biegach na dystansach 100, 
200 i 400 m oraz skoku w dal. Po roku 1980, 
tj. po zakończeniu kariery sportowej działała, 
prawie do ostatnich chwil życia, w Międzyna-
rodowym Komitecie Olimpijskim. Nie zna-
łem jej osobiście ale podziwiałem przez lata. 
Odeszła przedwcześnie, po przegraniu walki 
z chorobą nowotworową.

– 3 lipca – w Kielcach odbyła się konferen-
cja poświęcona relacjom polsko-żydow-
skim w XX wieku. Sporo czasu poświę-
cono kwestii pomocy Żydom na ziemiach 
polskich pod okupacją niemiecką. Wśród 
referentów m.in. dr hab. Wacław Wierzbi-
niec z Rzeszowa, dr Dominik Szulc z Lu-
blina oraz dr Ryszard Śmietanka-Kruszel-
nicki i dr hab. Jerzy Gapys z Kielc.

– 4 lipca – w Warszawie w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Obrady prowadzili współ-
przewodniczący Rady minister Adam 
Lipiński oraz Krzysztof Balon. Wśród 
uczestników Wojciech Jachimowicz, Ma-
ciej A.Zarębski i Paweł Backiel (foto 2).

– 8 lipca – w kraju odbyły się z udziałem pre-
zydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza 
Morawieckiego uroczyste obchody 75-lecia 
rzezi wołyńskiej. Było to pierwsze godne 
upamiętnienie tysięcy naszych rodaków, któ-
rzy zginęli wskutek aktu ludobójstwa ukra-
ińskiego. Tego dnia (myślę że nie tylko ja) 
poczułem dumę z naszych przywódców...

– 18 lipca – odbyłem wycieczkę samochodo-
wą na ziemię zamojską, podczas której zbie-
rałem materiały do II tomu „Wojaży po Pol-
sce” zapoznając się z zabytkami i atrakcjami 
turystycznymi Zwierzyńca (w tym zagrody 
Guciów) oraz Biłgoraja. W drodze powrot-
nej odwiedziłem Dwór w Śmiłowie, będący 
perełką zabytkową ziemi świętokrzyskiej.

– 28 lipca – zmarła Kora Olga Ostrowska 
Jackowska Sipowicz, wybitna polska pio-

senkarka rockowa. Odeszła w wieku 67 lat, 
o wiele za wcześnie. W ostatnich latach ży-
cia mieszkała na Roztoczu w miejscowo-
ści Guciów. Tam zmarła.

– 29 lipca – zmarł w wieku 76 lat Tomasz Stań-
ko, artysta jazzowy światowej sławy. Kom-
pozytor, wirtuoz gry na trąbce. Niestety, nie 
znałem obojga artystów osobiście, ale wielo-
krotnie mogłem podziwiać ich artyzm.

– 30 lipca – Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne przekazało w darze moją 
książkę albumową „Wojaże po Polsce” 
wójtowi gminy Zagnańsk.

– 2 sierpnia – wizyta dyrektora Centralnej Biblio-
teki Rolniczej Zbigniewa Filipkowskiego na 
ziemi Świętokrzyskiej. Towarzyszył mu prof. 
Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej. Goście 
odwiedzili Ośrodek Świętokrzyskich Matecz-
ników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. 
Omawialiśmy szczegóły organizacji konferen-
cji Mateczniki Polskości jako zjawisko kulturo-
we. Następnie odwiedziliśmy kilka świętokrzy-
skich placówek matecznikowych: Muzeum 
Ludowe Kazimierza Kaczora w Piórkowie 
(patrz str. 1), Dwór w Śmiłowie, gdzie obejrza-
no bogate wyposażenie wnętrza (foto 3) oraz 

Dom Pamięci Adama Bienia w Ossali (foto 
4). Po dworze oprowadzali nas Andrzej i Bog-
dan Szczerbowscy, a w Ossali rolę gospodarza 
pełnili: córka ministra Hanna Bień-Bielska i jej 
córka Agnieszka Szablewska.

– 4 sierpnia-w Muzeum Ludowym w Adamo-
wie odbyła się uroczystość związana ze stule-
ciem Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Otwarto w specjalnie urządzonej altanie 
wystawę monetarną poświęconą marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu oraz odbył się występ 
zespołu ludowego Smykovia. Michał Za-
wisza z IPN opowiedział o Ojcach Polskiej 
Niepodległości. Rolę Gospodarza pełnił Jan 
Krawczyk, kustosz muzeum w Adamowie.

– 9 sierpnia – wizytę w Ośrodku w Zagnań-
sku złożył dr Janusz Jagła, prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nie-
połomic z małżonką (foto 5). Dr Jagła jest 

znanym nie tylko na Ziemi Niepołomickiej 
regionalistą, organizatorem wspaniale pro-
wadzonego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
ale także wielkim pasjonatem astronomii, 
edukującym młodzież w tym kierunku.

– 12 sierpnia – w Centrum Edukacji i Kultury 
„Szklany Dom” w Ciekotach odbyło się spo-
tkanie z Marią Mironowicz-Panek, autorką 
książki Oktawia Żeromska, portret rodzinny. 
Było to 17. Spotkanie z cyklu „O Żerom-
skim od A do Ż”. Podczas spotkania autorka, 
kustosz Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Romanowie, tak scharakteryzo-
wała swoją książkę Moja opowieść nie jest 
laurką, ale próbą poskładania mało znanych 
epizodów i rekonstrukcją portretu…

– 14 sierpnia-premier Morawiecki ogłosił, że 
wybory samorządowe odbędą się 21 paź-
dziernika. Rozpoczęła się kampania wybor-
cza. Mam głęboką nadzieję, że poparcie PiS-u 
okaże się 21 października br. dużo wyższe niż 
wykazują to sondaże i przejmie on władzę 
w samorządach (szczególnie sejmikowych), 
co może tylko zaprocentować harmonijną 
współpracą marszałków poszczególnych wo-
jewództw z rządem. Jak długo bowiem można 
prowadzić samochód z napisem Polska przy 
ciągle włączonym hamulcu…

– 18 sierpnia – w wieku 66 lat zmarł Bronisław 
Opałko, artysta wszechstronny, aktor kabare-
towy, pianista i kompozytor, twórca popular-
nej postaci Pigwy. Miałem przyjemność znać 
go osobiście. Poznaliśmy się podczas jednej 
z imprez artystycznych organizowanych przez 
nieodżałowanego Adama Wolskiego, chyba 
w roku 1993. Dwa lata później w październiku 
1995 roku Bronek ze swoim kabaretem „Pigwa 
Show” wystąpił dla uczestników sympozjum 
unijnego lekarzy pisarzy, które organizowałem 
w Chańczy k. Staszowa. W późniejszych la-
tach kilkakrotnie się spotykaliśmy na różnych 
imprezach i imprezkach. Pamiętam, jak razem 
obieraliśmy nagrodę marszałka województwa, 
bodajże w roku 2000. Cieszył się niezwykłą 
popularnością. Miał liczną rzeszę fanek i fa-
nów. Mimo sławy do końca pozostał skrom-
nym człowiekiem.

– 24 sierpnia – sto lat ukończył dr Stefan Ko-
śmider, specjalista chirurgii, od wielu lat 
mieszkaniec Sierpca. W latach 1957-63, 
obok pełnienia funkcji ordynatora oddziału 
chirurgii szpitala powiatowego w Staszo-
wie, był także dyrektorem tej placówki. Od 
wielu lat korespondujemy ze sobą; dr Ko-
śmider jest wiernym czytelnikiem „Gońca 
Świętokrzyskiego” (wcześniej Staszow-
skiego) oraz książek Biblioteki Świętokrzy-
skiej. Życzymy mu minimum 120 lat życia.

– 31 sierpnia – 38. rocznica podpisania poro-
zumień sierpniowych. Oglądam transmisję 
z historycznej sali bhp stoczni gdańskiej. Są 
wystąpienia, w tym podniosłe, podkreślające 
znaczenie „Solidarności” dla obecnych prze-
mian, premiera Mateusza Morawieckiego. 
Powiedział m.in. – nasza polityka społeczna, 
podejście do państwa polskiego to jest wielka 
spuścizna Solidarności. Wolność i polityka spo-
łeczna, to też spuścizna Solidarności. Dzięki 
Wam żyjemy w wolnej Polsce. To jest wielka 
nauka, która płynie z sierpnia 1980 dla sierp-
nia 2018. Szef IPN Szarek powiedział z kolei 
Solidarność przywróciła pamięć i solidarność. 
Ona dała nam siłę. My Polacy nie będziemy 
nigdy niewolnikami. Bo wolność jest dla nas 
najważniejsza. Tę wolność przyniosła Soli-
darność. Podczas uroczystości artyście Soli-
darności Andrzejowi Piwarskiemu wręczono 
srebrną odznakę Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”. W ramach 16. edycji funduszu NSZ So-
lidarność 23 młodych Polaków otrzymało sty-
pendium. Ogółem dotychczas uhonorowano 
631 stypendystów. Później prezydent Andrzej 
Duda, premier Mateusz Morawiecki i inne 
osoby, w tym szef „Solidarności” Piotr Duda, 
złożyli kwiaty przed pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Niestety, opozycja podjęła 
próbę zakłócenia tego podniosłego momentu 
wykrzykując „będziesz siedzieć”. Żenada. Póź-
nym popołudniem oglądam transmisję mszy 
świętej z Bazyliki Św. Brygidy. Celebruje ją ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź, który w swojej 
homilii stwierdził, iż trzeba nam Polakom, ten 
dar któremu na imię Solidarność szanować 
i miłować. Po zakończeniu mszy głos zabrał 
prezydent Andrzej Duda, który powiedział 
m.in. Jeżeli ktoś mnie pyta, co to znaczy Polska, 
to ja odpowiadam – chcę żeby to była „Solidar-
ność” i to taka krocząca w przyszłość. Solidar-
ność była gigantyczną wspólnotą, dzięki której 
odzyskaliśmy wolność (…) Zadał kilka pytań. 
Gdzie byli przeciwnicy obecnej władzy, prote-
stujący, niby broniący obecnej konstytucji, wte-
dy, kiedy nie było pomocy dla żadnej rodziny, 
kiedy bezrobocie było ponad 10%. Gdzie byli, 
kiedy likwidowano Stocznię Gdańską. Stwier-
dził ponadto – likwidacja stoczni gdańskiej była 
skazą podszytą komunistycznym chichotem. 
Oraz powiedział także – Ślady komunistycz-
nej skazy muszą być w Polsce usuwane także 
z wymiaru sprawiedliwości. Jego wystąpienie 
przerywane było wielokrotnie oklaskami.

Maciej Andrzej Zarębski

Słowo redaktora
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Adama Bienia poznałem w czerwcu 1968 
roku w Przasnyszu, u znajomych moich te-
ściów. Pamiętam doskonale ten wieczór. 
Spędzałem pierwszy bodajże urlop w tym 
mieście. Tego dnia zostaliśmy zaproszeni na 
przyjęcie imieninowe. Gospodyni od progu 
oznajmiła, iż są już wszyscy, także gość ho-
norowy - Adam Bień z małżonką. Słyszałem 
wcześniej, że to bardzo zdolny prawnik, mini-
ster Rządu Londyńskiego, uczestnik procesu 
16-tu, więzień Łubianki, „zesłany” obecnie 
do pracy na prowincji. Zostałem przedstawio-
ny towarzystwu. Przy stole toczyła się właśnie 
żywa dyskusja na tematy wojenno-okupacyj-
ne. Brylował starszy przystojny mężczyzna, 
żywo gestykulujący, którego wypowiedzi 
wszyscy słuchali z atencją i niekłamanym za-
interesowaniem. Był to mecenas Adam Bień. 

