
Członkami zwyczajnymi ŚTR na dzień 31 grudnia 2019 
roku byli: Władysław Cieślicki (Grzymałków), Magdalena 
Człapińska (Zduńska Wola), Jan Jadach (Kielce), Agata Ka-
linowska-Bouvy (Paryż), Longin Kaczanowski (Brwinów), 
Edward Karyś (Kielce), Stanisław Kędzior (Kielce), Bogusław 
Kędziora (Sandomierz), Jan Krawczyk (Adamów), Lucyna 
Kukomska ( Płock), Marzanna Moćko (Zagnańsk), Marek Rak 
(Węgry), Andrzej Ruciński (Kielce), Gerard Socha (Strzyżów 
Podkarpacki), Alina Szymczyk (Chicago), Wanda Śliwińska 
(Kielce), Tytus Tomczyński (Pabianice), Jan Wiaderny (Koń-
skie), Bogumił Wtorkiewicz (Kielce) i Maciej A. Zarębski (Za-
gnańsk).

Wszyscy członkowie zwyczajni podani powyżej (od 8-27) 
opłacili składkę członkowską roczną w wysokości 80 zł. Dało 
to sumę 1.600 zł. Wysokość składki w roku 2020 nie ulega 
zmianie.

W roku 2019 zmarło kilkunastu sympatyków Towarzystwa: 
Ryszard Nowicki (24 stycznia); dr Jan Krupa (2 lutego); prof. 
Ryszard Juszkiewicz (15 lutego); Zdzisław Łączkowski (29 
marca); prof. Bronisław Gołębiowski (26 kwietnia); Zdzisław 
Dorosiński (9 maja); Marianna Kawa-Kiesner (10 lipca); prof. 
Andrzej Gronczewski (13 lipca); Jan Banaśkiewicz (23 wrze-
śnia); prof. Stefan Pastuszka (10 października); dr Ryszard 
Grabowski (3 listopada), dr Stanisław Śliwa (20 grudnia).

Zarząd Towarzystwa: obradował w roku 2019 czterokrot-
nie: 24 kwietnia, 13 maja; 30 sierpnia, 6 listopada. 

W roku 2019 ŚTR zorganizowało szereg imprez. Odby-
wały się one głównie w Ośrodku Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w Zagnańsku. Kilka imprez miało miejsce poza na-
szym Ośrodkiem: m.in. trzy w Wojewódzkiej BP; jedna w ka-
synie w Podkowie Leśnej. 

Miniony rok należy uznać za udany: wydano dziesięć po-
zycji książkowych Biblioteki Świętokrzyskiej, cztery – w tym 
jeden podwójny– numery Gońca Świętokrzyskiego, jeden ko-
lorowy folder oraz  zorganizowano szereg wartościowych im-
prez, m. in. 
– benefis Jana Jadacha z okazji 70-lecia urodzin (23 września),
– benefis prof. Andrzeja Tyszki z okazji 85-lecia urodzin (25 

października),
– Posiady poświęcone rocznicom historycznym roku 2019 

(1 czerwca),
– biesiady: literacko-artystyczną z udziałem poetki z Kiejdan 

litewskich Ireny Duchowskiej (16 września), historyczno-
-literacką z udziałem Jana Jadacha i Macieja Zarębskiego 
poświęconą wydarzeniom sprzed 100 i 101 lat (6 listopada); 
literacko-artystyczno-opłatkową z udziałem Macieja An-
drzeja Zarębskiego i Małgorzaty Siemieniec, poświęconą 
rocznicom historycznym (12 grudnia), tradycyjne spotkanie 
noworoczne (15 lutego), a także 

– spotkanie połączone z promocją książki „Żywot marzyciel-
ki” Macieja A. Zarębskiego (24 kwietnia); 

– wieczory autorskie Macieja A.Zarębskiego połączone z pre-
zentacją jego albumu „Szlakiem Mateczników”, w czerwcu 
w Warszawie, we wrześniu w Zagnańsku oraz w paździer-
niku w Kazimierzu n/Wisłą, 