Zapamiętałem jego baczne spojrzenie, tak-
sujący, przenikliwy wzrok. Elegancki, towa-
rzyski, zwracał na siebie uwagę. Jego postać, 
a szczególnie wypowiedzi, świadczące o głę-
bokiej przenikliwości politycznej i znajomo-
ści tematu, wywarły na mnie niezapomniane 
wrażenie. Trzeba pamiętać, że były to czasy, 
kiedy nasze pokolenie uczono zakłamanej hi-
storii, a prawda historyczna była na cenzuro-
wanym. Tu zaś miałem przed sobą żywą histo-
rię, świadka i uczestnika wydarzeń, o których 
oficjalnie nie wolno było mówić. Patrzyłem 
więc z podziwem na tego ministra Rzeczypo-
spolitej Podziemnej i chłonąłem jego słowa. 

Spokojnie i niezwykle rzeczowo udowad-
niał, iż największym grzechem polskiej polityki 
zagranicznej w latach 1935-39 była nieumiejęt-
ność prowadzenia zabiegów dyplomatycznych 
w stosunkach ze wschodnim sąsiadem. Zapa-
miętałem dobrze jego słowa. „Byliśmy zapa-
trzeni na zachód, bezgranicznie wierzyliśmy 
w sojusze z Francją i Anglią i nawet nie próbo-
waliśmy się układać z Rosją Radziecką. To my 
rzuciliśmy sobie w objęcia Niemcy i Sowiety. 
Niestety, w latach 1935-39 zabrakło przywód-
cy na miarę Piłsudskiego. Mądrości politycz-
nej Piłsudskiego nie odziedziczył Beck. Kiedy 
w latach 1937-39 trzeba było z obu sąsiadami 
rokować, kluczyć, grać na zwłokę, politykować, 
ustalić co za co, po co i kiedy, pokazywać moc-
ne strony Polski, Beck nie próbował żadnego 
manewru. Głośno i wyniośle odżegnał się od 
jakiejkolwiek współpracy z jednym i drugim 
sąsiadem, pozbawiając się a priorori wszelkich 
atutów. W tej sytuacji dla obu stał się niepo-
trzebny i dla obu niewygodny. Szybko więc 
uzgodnili jego likwidację i 23 sierpnia przeciw 
Polsce padli sobie w ramiona. Nieprawdą było 
również to, że byliśmy, jak mówił Beck, zwarci, 
silni, gotowi do odparcia napaści. Nie starczy-
ło sił na prowadzenie wojny dłużej niż 10 dni. 
Praktycznie wojna dla Polski była skończona 10 
września. A przecież sojusz wojskowy z Francją 
zobowiązywał ją do udzielenia pomocy czter-
nastego dnia wojny. Podobnie Wielką Brytanię. 
Czternastego dnia wojny Polska praktycznie już 
nie istniała. Czy można w tej sytuacji mówić 
o zawodzie? Raczej o błędnych założeniach pol-
skich przywódców odnośnie obiektywnej oceny 
naszej obronności”. 

Potem dyskusję zamieniono na emocje ku-
linarne, a rozmowy towarzyskie stały się bar-
dziej lekkie i niezobowiazujące. I tu Adam 
Bień również górował nad towarzystwem. 
Przyjęcie skończyło się późną nocą. Z żalem 
opuszczałem gościnny dom pp. Kalinowskich. 

Nie przypuszczałem, że po latach losy 
moje i poznanego na tym przyjęciu mecenasa 
(o którym tak niewiele wcześniej wiedziałem, 
a który od razu mnie zafascynował swoją eru-
dycją i osobowością) zwiążą się na dobre i na 
długo.

W latach 70-tych przeniosłem się do Staszowa 
i rozpocząłem pracę w nowo otwartym szpitalu. 
Jakie było moje zdziwienie, kiedy pewnego let-
niego popołudnia 1975 roku przemierzając ry-
nek staszowski natknąłem się na spacerującego 
Adama Bienia. Mecenas wracał z pracy w Ze-
spole Adwokackim (przez kilkanaście miesięcy 
po opuszczeniu w końcu 1974 roku Przasnysza 
pracował tam na pół etatu). Poznał mnie i zapro-
sił do swego domu. Okazało się, że wybudował 
w Ossali, niedaleko Staszowa, dom i po przejściu 
na emeryturę osiadł na ojcowiźnie. 

Od tej pory byłem częstym gościem tego 
domu. Podczas niezapomnianych ossalskich 

spotkań zasiadaliśmy wygodnie w gabine-
cie gospodarza i sącząc wspaniałą domową 
nalewkę wiśniową, rozmawialiśmy całymi 
godzinami. Powoli poznawałem bogatą prze-
szłość Adama. W miarę upływu czasu coraz 
bardziej ulegałem przemożnemu wpływowi 
jego niezwykłej osobowości. 

Często podziwiałem jego zaradność życio-
wą. Przez długie lata sam zaopatrywał dom, pa-
lił w piecu, pracował w ogrodzie zapominając 
o tym, że przekroczył już 75. rok życia. Nieraz 
odwiedzał go brat Józef; rozprawiali wówczas 
o przeszłości, latach okupacji, Jędrusiach, o dro-
dze do kościoła w Niekrasowie, o wspólnych 
odwiedzinach proboszcza księdza Jana Śmi-
gielskiego, o matce i ojcu, pamiętających cza-
sy pańszczyźniane. To były budujące dyskusje, 
nasycone patriotyzmem, wielkim umiłowaniem 
ojcowizny – swej małej ojczyzny. 

Próbuję usystematyzować zapamiętane 
fakty i dane z bogatego życiorysu Adama Bie-
nia oraz przypomnieć sobie jego „złote my-
śli”, w które obfitowała każda nasza rozmo-
wa. Z rozrzewnieniem wspominał swój dom 
rodzinny (foto 1) oraz czasy nauki szkolnej. 

Naukę rozpoczął w gimnazjum carskim 
w Sandomierzu w roku szkolnym 1911/12. 
Ze szczególnym sentymentem opowiadał 
o stancji (gdzie mieszkał) prowadzonej przez 
wdowę po powstańcu styczniowym. W po-
dobnych stancjach zamieszkiwali jego szkolni 
koledzy. Ich gospodynie, niezwykle opiekuń-
cze, uczyły młodych ludzi antyrusycyzmu, 
wpajając praktyczny patriotyzm. W domu 
rodzinnym w Ossali były bardzo silne trady-
cje niepodległościowe. Od roku 1912 należał 
do tajnego związku harcerskiego. Pamiętał 
przyjeżdżających z Krakowa studentów, któ-
rzy pokazywali jak posługiwać się bronią. 
W roku 1914 przystąpił do skautingu. I woj-
na światowa w 1914 roku przerwała naukę, 
ale jesienią następnego roku był już uczniem 
nowo utworzonego polskiego gimnazjum. 

Należał do grupy aktywnych działaczy sa-
morządu szkolnego (w przyszłości znanych 
działaczy ludowych). Razem z Bolesławem 
Babskim, Piotrem Banaczkowskim, Jerzym 
Zaleskim, Stanisławem Barańskim i Stanisła-
wem Wójcikiem stworzył zespół, który wyru-
szał w każdą niedzielę na wieś, by wygłaszać 
odczyty o tematyce rolniczej, poruszające 
problematykę miejsca należnego rolnikowi 
wśród społeczeństwa polekiego. Z satys-
fakcją wspomniał, iż należał do wszystkich 
organizacji młodzieżowych działających 
w gimnazjum. Współpracował z prof. języ-
ka polskiego Aleksandrem Patkowskim (oj-
ciec regionalizmu polskiego) w organizacji 
samorządu szkolnego. Samorząd szkolny 
uczył pracy społecznej, przemawiania na ze-
braniach, wyrabiał lokalny patriotyzm, a tak-
że utwierdzał młodzież w przekonaniu o ry-
chłym nadejściu wolności. 

W szkole funkcjonowały kółka samokształ-
ceniowe, z których historyczno-literackie, wy-
różniało się szczególną aktywnością. W roku 
1917 kółko to wydawało pismo „Spójnia”. 
Bień przypominał sobie, iż wcześniej mło-
dzież redagowała inne pismo szkolne o nazwie 
„Przebłysk”. W obu tych pismach Adam Bień 
zamieszczał felietony o różnorodnej tematyce, 
zaś jego kolega z ławy szkolnej Michał Dziado-
wicz pisywał wiersze i scenariusze sztuk szkol-
nych. W szkole bowiem działał teatr amatorski. 
Wystawiano m.in. sztuki Fredry. Zamiłowanie 
do teatru wszczepił uczniom sandomierskiego 
gimnazjum sam Patkowski.

W czerwcu 1920 roku Adam zdał maturę. 
Świadectwo uzyskało wówczas jedynie ośmiu 
maturzystów na siedemnastu zdających.

W lipcu w tym samym roku wyruszył wraz 
z kolegami jako ochotnik na wielką wojnę, 
by zdobywać wolność dla Polski. A szli na tę 

wyprawę pod wodzą człowieka, którego za-
wsze cenił i wielbił – pod wodzą marszałka 
Piłsudskiego.

– On był dla Polski mężem opatrzności – 
zawsze powtarzał. Pytany o granice Polski na 
wschodzie, pokazywał z dumą miejscowość 
Wilejki. Tam doszedł i tam była granica. – 
Gdybyśmy mieli więcej siły, gdybyśmy mieli 
lepsze obuwie – śmiał się – zaszlibyśmy być 
może dalej. Ale i tak doszliśmy daleko – opo-
wiadał z dumą.

Adam miał w swej bogatej bibiotece 
w ossalskim domu wszystkie książki marszał-
ka i o marszałku.

Po wojnie zapisał się na studia prawnicze 
na Uniwersytet Warszawski. Podczas studiów 
odezwała się w nim żyłka społecznikowska, 
brał czynny udział w akademickich organi-
zacjach młodzieżowych. Równocześnie nie 
zaniedbywał działalności oświatowej na wsi. 
W latach 1922-24 był instruktorem kół mło-
dzieży wiejskiej w Małopolsce. Jeździł po 
wsiach, brał udział w zebraniach wiejskich, 
zjazdach, organizował kursy doszkalają-
ce, wykładał geografię gospodarczą Polski 
w szkole rolniczej w okolicach Piotrkowa 
Trybunalskiego na kursie rolniczym. Angażo-
wał się z pasją na rzecz podniesienia poziomu 
oświatowego polskiej wsi.

Po ukończeniu studiów w marcu 1926 roku 
podjął pracę w sądzie w Warszawie jako apli-
kant (wcześniej przez kilka miesięcy pracuje 
w Białymstoku). Pod koniec 1926 roku zakła-
da rodzinę i zamieszkuje w Milanówku, przy 
ulicy Podgórnej 38. Jego wybranką jest sym-
patia z okresu sandomierskiego Zosia Ziarko. 
Wkrótce, w roku 1928 przychodzi na świat 
pierworodny syn Janusz. 

Adam z dumą opowiadał o szybkim awan-
sie zawodowym. Był kolejno: (po zakończe-
niu aplikacji) asesorem w Pruszkowie, War-
szawie, potem sędzią grodzkim w Grójcu, 
sędzią grodzkim w Warszawie, sędzią Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie, następnie Sę-
dzią Sądu Okręgowego w Warszawie (od je-
sieni 1938 r. do sierpnia 1944 roku). 

Ale największą emocję wzbudzały u Ada-
ma wspomienia jego działalności w Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Kiedy 
opowiadał o tamtych czasach, głos stawał się 
mocniejszy, młodszy, w oczach pojawiał się 
dziwny blask. Pamiętał zjazd założycielski 
Związku, który odbył się 29 czerwca 1928 
roku, podczas którego wygłosił referat pro-
gramowy. Został wówczas wybrany wice-
prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej RP 
„Wici”, by po roku zostać szefem tej organi-
zacji.

Publikował w pismach wiciarzy: „Wici”, 
jak również w „Siewie”, walczył o jedność 
ruchu młodzieży wiejskiej, o podniesienie 
poziomu oświaty i kultury na wsi. Wspólnie 
z Jędrzejem Ciernia-
kiem zorganizował 
Związek Teatrów Lu-
dowych, a w roku 1928 
wydali razem pracę pt: 
„Teatry ludowe w Pol-
sce” (foto 2).

Po co to wszystko 
robił? Zapytany odpo-
wiada, że z wewnętrz-
nej potrzeby. Popularyzował teatr po to, by lu-
dzie zrozumieli po co on jest, jak funkcjonuje, 
że istnieje możliwość przekazywania przez 
teatr głoszonych i wyznawanych ideologii.

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku 
przeżył bardzo. Podczas okupacji często 
przyjeżdżał do rodzinnej Ossali. Tu spoty-
kał Jasińskiego, legendarnego „Jędrusia”. 
Z jego następcą - Józefem Wiąckiem był po-
przez matkę spokrewniony. Podczas pobytu 
w Ossali uwielbiał spacery aleją niekrasow-
ską do kościoła na poranną mszę, spotkania 
z księdzem Janem Śmigielskim (foto 3) 

W marcu 1943 roku zostaje z ramienia SL 
„Roch” (chociaż twierdzi, że jako wiciarz) 
mianowany ministrem w Delegaturze Rządu 
na Kraj (kierował departamentem sprawiedli-
wości oświaty, wschodnią komisją koordyna-
cji ustawodawczej oraz komisją mniejszości 
narodowych), a w maju tego roku I zastępcą 
Delegata. Jest autorem Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 sierpnia 44 r. (Dziennik 
Ustaw nr 2 z 2 sierpnia 44 r.) o zabezpiecze-
niu ziemi na cele przebudowy ustroju rolne-
go. Wydał w czasie powstania warszawskiego 
dwa Dzienniki Ustaw.

Odnośnie powstania warszawskiego-
-pytany o jego sens i zasadność odpowiada 
niechętnie – Myśmy dowiedzieli się (mowa 
o Delegaturze) o wybuchu powstania w dniu 
jego rozpoczęcia o godz. 12.00 (wybuchło jak 
wiadomo o 17.00). Zakomunikował o tym de-
legat Jankowski, który następnie przekazywał 
Bieniowi władzę cywilną i udał się do kwatery 
AK. Władzę cywilną Adam Bień sprawował 
od 1-go do 18-go sierpnia, a miejscem urzę-
dowania dowództwa cywilnego powstania 
była kwatera przy ul. Kruczej 17, w oficynie.

– Ja wiem – mówił po latach – że powstanie 
nie osiągnęło dumnie zakreślonych planów 
politycznych ani wojskowych, że przegrało, 
że zginęło 150 tysięcy ludzi, że zniszczone 
miasto straciło bezcenne dobra kultury. Naiw-
nością było liczyć na pomoc Stalina. Przecież 
wyniszczenie ludności i zniszczenie Warsza-
wy było mu na rękę. Ułatwiało w znacznym 
stopniu przejęcie absolutnej kontroli nad War-
szawą i Polską.

Po upadku powstania Adam poprzez obóz 
w Pruszkowie (z którego uciekł) dotarł do 
domu w Milanówku, gdzie czekała żona Zo-
fia i dzieci: 16-letni syn Janusz, członek AK, 
zaangażowany w owym czasie w wydawanie 
konspiracyjnej gazetki „Tu mówi Londyn”, 
oraz 13-letnia córka Hania, harcerka Sza-
rych Szeregów. Dom, jak zawsze, czekał na 
Adama. Z tego domu Adam dojeżdżał od lat 
do warszawskiego sądu, tutaj przeżył woj-
nę i swą Wielką Konspirację, z tego domu 
w styczniu 1945 roku, po wkroczeniu wojsk 
sowieckich, rodzina została wyrzucona na pe-
wien czas. Wtedy też Adam w obawie przed 
NKWD ukrywał się w innej miejscowości. 

Wreszcie marzec 1945 roku. Szesnastu pol-
skich polityków, twórców państwa podziem-
nego, zwabionych zostało do Pruszkowa, wy-
wiezionych do Moskwy, skazanych następnie 
w haniebnym procesie. Ci z niższymi wyro-
kami wkrótce powrócili (niektórzy potem 
w kraju padli ofiarą UB). Pięciu otrzymało 
wyroki wyższe: gen. Okulicki (8 lat), delegat 
Jankowski, ministrowie: Bień, Jasiukowicz, 
Pajdak (po 4 lata). Z tej piątki dwóch jedy-
nie wróciło: Antoni Pajdak i on. Po powrocie 
do domu w sierpniu 1949 roku Adam dowie-
dział się od żony Zofii, jak wielką rolę w jego 
wcześniejszym wypuszczeniu z więzienia 
odegrał Józef Niećko, wiciarz, ówczesny pre-
zes „odrodzonego” PSL – jak o nim mówiono 
– drugi po Bierucie. Zofii Bieniowej udało się 
do niego dotrzeć i uzyskać pomoc. Nie wy-
parł się dawnej przyjaźni z Adamem Bieniem, 
z okresu, gdy obaj tworzyli „Wici”. Sam Bień 
miał zwyczaj krótko komentować swój po-
wrót. To, że wróciłem to cud. To był trudny 
okres w moim życiu.

Dni po powrocie Adama były radosne 
i pełne nadziei, potem coraz trudniejsze. Ode-
brano mu prawo wykonywania wyuczonego 
zawodu, a następnie prawo do jakiejkolwiek 
pracy. Później, w ludowej spółdzielni wydaw-
niczej, w której pracowała żona, pozwolono 
mu wykonywać tłumaczenia książek z języka 
rosyjskiego. 

W roku 1953 otrzymał zezwolenie na pracę 
w adwokaturze, nie w Warszawie jednak, a na 
prowincji. Z trzech propozycji – śląska, wy-
brzeża i Mazowsza wybrał tę ostatnią. Wkrót-
ce założył kancelarię adwokacką w Prza-
snyszu. Miało to być tylko krótkie rozstanie 
z rodziną. Stało się inaczej. Mieszkał i praco-
wał w Przasnyszu do grudnia 1974 roku, kie-
dy to przeszedł na emeryturę i przeniósł się do 
rodzinnej Ossali. 

Podjął jeszcze pracę w niepełnym wymiarze 
godzin w staszowskiej adwokaturze. Utrzymy-
wał żywe kontakty z kolegami prawnikami. 
Dom na Ossalskim Zawierzbiu tętnił życiem 
i pracą twórczą. Przybrana wnuczka – Mał-

Moja fascynacja Adamem Bieniem
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W latach 1988-1997 Adam Bień potrafił być 
doskonałym mediatorem. W jego domu w dniu 
urodzin (14 grudnia) gromadzili się ludzie pra-
gnący złożyć mu życzenia. Spotykały się więc 
osoby o różnych poglądach politycznych. Trak-
tował ich jednakowo, często biorąc udział w go-
rącej, polemicznej dyskusji na różne tematy. Do 
niego należało ostatnie słowo, ocena, z którą 
zgadzali się z reguły wszyscy. Mimo podeszłe-
go wieku i kłopotów ze zdrowiem do końca nie-
omal uczestniczył w życiu publicznym biorąc 
udział w Krakowie, Warszawie, Sandomierzu 
w uroczystościach z okazji świąt narodowych. 
W maju 1994 r. otrzymał Order Orła Białego.

We wrześniu tego roku przyjął w Ossali gen. 
Nieczuję Ostrowskiego, zaś w październiku 
1995 roku był honorowym gościem uczestni-
ków sympozjum lekarzy pisarzy w Staszowie. 

2 czerwca 1997 roku gościł (na moją proś-
bę) w swoim domu wybitnego pisarza Woj-
ciecha Żukrowskiego (foto 11). 

Jesienią 1997 roku Adam Bień przeka-
zał Bibliotece Jagiellońskiej swoje bezcenne 
okupacyjne archiwum, które przez wiele lat 
znajdowało się pod podłogą jego mieszkania 
w Milanówku. 

Do końca swoich dni Adam Bień służył mi 
pomocą i radą. I do końca fascynował swoją 
mądrością, elegancją i żywotnością. Nigdy się 
na nim nie zawiodłem. A wiele nauczyłem. 
Między innymi, że w dyskusji nie tylko należy 
mówić, ale i słuchać. Jego testament polityczny 
– nade wszystko być Polakiem, Polsce służyć 
czynem, głową i sercem, i przesłanie działania 
społecznego – z ludźmi i dla ludzi, są dla mnie 
kierunkowskazem do dalszej pracy na rzecz 
społeczeństwa, przywracając wiarę w jej sens. 

Jego śmierć 4 marca 1998 roku zamknę-
ła pewną epokę. Odszedł ostatni z szesnatu, 
ostatni ze ścisłego kierownictwa Polskiego 
Państwa Podziemnego z czasów II wojny 
światowej, świadek historii XX-wiecznej Pol-
ski, jej zmagań i nadziei. Dla mnie nauczy-
ciel, mentor i niezawodny przyjaciel. 

Maciej A.Zarębski

maj 1990 (foto 7), fragmenty książki czytał 
Andrzej Szczepkowski.

– z odsłonięcia pomnika szesnastu w Prusz-
kowie (foto 8) 9 czerwca 1990 roku oraz 

z wizyty na Podhalu w sierpniu 1990 roku. 
Ta ostatnia była związana z otwarciem wy-
stawy malarstwa przybranej wnuczki Mał-
gorzaty Sianoszek.

– z sympozjum poświęconego zbrodniom sta-
linowskim wobec Polski,  które odbyło się 
w październiku 1990 roku w Chańczy (foto 9),

– z wernisażu malarstwa Małgrzaty Siano-
szek w Muzeum Staszowskim w dniu 16 
lipca 1992 roku (foto 10);

niezależnej organizacji społeczno-kulturalnej 
mogącej wyzwalać lokalne inicjatywy, doku-
mentować tożsamość regionalną i doprowa-
dzić do powstania regionalnego muzeum oraz 
niezależnego wydawnictwa. W ten sposób po-
wstało Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 

do którego przygotował założenia programo-
we i opracował statut sam Adam Bień. 