– spotkanie autorskie Jana Jadacha połączone z prezentacją 
jego książki „Być regionalistą”, we wrześniu w Kielcach; 

– spotkanie autorskie Andrzeja Tyszki połączone z prezenta-
cją jego książki „Od historii do współczesności”, w paź-
dzierniku w Podkowie Leśnej.
20 marca odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-

-wyborcze Towarzystwa, podczas którego udzielono absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych 
władz ŚTR na kolejną czteroletnią (lata 2019-2022) kadencję. 
Prezesem wybrano przez aklamację Macieja A.Zarębskiego; 
wiceprezesami Marzannę Moćko i Jana Jadacha (równocze-
śnie powierzając mu funkcję sekretarza). Skarbnikiem został 
Edward Karyś, a członkiem Zarządu Jan Wiaderny. Szefem 
Komisji Rewizyjnej wybrano Stanisława Kędziora, członkami 
Komisji zostali: Jan Krawczyk i Wawrzyniec Rak, a przewod-
niczącą Sądu Koleżeńskiego Wanda Śliwińska, członkami Bo-
gumił Wtorkiewicz i Maria Człapińska. 

16 września członkowie i sympatycy ŚTR świętowali 
15-lecie działalności Towarzystwa połączone z prezentacją 
nowości Biblioteki Świętokrzyskiej.

Równie udany był rok 2019 pod względem finansowym. 
Dzięki właściwie prowadzonej działalności statutowej i hoj-
ności prywatnych darczyńców kondycję Towarzystwa można 
określić jako dobrą (chociaż ze strony władzy samorządowej 
gminy i powiatu nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia). Rok 
2019 zamknięto kwotą 15.854 zł (w tej kwocie są zawarte 
środki na druk książek BŚ, które są jeszcze w trakcie produk-
cji), a otwierano kwotą 8.005,92 zł.

Towarzystwo liczyło pod koniec 2019 roku 27 osób, 
w tym siedem z nich: Stanisław Duda ze Staszowa, prof. 
Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, Jan Kamiński z Chicago 
i Marek Mostek z Białogardu, (przyjaciele Biblioteki Świę-
tokrzyskiej), oraz Bogdan Dworak z Zawiercia, prof. Andrzej 
Tyszka z Podkowy Leśnej, Ludomira Zarębska (członkowie 
honorowi) zgodnie ze statutem byli zwolnieni z opłacania 
składek. W ciągu roku Marek Skuza z przyczyn osobistych 
zrezygnował z członkostwa w Świętokrzyskim Towarzystwie 
Regionalnym.

10 XII 2019 r. Białostocki IPN. Dr A.Bobowik (trzeci z lewej) po ode-
braniu odznaki Świadka Historii dla Mazurskiego Tow. Naukowego. 

13 XII. Spotkanie M.A.Zarębskiego z uczniami SP w Zagnańsku. 
Na zdjęciu też wicewójt Zagnańska S.Stępień i dyr. M. Moćko.

12 grudnia. Biesiada wspomnieniowo-opłatkowa w Ośrodku w Za-
gnańsku. Z lewej Małgorzata Siemieniec, wokalistka z Kielc.
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w okresie 10 XII 2019 – 18 II 2020 w obiektywie Stanisława 
Ratusznika, Ludomiry i Macieja Zarębskich oraz archiwum

Fotokronika wydarzeń kulturalnych regionu Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2019

14 I 2020 Misjonarz cysterski Ojciec Efrem Bisaga w Ośrodku 
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku.

9 lutego. Sędziszów. Otton Grynkiewicz przekazuje 
M.Zarębskiemu obraz do Ośrodka w Zagnańsku.

14 lutego. Migawki ze Spotkania noworocznego członków ŚTR w WBP w Kielcach. Z lewej prze-
mawia Maciej A.Zarębski, z prawej uczestnicy spotkania (w środku Janina Malicka z Końskich).