Na zjeździe założycielskim w maju 1981 
roku został wybrany wiceprezesem Zarządu 
STK. Bierze udział w wielu imprezach Towa-
rzystwa, m.in. prowadzi sesję naukową „Jędru-
sie na Kielecczyźnie” (12 grudnia 1981) foto 4. 

W grudniu 1987 roku zostaje prezesem ho-
norowym Towarzystwa. 

Oto migawki świadczące o naszej bliskiej 
relacji w tamtym okresie. W maju 1988 roku 
uczestniczę w spotkaniu Adama z siostrą Lu-
dwiką Machalską (foto 5), zaś w grudniu 1989 

roku organizuję Adamowi Bieniowi uroczyste 
90-lecie urodzin (foto 6).

Na kolejnych fotkach migawki: 
– z promocji książki „Wyprawa moskiew-

ska” w klubie Księgarza w Warszawie – 

gosia Sianoszek – malarka amatorka – przele-
wała na płótno ossalskie krajobrazy, znajome 
postacie. Sam Adam zabrał się do spisywania 
swoich bogatych w wydarzenia losów, co za-
owocowało pozycjami książkowymi. W 1981 
roku LSW wydała pierwszą z planowanej 
trylogii część powieści biograficznej – „Bóg 
wysoko – dom daleko” obejmujacą lata 1900-
1920. Część druga – „Bóg wyżej – dom dalej” 
dotycząca lat 1939-1949 czekała na wydanie 
aż do 1991 roku. W międzyczasie w 1987 roku 
w emigracyjnym wydawnictwie „Wici” w Chi-
cago ukazała się jako „Więźniowie Moskwy”, 
a we wrześniu 1989 roku Staszowskie Towa-
rzystwo Kulturalne (które wspólnie ze mną 
zakładał w roku 1981) wydało jej fragmenty 
zatytułowane „Wyprawa moskiewska”. Pracę 
nad częścią trzecią przerwała choroba autora. 
Materiały do niej zebrali, opracowali i przygo-
towali do druku: córka Adama Bienia – Hanna 
Bielska i jej mąż Stanisław Bielski. Pod tytu-
łem „Bóg dał – Bóg wziął” była promowana 
w maju 1998 roku, już po śmierci Adama.

Adam Bień nadal bardzo uważnie śledził 
polską scenę polityczną. Miał niezwykłe 
wyczucie, zmysł obserwacyjny, analitycz-
ny sposób przewidywania sytuacji, co przy 
olbrzymiej znajomości realiów czyniło go 
specjalistą od spraw polityki wschodniej. 
Potrafił bezbłędnie oceniać ludzi, dostrzegał 
i rozumiał procesy społeczne, i wkrótce stał 
się swoistym autorytetm moralnym i politycz-
nym. Był ciągle ministrem. – Wszak nikt mnie 
– mawiał z uśmiechem – z funkcji ministra 
nie odwołał. Tak go więc nieoficjalnie tytuło-
waliśmy. Obserwując i oceniając polityków 
Bień coraz częściej wypowiadał się na różne 
tematy. 

A teraz chciałbym wrócić do lat wcze-
śniejszych. W czerwcu1978 roku na moją 
prośbę zgodził się na wygłoszenie referatu 
związanego z 50 leciem „Wici”. Powitałem 
go wówczas tytułując ministrem. Oczywi-
ście nie obyło się bez „rozmowy” w gmachu 
Komitetu PZPR w Staszowie. Ale to nie mia-
ło dla mnie większego znaczenia. Najważ-
niejsze, że Adam Bień pokazał się szerokiej 
publiczności. 

Nadszedł rok 1980. Adam przewidział 
swoim analitycznym umysłem nadejście no-
wej politycznej epoki, ale nawet on nie prze-
czuwał, że odwilż polska- bezkrwawa rewolu-
cja, jaką był strajk w Stoczni Gdańskiej z jego 
konsekwencjami, nadejdą tak szybko. Gdy 
tylko wolność przyszła do Staszowa, poczuli-
śmy wiatr w plecy i dojrzeliśmy do powołania 
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W tym roku, gdy obchodzimy wielki Jubi-
leusz naszej Ojczyzny – stulecie odzyskania 
niepodległości – troska o pamięć historyczną 
ma wyjątkowe, szczególne znaczenie. 

W przekazie historii narodu, jeśli chcemy 
umacniać naszą Polaków tożsamość, na ogół 
dbamy o przekazywanie zdarzeń oraz postaci, 
które dodają nam splendoru, akcentują boha-
terskie postawy czy wzorce patriotycznych 
zachowań wyjątkowej miary. Naturalnym 
skutkiem jest wzrost poczucia dumy z bycia 
Polakiem, skłonność do poświęceń dla do-
bra wspólnego, internalizacja wartości, jakie 
przyświecały w działaniu tym zasłużonym, 
wybitnym postaciom.

Adam Bień zaciągnął się do Wojska Pol-
skiego, by powstrzymać bolszewicką nawałę 
zagrażającą Polsce u zarania niepodległości. 
Groziła nam katastrofa trudna do wyobraże-
nia. Opieka Opatrzności, połączona z olbrzy-
mim poświęceniem wszystkich grup spo-
łecznych, zwłaszcza warstwy chłopskiej oraz 
geniuszem dowódców: te zasadnicze czynniki 
miały wpływ na zatrzymanie pochodu Armii 
Czerwonej u bram Warszawy. 

Odbudowa niepodległego państwa, ogromny 
wysiłek w celu unifikacji systemów prawnych, 
oświatowych, tworzenie jednolitej gospodar-
ki ze sporym udziałem sektora państwowego 
na ziemiach rozdartych trzema zaborami, to 
wszystko przebiegało z wielkimi trudnościami. 
Ostatecznie można mówić o sukcesie.

Adam Bień w tamtych pionierskich latach 
II Rzeczypospolitej osiąga status, który zali-
cza go inteligencji, ukształtowanej w warun-
kach Polski wolnej, niepodległej. Inteligen-
cja w ówczesnych czasach była wychowana 

w duchu patriotyzmu, głębokim zrozumieniu 
potrzeby służby Ojczyźnie. I on te wartości 
przeżywał, traktował niezwykle poważnie. 
Pamiętam krótką rozmowę przy obiedzie, 
w staszowskim mieszkaniu państwa Zaręb-
skich, kiedy przyjechałem w kwietniu 1988 
roku z Białegostoku na sympozjum poświęco-
ne relacjom polsko-niemieckim. Wspominał 
swoją pracę asesora sądowego w Białymsto-
ku, bodaj w roku 1926. Mówił, jak znaczący 
był to okres, czas praktycznego wdrażania się 
do służby publicznej.

Pod każdym względem mój udział w sym-
pozjum zorganizowanym przez dr. Macieja 
Zarębskiego wpisuję do nader ciekawych, 
niezapomnianych wydarzeń. Zostałem po-
proszony o przedstawienie problematyki sto-
sunków polsko-niemieckich, widzianych po-
niekąd z perspektywy niemieckiej. Wróciłem 
wtedy z Bonn, stolicy RFN, gdzie przebywa-
łem w gronie kilku dziennikarzy polskich na 
stypendium Fundacji im. Friedricha Eberta, 
należącej do centrali SPD. Mieliśmy okazję 
do wielu spotkań i dyskusji z ważnymi poli-
tykami niemieckiej socjaldemokracji, Partii 
Zielonych oraz działaczami partyjnych mło-
dzieżówek z obu ugrupowań politycznych. 

Nie będę jednak rozwodził się o moim 
wystąpieniu lecz o spotkaniu z Adamem Bie-
niem, który choć w podeszłym wieku trzymał 
się w niezłej kondycji fizycznej. Podziwiałem 
zaś jego kondycję intelektualną, znakomi-
te umiejętności analizowania historycznych 
uwarunkowań polskiej polityki wobec Nie-
miec, a także geopolitycznego położenia kra-
ju oraz wypływających zeń konsekwencji. 

Potraktowałem jak zaszczyt możliwość 

Strzępy wspomnień o Adamie Bieniu wypowiadanie się na sympozjum obok czło-
wieka, który swoją działalnością, przywód-
czą rolą w Polskim Państwie Podziemnym, 
zapisał się na zawsze do pamiętnych annałów 
naszej polskiej przeszłości. W podręcznikach 
historii i oficjalnej propagandzie, zwłaszcza 
w okresie stalinowskim, komuniści albo prze-
milczali, albo opluwali kierownictwo Polskie-
go Państwa Podziemnego. W istocie, wiedza 
mojego pokolenia była znikoma, bądź żadna, 
ponieważ niewielu młodych ludzi wiedziało 
o porwaniu w 1945 r. przez NKWD czołówki 
przywódczej, członków rządu RP, uwięzieniu 
ich na Łubiance, a potem zorganizowaniu po-
kazowego procesu w Moskwie przed Wojsko-
wym Kolegium Sądu Najwyższego ZSRR.

Sowieccy komuniści po opanowaniu Pol-
ski chcieli pozbawić Polaków przywództwa, 
stąd uderzyli od razu w osobistości już wów-
czas historyczne, funkcjonujące jak symbo-
le narodowe. Oskarżano o bandytyzm lub 
współpracę z Niemcami, o wszelkie wymy-
ślone przestępstwa. Przygotowano przecież 
do pełnienia kluczowych stanowisk w sate-

lickim państwie agenturę, zdrajców, wyszko-
lonych według sowieckich wzorów, zdolnych 
przy pomocy terroru sprawować totalitarne 
rządy nad Polakami, którzy cenili ogromnie 
wolność i niepodległość Ojczyzny. 

W takim to kontekście historycznym, 
w sytuacji, gdy Polska znajdowała się pod 
moskiewską kontrolą, spotkanie z Adamem 
Bieniem, nasze rozmowy z udziałem Macieja 
Zarębskiego, pozostaną w mojej pamięci jako 
spotkanie z człowiekiem – legendą, o cechach 
bohatera narodowego. 

Nie mam wątpliwości, że powinien on 
znajdować się w gronie znaczących postaci 
Polski Niepodległej. Jeśli mówimy o pamięci 
historycznej, z okazji setnej rocznicy odzy-
skania niepodległego bytu, to Adam Bień za-
sługuje na godne miejsce w zbiorowej świa-
domości. Dokonywał bowiem w swoim życiu 
właściwych wyborów, służył Polsce z gorli-
wym poświęceniem, abyśmy mogli obecnie 
w pełni cieszyć się wolnością oraz suweren-
nością naszego kraju. 

Leszek Koleśnik

1. Mało jest zalet, których by Polacy nie 
mieli, i mało błędów, których udałoby im się 
uniknąć. Winston Churchill

2. Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii 
że naród [Polacy] gotów do wielkiego hero-
icznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, uj-
mujący, powtarza zastarzałe błędy w każdym 
prawie przejawie swoich rządów. Wspania-
ły w buncie i nieszczęściu, haniebny i bez-
wstydny w triumfie. Najdzielniejszy pośród 
dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych 
wśród podłych. Winston Churchill

3. Polacy, mimo męstwa, naród płochy, 
wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę... 
Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, 
do czynu ochoty i siły brak. Stefan Batory

4. Polacy są wspaniałym narodem i bez-
wartościowym społeczeństwem. Cyprian 
Kamil Norwid

5. Umiemy się tylko kłócić albo kochać, 
ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno. 
Cyprian Kamil Norwid

6. Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma 
nic niemożliwego. Napoleon Bonaparte

O Polakach – czy powinniśmy być dumni?
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Taki tytuł wypowiedzi o ojcu 
wymyślił Maciej Zarębski i nie 
ma odwołania! Nie pozostaje 
więc nic innego, jak tylko wy-
tężyć pamięć. Od odejścia taty 
Adama minęło właśnie równo 
dwadzieścia lat.

– Zobaczysz – ostrzegał przed laty i prawie 
do dziś się słyszy ten jego głos – zobaczysz, 
jak ci będzie, gdy ojca zabraknie. Bo, widzisz 
– ciągnął ten, nurtujący go temat – każdy, bez 
względu na wiek, może czuć się młodym, ba, 
nawet dzieckiem, dopóki żyje stare pokolenie. 
Matka, ojciec. No, a potem, potem...

Ojciec. Rozważaliśmy niegdyś, z moim 
bratem, Januszem, synem Adama (Janusz 
zmarł w roku 1989) szczegóły jego wycho-
wawczych metod, które stanowiły jakąś mie-
szaninę surowych, patriarchalnych zasad, 
panujących w jego Ossalskim domu, z tym, 
co w następnych pokoleniach, pod wpływem 
miasta, szkoły i powstających młodzieżowych 
organizacji, zmieniało się, demokratyzowało.

– Masz pojęcie – mówił przed laty brat – że 
ja się urodziłem mniej więcej wtedy, gdy nasz 
tata współorganizował Wici i wygłaszał ten 
swój słynny referat założycielski „O wycho-
waniu młodego człowieka dla wolnej Polski”. 
Miałem rok. W jego mniemaniu powinienem 
być kimś prężnym i dzielnym, a podobno nic 
z tych rzeczy. Darłem się tylko niemiłosier-
nie, jakby na znak protestu. A ciebie – doda-
wał brat – nie było jeszcze na świecie.

Potem już byłam i szybko, z pomocą, o ileż 
bardziej doświadczonego brata pojęłam, że wybór 
„metod” wychowawczych w naszym domu był 
w dużym stopniu zależny od aktualnego nastroju 
ojca, od jego humoru. Bywały wariackie dni, gdy 
wolno było dzieciom szaleć ile sił, skakać po po-
koju, wraz z rozradowanym tatą, który także ska-
kał, z córką „na barana”, aż oboje pewnego razu 
zerwali żyrandol. Zapamiętałam Janusza, owi-
niętego kapą z łóżka, zeskakującego z parapetu 
na tapczan. Ale bywały też dni, zgoła inne, gdy 
ojca przygniatała jakaś troska i gdy nic dzieciom 
nie było wolno, bo musiała być cisza. „Pan dziś 
„sprzycny” – ostrzegała wtedy nieoceniona Józia, 
niania i gosposia i należało tatę w miarę możności 
omijać szerokim łukiem. Do pokoju, w którym coś 
ważnego pisał, lepiej było nawet nie zaglądać.

– Cicho siedź – doradzał brat, mistrz domo-
wego „modus vivendi”, czy też sztuki przystoso-
wania się istot słabszych względem silniejszego – 
będę obserwował. Powiem ci, kiedy wejdziemy.

Tata wychowawca. Kierowała jego poczyna-
niami nie tyle chęć wprowadzania absolutnych 
rządów na terenie domu, ile ogromne poczucie 
odpowiedzialności za rosnące na jego oczach 
młode pokolenie. To z tego powodu po prostu 
musiał o poczynaniach dzieci wiedzieć wszyst-
ko. Zeszyty, książki, lekcje...W jego mniemaniu 
i w myśl teorii o ograniczonym zaufaniu, były to 
rzeczy, które należy sprawdzać. W porę reago-
wać. Ta cecha, ta przesadna w naszym mniema-
niu staranna jego uwaga „co, kto i gdzie, w jakim 
celu”, nasiliła się mocno w okresie okupacji, 
gdy sam, po uszy zanurzony w działalność kon-
spiracyjną, miał prawo wymagać od dzieci (syn 

w AK, córka w „Szarych Szere-
gach”) zachowania mądrego, bez 
idiotycznej brawury...

Tak było. A przyszedł wreszcie 
taki czas, gdy wszystkowiedzący 
tata, z powodu uwięzienia go na 

Łubiance, przez długie pięć lat swego życia nie 
mógł osobiście doglądać poczynań swych dwoj-
ga, dorastających dzieci. Wiele razy po latach 
mówił, że właśnie to skazanie go na uporczywą 
nieobecność w okresie dorastania dzieci dotknę-
ło go wyjątkowo mocno, ale czy zrezygnował 
z wychowawczego oddziaływania? Skądże! 
Dwa razy w miesiącu pojawiał się w domu długi, 
ojcowski list, a w nim fioletowym atramentem 
na żółtawym papierze dobitne „wytyczne”, kto 
z nas jakim ma być. Nauka, oczywiście była na 
pierwszym planie. Bywało, że od dzieci czegoś 
pragnął się dowiedzieć i zadawał ostrożne (bo nie 
o wszystkim wolno było pisać), pytanie:

– Powiedzcie, jaka właściwie jest teraz ta 
Polska? Czy w ogóle można w tej Polsce coś 
robić? A jaka jest teraz Warszawa?

Poruszający był ten jego list, chyba z 1947 
roku, który napisał po otrzymaniu z domu na-
szych fotografii, kiedy uświadomił sobie, że 
„dzieci to już nie dzieci, a zupełnie inne oso-
by”. I dodał: „ Czy nie moglibyście z tym wa-
szym dorastaniem trochę na ojca poczekać?”

Do rodzinnych dziejów przejdą jego listowne 
działania, wręcz „atramentowy krzyk” z daleka, 
gdy brat postanowił, zgodnie z własnymi zainte-
resowaniami zmienić kierunek studiów. Porzucił 
politechnikę na rzecz historii, a z kopert, oblepio-
nych rosyjskimi znaczkami wylewały się wręcz 
te najmocniejsze w świecie ojcowskie perswazje.

W późniejszych latach już, siłą rzeczy 
wszystko w rodzinie musiało ułożyć się bardziej 
po koleżeńsku, choć nie bez konfliktów. Pewne 
rzeczy, po długiej nieobecności były dla niego 
nie do pojęcia i nie do przyjęcia. Na przykład 
późne powroty „dzieci” z uczelni do domu, zda-
rzające się, gdy zajęcia zaczynały się po 19-tej. 

– Rozumiem, że studia – mówił – ale 
dziewczyna przed godziną dwudziestą powin-
na być w domu!

W ogóle z owym „byciem w domu” miał 
problemy. Ileż dostrzegał obyczajowych zmian. 
Na przykład te wszystkie pracujące kobiety, a on 
akurat wtedy bezskutecznie poszukiwał pracy...

– Rozumiem, że kobiety pracują! Nawiasem 
mówiąc, z czego byśmy żyli... Ale żeby w porze 
obiadowej tak zupełnie żadnej baby w domu nie 
było!? Dom, moje dziecko – dodawał sentencjo-
nalnie – to jednak stała, nieustanna ludzka obec-
ność. Czy można nazwać domem cztery ściany, 
skąd wszyscy rano, w pośpiechu wychodzą?

•••••
Adam Bień – nauczyciel. Tak naprawdę 

nauczycielem szkolnym nigdy nie był, ale – 
wczytując się w dokumenty z bardzo dawnych 
lat, - już jako uczeń, a potem student nauczał. 
Nazywało to się przed laty szumnie i uroczy-
ście. Młodzi ludzie, członkowie organizują-
cych się kół młodzieży, jeżdżąc po wsiach 
z odczytami, spektaklami, prelekcjami nie na-
uczali. Oni nieśli „kaganiec oświaty”. I biada, 
kto by się ośmielił roześmiać z tego kagańca.

Adam Bień – ojciec, nauczyciel, przyjaciel* Opowiadał też ojciec, że jako uczeń sandomier-
skiego gimnazjum, poproszony został pewnego 
lata, by w jednym z podsandomierskich dworów 
udzielać korepetycji. Wykonywał to zadanie naj-
lepiej jak umiał, uczył chłopca, niewiele od siebie 
młodszego i jego siostrę, z którą w wolnych chwi-
lach prowadził na werandzie długie i poważne 
rozmowy, a ona wpisała mu do pamiętnika nie-
zapomniane zdanie, iż: „wpisuje Temu, który pod 
skromny dach jej domu wniósł kaganiec oświaty”...

Pamiętnik zaginął, wraz z wpisanymi tam 
słowami. Ale, jak się okazało, z tym kagańcem 
oświaty sprzed lat mocno wiązała się jeszcze 
jedna historia, stanowiąca jakby dalszy ciąg tej 
pierwszej. Otóż, gdy po latach mieszkał i pra-
cował w Przasnyszu, często kierował swe kroki 
w kierunku malowniczego klasztoru Benedyk-
tynek, gdzie u sióstr, ukrytych przed światem, 
zgodnie z surową reguła, można było kupić 
kwiaty. Pamięta, bukiet otrzymywał zawsze 
z rąk tej samej zakonnicy i widzieć można było 
tylko przez chwilę jej ręce i usłyszeć głos, gdy 
pytała – czy ładne? Kilkakrotnie uległ złudze-
niu, że ten głos jest mu znajomy. Ale skąd? 

– Moje dziecko – opowiadał ojciec – dowiedzia-
łem się dopiero po dłuższym czasie, że owa zakon-
nica, to ta dziewczyna sprzed lat, która do pamiętni-
ka wpisała mi owe niezapomniane słowa, właśnie 
o tym kagańcu oświaty... Boże, kiedy to było!

Tak naprawdę, mimo niesionych w różne 
strony Polski, „do ludu i dla ludu” „kagań-
ców”, nie uważał się za dobrego nauczyciela. 
Jego zdaniem nauczanie wymaga od człowieka 
ogromnych pokładów cierpliwości, której mu 
raczej brakowało. W okresie okupacji udzielał 
Januszowi lekcji niemieckiego. Pamiętam ich 
dwóch, siedzących obok siebie, ojca, wykłada-
jącego coraz głośniejszym głosem i ... ucho Ja-
nusza, te od strony ojca, które w miarę trwania 
lekcji stawało się coraz bardziej czerwone.

Cóż więcej o Adamie – nauczycielu? Może to, 
że przez całe życie bardzo dużo pisał i w taki, pisany 
sposób nauczał. I wszystko, co pragnął przekazać 
potomnym pozostało w jego książkach, broszurach. 
Mam przed sobą jedną, z okresu okupacji, pod tytu-
łem „Jaka Polska być powinna”? Ileż przemyśleń! 
Wiele także dyskutował, starając się drogą perswa-
zji, by rozmówca przejął jego punkt widzenia, jego 
racjonalną prawdę. Nie lubił gdy ktoś zbyt uporczy-
wie obstawał przy własnej prawdzie.

– Moje dziecko – powiedział pewnego 
dnia, po jakiejś ostrzejszej wymianie poglą-
dów, co się nam zdarzało – żebyś ty choć raz 
w życiu miała zdanie takie samo jak ja! 

A kiedy usiłowałam dowieść, że tym razem 
wcale nie on, a ja mam rację, zastanowił się 
i wypowiedział zdanie, które brzmi w uszach 
do dziś: „Moje dziecko, żebyś wiedziała, że 
czasem nawet tę najświętszą rację należy 
mieć w sposób umiarkowany”.