18 lutego br. Kraków Jadwiga Duda i prof.Eu-
geniusz Kulwicki na spotkaniu członków LTN-K

ciąg dalszy na s. 3

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia radości, 

ciepła rodzinnego 
oraz pokonania koronawirusa

składa 
swoim Czytelnikom

Redakcja
Gońca Świętokrzyskiego

1. bo czuję się bezpieczny w obecnym czasie jego prezydentury,
2. bo utożsamiam się z treścią jego publicznych wystąpień,
3. bo jestem dumny z zachowania obecnego prezydenta 

w kontaktach międzynarodowych,
4. bo cenię sobie jego niezależność i rozwagę przy podejmo-

waniu trudnych decyzji,
5. bo popieram dobrą współpracę prezydenta z rządem,
6. bo potrafi skutecznie rozwiązywać konflikty społeczne,
7. bo nie chcę inwazji islamu w Polsce i dyktatu LGBT jak 

mam żyć.
Maciej A.Zarębski

Dlaczego zagłosuję na
Andrzeja Dudę

w wyborach prezydenckich 
niezależnie od ich terminu
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Jest taki czas w naszym życiu, gdy stajemy 
w obliczu zdarzeń, których nie planowaliśmy, 
a które nas zaskoczyły. Zaczynamy się głębiej 
zastanawiać, analizujemy, ogarnia nas reflek-
sja.

Próbujemy oceniać – przeważnie innych, 
rzadziej siebie. Wiem o czym piszę, bo dla 
mnie takim przeżyciem był stan wojenny 
i czas spędzony w więzieniu. Teraz, gdy ze-
tknęliśmy się z problemem epidemii korona-
wirusa, targają mną podobne emocje – strach, 
niepewność, czy zdołamy to przetrwać?

– Jacy będziemy, gdy to przeminie?
– Czy będziemy mogli powiedzieć sami 

sobie, że byliśmy w porządku?
– Czy zachowaliśmy się jak trzeba?
– Nie wyrządziliśmy nikomu krzywdy?
– Nie będziemy się wstydzić swoich po-

staw?
Tak – jest to dla nas wszystkich czas próby. 

W takich chwilach poznajemy prawdę o so-
bie samych, a także naszych bliskich i znajo-

mych. Warto o tym pamiętać, gdyż przyjdzie 
nam z tym żyć.

Odniosę się też do kwestii społeczno-poli-
tycznej. Tu również sobie zadaję pytanie i aż 
ogarnia mnie strach. Co by się stało, gdyby dzi-
siaj u władzy byli tzw. „opozycjoniści totalni”? 

Mówię o tych co:
– grabili, rozsprzedawali, niszczyli polską 

gospodarkę, doprowadzając do bezrobocia 
i nędzy,

– objadali się ośmiorniczkami, a społeczeń-
stwu mówili że „pieniędzy nie ma i nie bę-
dzie”,

– poniżali Polaków na forum Unii Europej-
skiej i świata.
Przypomnijmy sobie, przecież to działo się 

tak niedawno i robią to w dalszym ciągu.
Dzisiaj w bezczelny sposób pouczają i kry-

tykują obecny rząd. Dzisiaj twierdzą, że wie-
dzą najlepiej co robić.

Więc czemu, gdy mieli okazję, przez osiem 
lat nie uczynili nic, aby prowadzić kraj do 

To co było nieuniknione – nadeszło rozwoju gospodarczego i dzielić się ze społe-
czeństwem zyskami?

Gdyby nie Ci „ulubieńcy” Unii, sytu-
acja Polaków na pewno byłaby dużo lepsza 
i zwiększałaby szanse walki z epidemią.

Mam przesłanie do tzw. „totalnej opozycji” 
i tych wszystkich popaprańców – zamknijcie 
się wreszcie, niech te wasze przemiłe buźki 
zamilkną. Przestańcie zabierać nadzieję, bez-
cześcić symbole wiary. Pozwólcie społeczeń-
stwu spokojnie przejść przez ten trudny czas. 
Skoro nie pomagacie, to przynajmniej nie 
przeszkadzajcie, bo łatwo nie jest.