•••••
Pozostało najtrudniejsze. Adam Bień – przy-

jaciel. Nawet trudno powiedzieć, czy miał przy-
jaciół wielu czy niewielu. Wertując jego książki, 
te najważniejsze, które – jak sam stwierdził – są 
jego wyznaniem – dowiaduję się na jednej ze 
stron tekstu, że właściwie miał jednego tylko 
przyjaciela, z czasów swej młodości. 

A potem? Po powrocie z więzienia musiał uporać 
się z faktem, że kilku dawnych „przyjaciół” raczej, 

ze względów politycznych, go unikało. Zwrócił 
wtedy swą uwagę bardziej w kierunku domu i dzie-
ci, w ich wydoroślałej postaci i powiedział owo pa-
miętne zdanie: „będę waszym przyjacielem”.

I był nim, choć burzliwie niekiedy bywało, 
gdy wypadał z roli, oferując zamiast przyjaciel-
skiej pogawędki, groźną, ojcowską reprymendę.

Na temat przyjaźni toczyliśmy nieraz długie 
rozmowy. Czasem zabawne, a najbardziej wte-
dy gdy już mocno sędziwy Adam Bień, spra-
gniony tego, by mu ktokolwiek w jego wiej-
skim bytowaniu cokolwiek dopomógł, nazwał 
„największym swoim przyjacielem” pewnego, 
przybyłego do jego domu hydraulika, któremu 
udało się (o szczęście!) naprawić urządzenie 
grzewcze domu i który, po wymianie rury wraz 
kolankiem, „osobiście” załatał dziurę w ścia-
nie i zamiótł podłogę. Na cześć majstra – przy-
jaciela, po robocie na stole pojawił się koniak. 

– Nie wyobrażasz sobie – to z rozmowy ojca 
z Januszem, który akurat wtedy przybył, gdy 
te hydrauliczne naprawy trwały, a następnie 
uczestniczył w „świętowaniu” – jak ważna jest 
dla starego człowieka nawet odrobina życzli-
wości ludzkiej czy chęci pomocy, choćby tego 
majstra. Pomocy, o którą coraz trudniej nawet 
za duże pieniądze. Powiem ci, myślę tu cza-
sem, że dla mnie przyjacielem jest nawet ktoś, 
kto mi kupi i przywiezie chleb z Osieka...

Opowiadał ojciec, że gdy w 1975 roku prze-
niósł się z Przasnysza do rodzinnej Ossali z żalem 
żegnał przyjaciół przasnyskich. Polubił tamtych 
ludzi ze środowiska prawniczego. Nie miał pew-
ności czy w nowym miejscu zyska nowe przyjaź-
nie? Ale je zyskał. Zarówno w Sandomierzu, bo 
zaraz został zaproszony na zebranie Koła Sando-
mierzan. I w Staszowie, gdzie za sprawą dr. Za-
rębskiego został honorowym prezesem Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego, gdzie poznał 
wielu wartościowych, utalentowanych ludzi, któ-
rych uważał za swych przyjaciół do dni ostatnich.

Wypada zakończyć, z uczuciem niedosytu, bo 
o przyjaźniach, tych młodzieńczych i tych z woj-
ska, z 1920 roku i późniejszych można byłoby opo-
wiedzieć więcej. Może przy innej okazji. Pozostaje 
mi jeszcze życzyć Uczestnikom Zagnańskich Po-
siadów miłych obrad i wszystkiego najlepszego.

Hanna Bień-Bielska
PS. Gdybym była obecna, poprosiłabym ze-

branych o odwiedzenie Ossali i trwającego ciągle 
w tej ojcowej wsi Domu Pamięci Adama Bienia, 
który wkrótce obchodzić będzie dwudziestole-
cie. Pokazałabym, prócz wszystkich pamiątek po 
tacie, księgę pamiątkową Domu, w niej wpisy, 
których się przez lata dużo zebrało: młodzieży, 
kombatantów, nawet z zagranicy. Wśród nich 
ten, najbardziej wzruszający, z 18 maja 2000 
roku, wpis prezydenta Ryszarda Kaczorowskie-
go, który zaczyna się od słów: „Spełniły się moje 
zamierzenia, by złożyć hołd pamięci ministra 
Rzeczypospolitej, Adamowi Bieniowi...”

Panu profesorowi Tyszce, gdyby odwie-
dził, pokazałabym pewną pamiątkę, związaną 
z okupacją i kolejką EKD. Jest to portrecik 
(młodego) Adama, wykonany w tej kolejce 
przez wędrownego rysownika, chyba w 1941 
roku. Wisi na tablicy, w dużym pokoju nad 
biurkiem Adama. To mówię na wypadek, gdy-
by mnie akurat nie było i oprowadzał ktoś inny.
* materiał nadesłany

W Zagnańsku jest to chyba pierwsze spo-
tkanie poświęcone A.Bieniowi, chociaż zarów-
no Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
a wcześniej Staszowskie Towarzystwo Kultural-
ne (za czasów Zarębskiego) wiele uczyniły ku 
pamięci Bienia, słowem i drukiem. W przeded-
niu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości postać ta zasługuje na pełniejsze ponie-
kąd przypomnienie, niż to miało już miejsce, 
włącznie z niniejszym spotkaniem.

To właśnie, jak się wydaje, w drodze na front 
w 1920 r. – jako ochotnik – tu w Zagnańsku, 
Adam Bień spędził ostatnią noc na świętokrzy-
skiej ziemi. Tu bowiem zatrzymał się na nocny 
postój pociąg wiozący świętokrzyskich ochotni-
ków. Bień wysiadł i obok w pobliskim lesie zro-
bił sobie legowisko, w którym spędził noc… To 
mogła być ostatnia noc na świętokrzyskiej zie-
mi. Jechał przecież na front, gdzie trwały krwa-
we walki z uchodzącymi już, co prawda coraz 
szybciej, ale wciąż groźnymi jeszcze bolszewi-
kami. I wszystko przecież mogło się zdarzyć. 
Pomijam tu dalsze jego wojenne losy, jak i jego 

brata Józefa – na szczęście dla obydwu łaskawe, 
jak i jego późniejszą działalność. 

Ostatnie lata swego życia po przejściu na eme-
ryturę spędził w rodzinnej Ossali. Tu doczekał się 
ponownej wolności i niepodległości. Był bardzo 
aktywny, zwłaszcza w społeczności lokalnej, ale 
i w społecznościach lokalnych. Znamy właściwie 
tylko rejestr tej aktywności, bez nawet ogólnej 
charakterystyki tej działalności. Jego aktywność 
w przekazywaniu prawdy o latach niewoli i upo-
korzenia, jego rady dla „nowej rzeczywistości” – 
tylko część z mozołem możemy sobie odtworzyć. 
Tu też został odkryty przez polityków (raczej dla 
własnych celów) – ale politykiem starał się nie być.

Został honorowym obywatelem Sandomierza, 
Krakowa, Świdnika i Pruszkowa, gdzie jak widać 
chociażby po stronach internetowych, starają się 
kultywować pamięć o nim. W Częstochowie jest 
ulica jego imienia, w Milanówku, gdzie wiele lat 
mieszkał, skwer jego imienia wraz z okoliczno-
ściową tablicą. W Staszowie, jak się wydaje, pa-
mięta się też o Bieniu – m.in. powstaje Park im. 
Adama Bienia. Z kolei sprawa ulicy A. Bienia 

w Warszawie, podjęta przez wojewodę mazo-
wieckiego w br. zdaje się, że ze względów proce-
duralnych nie dojdzie do skutku.

Bieniowi poświęcono właściwie 3 książki bio-
graficzne (autorstwa: Jacka Chrobaczyńskiego, 
Arkadiusza Indraszczyka i Magdaleny Kuranc- 
Szymczak). Jedna dotyczy ogólnej działalności 
Bienia, pozostałe to tylko mniej lub bardziej do-
kładny rejestr faktów, z dostrzeżeniem co prawda 
jego aktywności lokalnej (w tym zarówno sta-
szowskiego Towarzystwa Kulturalnego, jak i Ma-
cieja A.Zarębskiego, autora trzech książek o nim). 
Te ostatnie „lokalne” lata życia i działalności 
A.Bienia wymagają uzupełnienia zarówno przez 
uczestników (świadków), jak i z wykorzystaniem 
wspomnień państwa Bielskich, zwłaszcza Hanny, 
jego córki. Szkoda, że pani Bielskiej dzisiaj tutaj 
nie ma (co prawda nadesłała swoje słowo o ojcu).

Ja osobiście nie zetknąłem się z Adamem 
Bieniem nigdy, chociaż wiele razy mieliśmy wy-
stępować w organizowanych przez STK przed-
sięwzięciach społeczno-kulturalnych. Z reguły 
planowanemu wystąpieniu ministra Bienia na 

przeszkodzie stawały względy zdrowotne, nie do 
przewidzenia, gdy układa się program spotkania.

I na koniec jeszcze jedna uwaga związana 
z ruchem oporu na ziemi świętokrzyskiej – wie-
my, że był aktywnym działaczem polskiego 
państwa podziemnego (poniekąd pozostał ostat-
nim ministrem II Rzeczypospolitej) i utrzymy-
wał kontakty z Kielecczyzną, w tym m.in z „Ję-
drusiami”(pisał o tym w swoich wspomnieniach 
E.Dąbrowski, o czym jak się wydaje zapomniał 
autor monografii o „Jędrusiach”). A ponoć Bień 
miał uczestniczyć w jednej z pierwszych akcji 
„Jędrusi”. Wydaje się, że i Zagnańsk powinien 
trwale uczcić pamięć Bienia…

Jan Jadach
PS. W tekście moim „Dojrzewanie do niepod-

ległości…” nr 1-2 „Gońca” z br. (s. 8) zapewne 
chochlik dokonał złośliwej interwencji. W przed-
ostatnim zdaniu zaczynającym się od słowa „Po-
czątkowo….”.zamiast „wyborów” znalazło się 
„rozmów” co zupełnie wypaczyło sens myśli.
* tezy niewygłoszonego wystąpienia na Posia-
dach poświęconych A. Bieniowi

O Adamie Bieniu w społeczności lokalnej (społecznościach) i w literaturze- słów kilka…*
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kresie ruchu mateczników kultury, jako ruchu 
oddolnego związanego na co dzień z różnymi 
przejawami dziedzictwa kultury polskiej. Do-
brze byłoby, aby władza bliżej zainteresowała 
się tym obszarem kulturowym, jest to bowiem 
działalność oparta bardzo często na wolonta-
riacie pasjonatów angażujących własne środki 
finansowe w ocalanie od zapomnienia tego, co 
stanowi rdzeń naszej kultury. To dzięki takim 
ludziom nie ginie to, na czym od wieków bu-
dowano polską tożsamość narodową i dzięki 
czemu Polska przetrwała potworne burze dzie-
jowe. Mateczniki poza tym znakomicie wypeł-
niają lukę po likwidowanych, w okresie trans-
formacji, różnych instytucjach kulturalnych, 
jak biblioteki gminne czy domy kultury. Z tych 
względów winny w większym zakresie znaleźć 
się w sferze zainteresowania osób odpowie-
dzialnych za stan naszej kultury narodowej. 