Wiem, że jest to dla nas i was trudne, ale 
może jednak? Chciwość wasza, aby znów do-
rwać się do kasy, jest przeogromna. Udowod-
niliście, że żadne z was nie nadaje się, aby zo-
stać głową państwa. Pokazaliście to podczas 
waszych „pseudowyborczych” kampanii. 
Mieliście swoje „pięć minut”, aby wykazać 
się troską o Polskę – niestety nie wyszło. Pre-
zydent i rząd w takich chwilach powinni być 
z Polakami, na dobre i na złe – i tak się dzieje, 
ale opozycję strasznie to uwiera i mierzi.

Uważam, że Bóg czuwał nad Polską i nie ma 
was teraz w rządzie. Powinniśmy się wszyscy go-
rąco modlić, abyście już nigdy nie wrócili do wła-
dzy i nie dzierżyli w swoich łapach losu narodu.

Marzy się wam przedłużenie kampanii wy-
borczej, pytam po co?

Dajcie ludziom spokojnie żyć – już się na-
słuchaliśmy i naoglądaliśmy.

Dosyć – wstydu oszczędźcie!
Skupmy się, abyśmy wyszli z tej sytuacji 

jak najmniej poobijani i z jak najmniejszymi 
stratami. Rząd może dużo, ale najwięcej dla 
siebie zrobić możemy sami.

Wspierajmy się, pomagajmy, nie prze-
szkadzajmy, kto potrzebuje niech się modli, 
chrońmy się nawzajem, bo tylko tak przetrwa-
my i nie pozbędziemy się człowieczeństwa. 
Pamiętajcie, że kiedyś to się skończy i trzeba 
będzie sobie spojrzeć w oczy i zrobić rachu-
nek sumienia. Najlepiej przed obliczem Matki 
Boskiej Królowej Polski

Anna Niszczak
– działaczka solidarności

– więźniarka stanu wojennego

W tym szczególnym historycznym czasie, 
w jakim przyszło nam żyć – nie wolno nam 
zmarnować tej wielkiej szansy, jaką kolejny raz 
daje nam los, aby móc nadal porządkować Na-
szą Ukochaną Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.

Zbliżające się wybory prezydenckie są 
właśnie taką szansą i Nie Wolno Nam jej 
zmarnować.

Lisy, Hieny, Szakale i inne zagraniczne sta-
da Wików ciągle ujadają i wysuwają coraz to 
nowe żądania, że trzeba wybory prezydenckie 
przenieść – bo inni Kan(t)ydaci nie mają rów-
nych szans, by przeprowadzić swoją kampa-
nię wyborczą.

Ujadają więc w internecie – coraz bardziej 
pokazując swoją indolencję i brak właści-
wych kompetencji do sprawowania tak waż-
nego w tych trudnych czasach – urzędu.

Jakość władzy państwowej poznajemy 
w czasie takim, jaki obecnie nastał – jak demo-
kratycznie władza dba o Cały Naród – nie tylko 
o swoich wyborców – któremu chce zapewnić 
bezpieczeństwo w ekstremalnym czasie – by 
przetrwał w dobrym zdrowiu i by poniósł jak 
najmniejsze straty w swojej populacji.

„APEL do Narodu o wybór Prezydenta Po-
laka-katolika”, który napisał płk rez. Antoni 
HEDA „SZARY” – a jakże nadal aktualny.

RODACY! PAMIĘTAJCIE I ZAPAMIĘTAJCIE! Pamiętajmy, mamy Jeden Głos – ale jakże 
ważny – zatem rozsądnie nim gospodarujmy 
– wybierzmy właściwie – bo jeśli wybierze-
my źle – cofniemy się w gospodarczym roz-
woju znowu o kolejną dekadę – dając szansę 
politycznym spekulantom, którzy w białych 
kołnierzykach i białych rękawiczkach będą 
nadal kraść, palić drogie cygara, pić drogie 
alkohole, przyjmując jako łapówki drogie, 
ekskluzywne zegarki, jeść na nasz koszt 
ośmiorniczki i bycze policzki, jeździć na dale-
kie wycieczki – a jednocześnie udowadniając 
nam, że „piniendzy nima i nie bendzie” – i tak 
jak:
• premier zwany Słońcem Peru bardziej dbają-