Moherek

od niechybnej śmierci z rąk Niemców, to dlacze-
go nie udostępnić ich do wiadomości szerszej 
publiczności? Rozumie to rząd wybrany przez 
większość Polaków w demokratycznych wybo-
rach. Nie rozumieją zaś polscy „obcokrajowcy”, 
na których demos nie działa. Wśród nich są tacy, 
którzy próbują nam wmówić, że jeżeli nie będzie-
my z nikim konsultować jak mamy się rządzić, 
to zostaniemy w świecie osamotnieni, stojąc na 
placu tylko z szabelką. Gdyby jednak znali histo-
rię wiedzieliby, że Polak potrafi znakomicie się 
tą szabelką posługiwać. Towarzystwo to, powią-
zane siecią globalnej idei likwidacji państw na-
rodowych, wymaga pilnej edukacji historycznej 
i zrozumienia, czym jest kultura polska i kim są 
Polacy mający swoją nieodpartą wolę przetrwa-
nia jako narodu. Powinni też wiedzieć, że jeste-
śmy odporni na wirusa nihilizmu.

W tym wszystkim widzę niebagatelną rolę 
dla rozwijającego się w coraz większym za-

Problem repolonizacji mediów powinien być jak 
najszybciej przez władze przeprowadzony. 

System antywartości objął również inne pola 
kultury zawłaszczone przez garstkę ludzi z tzw. 
salonu Trzeciej RP. Widać to w produkcji filmo-
wej, sztukach plastycznych oferujących coraz 
częściej obsceniczne instalacje, czy systemie 
nagradzania w dziedzinie literatury. Mimo tego 
kulturowego bombardowania, nie pozwoliliśmy, 
przynajmniej do tej pory, dać sobie narzucić 
różnych globalnych nowości niszczących naszą 
odwieczną kulturę polską. Mamy też, póki co, 
względny spokój od powodzi obcych nam kultur 
bezwzględnie traktujących europejską cywiliza-
cję łacińską. Być może będziemy musieli w koń-
cu zmierzyć się z tymi destabilizacyjnymi wpły-
wami rujnującymi nasze dziedzictwo kulturowe. 
Do tego potrzebne będzie jednak zdecydowane 
podniesienie się kolan i rządzenie tak, jak powin-
no się rządzić państwo w pełni suwerenne, nie-
konsultujące z nikim prawa, jakie chce u siebie 
wprowadzić. Jedynym konsultantem winien po-
zostać naród, bo tego wymaga znaczenie słowa 
„demokracja”, mające swoje źródło na agorach 
starożytnej Grecji. Tych, którzy tego słowa nie 
rozumieją, odsyłam na naukę na Bermudy. Tam 
bowiem w tym roku po przeprowadzonym refe-
rendum, gdy 70% społeczeństwa opowiedziało 
się przeciw małżeństwom homoseksualnym, 
rząd je zdelegalizował. Trzeba tylko zauważyć, 
że Bermudy są suwerenne i do UE nie należą…

U nas natomiast podniesiono wielkie larum, 
gdy rząd postanowił, wspólnie z Fundacją Lux 
Veritatis, powołać muzeum „Pamięć i Tożsa-
mość”, przybliżające historię chrześcijaństwa 
w Polsce, postać Jana Pawła II i postawę Pola-
ków wobec Żydów w okresie II wojny świato-
wej. Skoro Fundacja Lux Veritatis jest w posiada-
niu stosu świadectw Polaków ratujących Żydów 

Do Trzcinicy, leżącej tuż za rogatkami Ja-
sła, gdzie znajduje się skansen archeologiczny 
o nazwie Karpacka Troja, dotarłem 25 września 
2015 roku w towarzystwie żony i przyjaciela 
ze Strzyżowa Gerarda Sochy, który namówił 
mnie na tę wycieczkę. Obiekt ma wyjątkową 
wartość historyczną i kulturową, jest położony 
tuż nad doliną rzeki Ropy, na okazałej górze 
z trzech stron otoczonej stromymi stokami. 

Po wykupieniu biletów w budynku głównym 
skansenu zajmujemy miejsca w sali konferencyj-
nej i oglądamy film zatytułowany „Trzcinica Kar-
packa Troja” o liczącym ponad 4 tys. lat grodzisku, 
które istniało w tym miejscu. Film wprowadza 
widza w historię Karpackiej Troi. Zrealizowany 
w oparciu o wiedzę płynącą z badań archeologicz-
nych prowadzonych na tym terenie w latach 1991-
96 oraz 2005-09 (odkryto wówczas najstarsze osa-
dy obronne w Polsce, stwierdzając pierwsze ślady 
oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej 
na ziemiach polskich) i znalezionych wówczas 
w trakcie wykopalisk eksponatów. W ten sposób 
przedstawiono najbardziej prawdopodobną histo-
rię Karpackiej Troi. Pokazane są dzieje tego gro-
dziska od momentu powstania jednej z pierwszych 
w Polsce osad obronnych (w początkach epoki 
brązu w latach 2100-1650 p.n.Ch.), aż do zagłady 
tego potężnego grodziska ok. roku 1031 n.e., czyli 
do schyłku rządów Mieszka II. 

Obok scen dotyczących historii grodziska 
w filmie pokazano codzienne życie jego miesz-
kańców, w tym obok tych dotyczących wytwa-
rzania i pozyskiwania żywności oraz pracy, tak-
że obrządek pogrzebowy. W sposób przystępny 
przedstawiono warsztat pracy archeologa oraz 
metody badawcze. Po obejrzeniu filmu dołącza-
my do grupy turystów i wchodzimy w towarzy-
stwie przewodnika do pawilonu wystawowe-
go, gdzie oglądamy stałą wystawę obrazującą 
historię grodziska oraz życie jej mieszkańców. 
Słuchając słów przewodnika oglądamy zabytki 
prezentowane na wystawie archeologicznej. Zo-
stały one odkryte w trakcie badań wykopalisko-
wych. Staram się je utrwalać. Oglądając liczne 
eksponaty podziwiam ogrom wykonanej przez 
pracowników skansenu pracy. 

Niezwykle ciekawa jest historia tego miejsca. 
Początkowo tzw. grupa pleszowska, pozostająca 
pod silnymi wpływami zakarpackimi, działająca 
w latach 2100-1650 p.n.e. zbudowała tutaj osadę 
obronną o powierzchni 60 arów. Była to ludność 
reprezentująca czasy kultury mierzanowickiej. 
Obejmowała ona swym zasięgiem obszary pol-
skich Karpat Zachodnich. Ślady jej obecności od-

kryto także w okolicach Bardejowa. Jej zajęciem 
było lepienie doskonałej jakości naczyń glinia-
nych (1), zdobionych odciskami sznura, małymi 
guzkami, listwami i żeberkami. Zajmowała się 
także garncarstwem, rolnictwem, tkactwem oraz 
myślistwem i rybołówstwem. Wśród zwierząt 
hodowlanych dominowała świnia domowa, by-
dło oraz koza i owca, a wśród zwierząt dzikich 
dzik. Często polowano na jelenie, sarny i bobry. 
Rzadziej na niedźwiedzie. 

Oglądamy także obraz (2) przedstawiają-
cy ludność wcześniejszego okresu (schyłek 
epoki kamienia, lata przed 2100 p.n.Chr.). To 
przedstawiciele kultury ceramiki sznurowej. 

Parę wieków później (1650-1350 p.n.Ch.) 
na te tereny przybyła z obszaru obecnej Sło-
wacji, asymilując się bezkonfliktowo z ludno-
ścią pleszowską, ludność kultury otomańskiej 
(Otomani-Füzesabony). Ponadto od północy 
znad Bałtyku następowała penetracja ludno-
ści kultury trzcinieckiej. Było to wówczas 
ważne pradziejowe centrum kulturotwórcze. 

Kultura Otomani-Füzesabony była wielką cy-
wilizacją epoki brązu i pośrednikiem w przeka-
zywaniu impusów kulturowych świata egipsko-
-anatolijskiego na północ. Wyróżniała się bardzo 
wysokim poziomem cywilizacji, tworzyła wiel-
kie kompleksy osadnicze o wyraźnej hierarchiza-
cji, z centralnie położonymi grodami. Zbudowa-
no w tym czasie nową drogę i bramę wjazdową 
do grodu oraz przebudowano i wzmocniono ob-
warowania, a po ich pożarze odbudowano forty-
fikacje, wzmacniając je wałami i rowami, nawet 
o konstrukcji kamiennej. Powiększono osadę do 
powierzchni blisko dwuhektarowej, dobudowu-
jąc podgrodzie zabezpieczone rzędem palisad 
i fosą. Budowano wówczas domy o konstruk-
cji słupowej lub zrębowej. Osady obronne były 
miejscem tajemnych praktyk kultowych. Wy-
soki poziom osiągnęła metalurgia brązu i złota. 
W grodzisku znajdowały się liczne warsztaty 
rzemieślnicze, w których wytwarzano wyroby ze 
złota, brązu (3), bursztynu. Produkowano w nich 
także broń, wyroby z kości i rogu. Wypalano ce-
ramikę w temperaturze ok. 800 stopni C. Była 
ona zdobiona ornamentem guzowym, spiralnym 
i kanelowaniem. Społeczność grodu ulegała roz-
członkowaniu. Obok arystokracji wyodrębnio-
nymi warstwami byli wojownicy i niewolnicy. 
Groby arystokracji były bogato wyposażone. Oto 
obraz pochówku kobiety z dzieckiem (4).

Ludność zajmowała się uprawą ziemi, hodow-
lą, rybołówstwem, łowiectwem oraz handlem. 

W II połowie V wieku na arenę dziejów wkra-
czają Słowianie. W dorzecze Wisłoki (na teren 
dzisiejszej Trzcinicy) przybyli w wieku VII, 

W Karpackiej Troi* a w VIII wieku (ok. roku 780) w miejscu starego 
grodu wybudowali potężną fortecę o wymiarach 
115 x 275 metrów. Składała się z czterech czło-
nów: głównego – majdanu i trzech podgrodzi. 
Majdan zajmował wschodnią część cypla, od 
strony doliny rzeki Ropy. Od zachodu postawio-
no trzy podgrodzia otoczone pierścieniami wałów 
w odstępach 60-70 metrów. Posiadały one kon-
strukcję drewniano-ziemną. Najczęściej używa-
nym surowcem był dąb. Obwarowania wałowe 
miały łącznie długość ponad 1250 metrów. Ten 
potężny, wieloczłonowy gród, główny ośrodek 
jednego z plemion zamieszkujących wówczas po-
łudniową Małopolskę, funkcjonował aż do I po-
łowy XI wieku n.e. Wygląd i rozmiar wioski sło-
wiańskiej świadczył dobrze o wysokim poziomie 
myśli inżynieryjno-technicznej jej budowniczych. 
Ludność zamieszkiwała w chatach zrębowych 
i półziemiankach. Zajmowała się rolnictwem, 
polowaniem oraz rzemiosłem. Na kolejnych ob-
razach widzimy grupę Słowian powracających 
z wyprawy (5), budujących obwarowania (6), jed-
na z kobiet zajmuje się tkaniem płótna. Po poża-
rze grodu, najprawdopodobniej w roku 1031 n.e., 
mieszkańcy grodziska opuścili te tereny. Był to 
okres schyłkowy panowania Mieszka II.