cy o grę w „gałę”, niż o jakość swojej pracy,

• marszałek zwany Samolocikiem, latający 
na spacery do swego psa,

• marszałek Senatu – III-cia osoba w pań-
stwie o Ego większym niż Napoleon,

• marszałek województwa mazowieckiego 
zwany wiecznym turystą,

• członkowie nadzwyczajnej kasty którzy 
zasłaniając się immunitetem jeżdżą pija-
ni, kradną elektronikę, ubrania, jedzenie 
i okradają starsze osoby, nawet na bardzo 
drobne sumy,

• i wielu wielu innych bawiących się za na-
sze podatki i publiczne środki.
Raz jeszcze powtórzę – RO-DA-CY – Pa-

miętajcie – WYBIERZMY WŁAŚCIWIE!!!
A.Z.

Paderborn 10.03. 2020
Sznowni Państwo,
Przeczytałam list otwarty skierowany pod 

adresem Pani Barbary Wojnarowskiej-Gautier.
Jak już zaznaczyłam na wstępie, jestem 

wnuczką więźnia nr 238, Stefana Syrka z pierw-
szego transportu, zagazowanego w 1942 roku. 
W mojej rodzinie było 4 więźniów Auschwitz. 
Był również więzień Sachsenhausen.

Jestem lekarzem, działaczem polonijnym, 
v-ce prezesem Macierzy Szkolnej w Niem-
czech, członkiem Rodła, Towarzystwa lekar-
skiego w Niemczech, działaczem społecznym 
na rzecz miast partnerskich, założycielem 
szkoły języka polskiego w Paderborn.

Od kilkunastu lat uczestnikiem corocz-
nych obchodów pamięci I-szego Transportu 
polskich więźniow do KL, w Tarnowie i Au-
schwitz.

Znałam kilkunastu więźniów z tego trans-
portu i nie tylko z tego. Od lat, wspólnie z mę-
żem pomagaliśmy byłym więźniom, również 
medycznie.

Uważam, że mam moralne prawo zwrócić 
się do Paśstwa z prośbą, z petycją, podzielić 
się z Wami refleksją.

18 lutego 2020 roku w Krakowie w restau-
racji „Mieszczańska” odbyło się spotkanie 
Krakowskiego Oddziału Ludowego Towa-
rzystwa Naukowo-Kulturalnego (LTN-K) im. 
Włodzimierza Tetmajera. Zebraniu przewod-
niczył prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, pre-
zes Zarządu (zdjęcie 1). Tematem spotkania 
było składanie życzeń profesorowi dr. hab. 
Eugeniuszowi Kulwickiemu, honorowemu 
członkowi Towarzystwa, z okazji niedawnych 
imienin oraz promowanie 19. tomu „Roczni-

Otóż nigdy nie przyszło by mi do głowy, 
by domagać się od byłych więźniów prze-
prosin, jakiejkolwiek deklaracji, czy zgłaszać 
niezadowolenia z „postawy”, wypowiedzi 
etc.byłego więźnia obozu zagłady.

Zarówno Państwo, jak i inni, ja również, je-
steśmy zobowiązani do szacunku, do pokory, 
cierpliwości, tolerancji wobec byłych więźniów.

To my powinnismy ich przepraszać!
To nie Pani Basia, a my.
Powinniśmy wiedzieć, co to jest KL Au-

schwitz, choć nie doświadczyliśmy tej tragedii.
Nie możemy i nie jesteśmy w stanie ogar-

nąć, co to głód, bicie, strach, zimno, doświad-
czenia medyczne, choroby, brak lekarstw.

Ale możemy poprzez informacje dowie-
dzieć się, co to znaczy Trauma Poobozowa.