Przewodnik opowiada o historii budowy skan-
senu w Trzcinicy. Pomysł wybudowania obiektu 
zrodził się w 1998 roku. Był konsekwencją rezul-
tatów interdyscyplinarnych badań archeologiczno-
-wykopaliskowych, prowadzonych na przełomie 
XIX i XX wieku i w połowie XX wieku, kiedy to 
znaleziono duże ilości glinianych naczyń, wyro-
bów z ceramiki, z rogu, kościanych, kamiennych 
i krzemiennych, a także przedmiotów kultu, wy-
tworów sztuki pradziejowej, narzędzi, różnego ro-
dzaju broni, licznych ozdób oraz srebrnego skarbu 
wczesnośredniowiecznego, złożonego z monet, 
różnego rodzaju ozdób, kawałków srebra, unika-
towego okucia pochwy miecza z tego okresu. Po 
badaniach archeologicznych przeprowadzonych 
pod koniec XX wieku wkrótce przystąpiono do 
budowy skansenu. Rozpoczęta w październiku 
2007 roku została zakończona w październiku 
roku 2009. Zaplanowane na lipiec 
2010 roku otwarcie obiektu unie-
możliwiła powódź. Oddano go do 
użytku 24 czerwca 2011 roku. 

Opuszczamy budynek pawi-
lonowy udając się na spacer po 
Parku Archeologicznym. Po dro-
dze mijamy multimedialną salę 
edukacyjną dla dzieci, salkę Ma-
łego Odkrywcy, przeznaczoną 
dla przedszkolaków oraz zaplecze 
gastronomiczne, gdzie serwowa-

ne są potrawy przygotowane w oparciu o sztukę 
kulinarną naszych przodków. W Parku Archeolo-
gicznym zrekonstruowano wioski z początków 
epoki brązu z okresu kultury Otomani-Füzesabo-
ny sprzed 3,5 tys. lat oraz wioskę słowiańską z IX 
wieku. Wszystko według technologii stosowanej 
w pradziejach.

Przechodzimy obok tych wiosek (7). 
Oglądamy chaty słupowe i zrębowe oraz ich 
wnętrza, w tym piece jedno i dwukomorowe. 
Utrwalam jedną z chat słowiańskich z IX wie-
ku n.e. (8). Zrębową, z dachem o konstrukcji 
na sochę i ślemię, krytym strzechą. Podczas 
oglądania wnętrza chaty władcy Trzcinicy 
oczami wyobraźni przywołuję postać księcia 
stojącego na czele ówczesnej wspólnoty te-
rytorialnej i rodowej. Podziwiamy następnie 
pochodzącą z wieku X kuźnię słowiańską. 

Ostatnim etapem zwiedzania skansenu jest 
spacer Wałami Królewskimi. Tak nazywane 
jest wzgórze z grodziskiem o bardzo stro-
mych zboczach, wznoszące się prawie 30 me-
trów ponad otaczające je z trzech stron doliny. 
Z tego powodu cechuje je naturalna obron-
ność. Położone jest tuż nad płaskim dnem 
doliny rzeki Ropy. W początkach XIX wieku 
odkryto tu trzy bożyszcza pogańskie. 

Wzgórze jest jednym z najstarszych i najlepiej 
zachowanych grodzisk słowiańskich (lata 770-
1031 n.e.), zajmuje blisko 3,5 ha powierzchni, 
można je porównać ze wzgórzem wawelskim. 
Podczas spaceru po Wałach Królewskich oglą-
damy rekonstrukcje poszczególnych jego odcin-
ków: wału przekładkowego, obronnego z bramą 
i drogą wjazdową do osady ludności kultury 
Otomani-Füzesabony. Także chaty tej ludności 
o konstrukcji słupowej i zrębowej ścian. Kolej-
nym oglądanym obiektem jest wał przekładkowy 
otaczający majdan grodziska, miejsce ukrycia 
skarbu, a także brama i wał palisadowy grodu 
słowiańskiego. Na koniec podziwiamy zrekon-
struowany odcinek wczesnośredniowiecznego 
wału obronnego (VIII-X wiek n.e.) o konstrukcji 
palisadowej, otaczający III (najwyższe) podgro-

dzie z wieżą i bramą (9). Niedaleko 
od niego, w narożniku południowo-
-zachodnim skansenu, stoi wysoka, 
kilkudziesięciometrowa platforma 
widokowa (10). Jest wyposażona 
w lunety obserwacyjne i kamerę 
internetową. Rozciąga się z niej 
wspaniały widok na okolicę, ale tyl-
ko przy słonecznej pogodzie. 
Tekst i foto (kolorowe 1-9 na s. 10)

Maciej A. Zarębski
*Fragment „Wojaży po Polsce”

Na pytanie to można odpowiedzieć krót-
ko: żebyśmy jako naród nie zginęli. Jesteśmy 
bowiem narodem o bogatej kulturze wyrosłej 
z chrześcijańskich korzeni, po przyjęciu w 966 
roku chrztu Polski. Na tych wartościach, na 
przestrzeni wieków, została ukształtowana nasza 
polska tożsamość narodowa. Dzisiejszy świat 
opanowany jest zaś przez marksizm kulturowy 
silnie implantujący swoje wartości na teren Pol-
ski. Jest to ideologia określana mianem odwró-
conych wartości, znaczeń, czyli zaprzeczenie na-
szego chrześcijańskiego porządku, dalekiego od 
relatywizowania przyjętych od wieków wartości. 
Media narzucają nam tzw. nowoczesne pojmo-
wanie świata polegające na innym rozumieniu 
odwiecznych znaczeń kulturowych, gdzie np. 
rodzinę może stanowić dwoje sodomitów, ko-
bieta może być mężczyzną i na odwrót. W tym 
propagowanym świecie nawet ofiara może być 
uznana za kata, co spowodowało przyjmowanie 
przez świat opinii, że Polska jest winna Holo-
kaustu. Prognozuje się w niektórych mediach, 
że w przyszłości budowa nowego modelu spo-
łeczeństwa odbywać się będzie w obszarze 
funkcjonowania bazy kulturalnej. Stąd tak wiel-
ka aktywność mediów w tym kierunku. U nas 
dodatkowo sprzyja temu duże zaangażowanie 
obcego kapitału w różne obszary kultury. Zagra-
niczne koncerny medialne lansują interesy swo-
ich państw używając socliberalnej narracji, bar-
dzo dalekiej od zasad moralnych i normalności. 
Niechlubnym efektem tych działań są np. próby 
wypłukiwania nas z polskości przez zgermani-
zowany rynek prasowy służący niemieckiemu 
rozumieniu historii. Żaden inny kraj w UE nie 
ma własnego rynku medialnego opanowanego 
w takim stopniu przez obcy kapitał, jak Polska. 

Po co nam kultura?

(…) W tej sytuacji tworzenie regionalnych sit 
selekcyjnych procesu globalizacji uczestnictwa 
w kulturze to pierwszorzędna lekcja współczesnego 
regionalizmu. Taką próbą, godną uwagi, jest idea 
i realizacja przez grono działaczy i twórców kultury, 
skupionych w Zagnańsku (Kielecczyzna) wokół ro-
dziny Zarębskich, Mateczników Patriotyzmu i Kul-
tury. M.Zarębski widzi w tej regionalnej instytucji 
kultury uczelnię postaw obywatelskich, wychowa-
nia młodzieży, mecenatu i opieki nad talentami 
twórczymi wszelkiego typu oraz organizacji tzw. 
posiad (ów), czyli debat o kulturze i życiu, regionie, 
Polsce i świecie. Pisząc o tej działalności zwracałem 
uwagę, że takie środowiska mają szansę na odno-
wę programu regionalizmu polskiego w kierunku 
„przezwyciężenia jednostronności, żeby nie po-

wiedzieć partykularyzmu”. Bo słowo matecznik 
oznacza źródłowość, oryginalność, samodzielność 
i godność oraz wolność – miejsca i przestrzeni. Lo-
kalną i globalną. Taką trzeba zdobyć i kształtować 
świadomość, by mieć właściwe kryteria użycia se-
lekcyjnego sita. Bez kompleksów i pomyłek (…)
– fragment artykułu prof. Bronisława Gołębiow-
skiego zamieszczonego w ostatnim numerze 
kwartalnika TUL zatytułowanego Reglokalizm 

• • •
W dedykacji przyszłym samorządowcom…

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni 
szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy 
musi władać. Władza imponuje tylko małym 
ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten 
sposób swoją małość. Człowiek naprawdę 
wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”

Kardynał Stefan Wyszyński

Przeczytaj
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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 zespołów muzycznych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrodka. Są to: Sala 
Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski Niepodległej, ministrowi Adamowi Bieniowi, Legionom oraz patronom 
Ośrodka. Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej (obecnie 
353 pozycje książkowe), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych z Zygmuntem Wójcikiem i jego 
ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa 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

Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Maciej Andrzej Zarębski

Wiersze
i

opowiadania

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

W Karpackiej Troi

Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, tel. 41-300-15-58
Redaktor naczelny: Maciej Andrzej Zarębski e-mail: maciej.zarebski@onet.eu, tel. 602 467 948, Niniejszy 
numer zawiera teksty autorstwa Marii Balickiej (Kobyłka), Błażeja Balickiego (Ełk), Hanny Bień-Bielskiej, 
(Warszawa), Jana Jadacha (Kielce), Leszka Koleśnika (Białystok), Lucyny Kukomskiej (Płock), Hanny Restorff-
-Libiszowskiej (Kielce), Stanisława Kruka (Kraków), Bogumiła Wtorkiewicza (Kielce), Macieja A.Zarębskiego.
Korekta: Ludomira Zarębska. Skład: Andrzej Jędrychowski, biuro@venastudio.pl

KONTO ŚTR 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001– BS Samsonów
Nr 195 „Gońca Świętokrzyskiego” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu anonimowych darczyńców

GONIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

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

cena 55 zł

cena 10 zł

cena 20 zł

ANDRZEJ TYSZKA
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Almanach
Rytwiański

pisarzy lekarzy
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Eugeniusz Kulwicki

ŻYCIE W CIENIU „CIENI”
CZAS PEERELU DZIENNIK 1953-1973
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Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003. W 2007 zadebiutowali płytą Ekspresje, depresje, euforie (Luna 
Music). Promujący ten album singiel Gdy więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis 
- Mocna Trzydziestka. Zyskał również sporą popularność w wielu rozgłośniach radiowych w Polsce. Magazyn Teraz 
Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlepszych polskich płyt wiosny 2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. 
Przychylne recenzje pojawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych serwisach muzycznych. Te-

ledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był w programach Telewizji 
Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kulturalnych. W czerwcu 2007 roku zespół 
BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, 
w konsekwencji czego w lutym 2009 ukazała się druga płyta grupy zatytułowana 
Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie nowy kierunek w twórczości gru-
py. Europa Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. Zale-
dwie rok po ostatnim wydawnictwie zespół BRUNO SCHULZ powraca z nowym 
albumem. 19 marca 2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany Nowy 

lepszy człowiek, a w marcu 2013 kolejny – Wyspa (płyta roku w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej), w 2016 r. 
– Imperium. Aktualny skład zespołu: Karol Stolarek – śpiew, Wiktor Czapla – gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. 
Goniec Świętokrzyski sprawuje patronat medialny nad zespołem. 

Zespół Bruno Schulz
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