To jest choroba nieuleczalna, która nigdy 
nie mija, wraca zawsze i wszędzie, w nieprze-
widywalny sposób, nie da się jej oswoić. Za-
wsze będzie towarzyszył strach, niepewność, 
nieufność.

Pani Basia ma prawo reagować tak jak 
uważa, jak pozwala jej na to zdrowie i stan 
psychiczny, a my nie mamy prawa jej oceniać.

Nie mamy prawa żądać cokolwiek od niej.

ka LTN-K” pod redakcją Bartłomieja Gołka. 
Prezes Palka odczytał życzenia solenizantowi, 
podpisane przez uczestników spotkania (zdj. 
2), i złożył je na jego ręce. Następnie każdy 
osobiście składał życzenia profesorowi Kul-
wickiemu i obdarowywał Go kwiatami i upo-
minkami. Jan Cięciak, prezes Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego im. Adolfa Hyły 
zaprezentował książkę swojego autorstwa pt. 
„Adolf Hyla nieznany” i przekazał ją soleni-
zantowi i uczestnikom spotkania. Następnie 

List otwarty wnuczki więźnia I-szego transportu do KL Auschwitz, 
do pracownikow, przewodnikow, wolontariuszy Panstwowego Muzeum Auschwitz*

To co możemy, to przeprosić.
To my jesteśmy „sługami” tych ciężko do-

świadczonych ludzi, którzy stracili najlepsze 
lata swojego życia, stracili wszystko w tam-
tym piekle.

Nieważne, czy jesteśmy decydentami, czy 
pracownikami, czy wolontariuszami, prze-
wodnikami. Bo to my jesteśmy ich dłużnika-
mi. To oni, więźniowie, mają wszelkie prawa, 
a nie my.

Jako wnuczka i córka syna więźnia, prze-
żyłam wiele problemów związanych z tak 
zwanym syndromem I i II pokolenia.

Trauma wojny, brak i strata ojca (również 
fizyczna świadomość, że był bity, zniewalany, 
głodzony, zagazowany), brak egzystencji, środ-
ków do życia wdowy, syna, strach, ból, że nie 
ma nawet grobu, jak i wiele innych powodów.

To się przenosiło na innych członków ro-
dziny, na dzieci. My też cierpimy do dziś na 
swój sposób, ale musimy sobie dawać radę.

Muzeum w Auschwitz jest i ma być miej-
scem pamięci byłych więźniów i tych, którzy 
jeszcze pozostali.

To wielkie cmentarzysko, to miejsce szcze-
gólnej pamięci po stracie i cierpieniu bliskich.

prof. Kulwicki zaprosił zebrane koleżanki 
i kolegów z LTN-K na poczęstunek. W swoim 
wystąpieniu podziękował za życzenia i podzie-
lił się przemyśleniami na temat czasu i zdrowia. 
Z kolei Kazimierz Baścik zaprosił uczestników 
spotkania na promocję książki dr. Jana Hebdy 
pt. „Ze wsi do historii” w dniu 3 marca br. (po-
niedziałek) na godz.16-tą do siedziby PSL-u 
przy ul. Batorego 2 w Krakowie. W spotkaniu 
powyższym uczestniczyła m.in. Jadwiga Duda, 
prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wie-
liczki”, której prof. E. Kulwicki wręczył książką 
swojego autorstwa pt. „Życie w cieniu »cieni«” 

(Zagnańsk 2017). Obdarowa-
na przez Eugeniusza Kulwic-
kiego, żołnierza niezłomnego, 
pisała o nim i jego książce na 
łamach „Głosu Wielickiego”. 
Na koniec zaprosiła zebranych 
do Wieliczki na 16. spotkanie 
z cyklu Wieliczka-Wielicza-
nie Bis w dniu 26 lutego br. 
na godz.16-tą do sali „Magi-
strat” i przekazała każdemu 

Dla PAŃSTWA to muzeum, miejsce pracy, 
a dla innych i dla mnie też, to miejsce stra-
cenia mojej bliskiej, niepoznanej osoby, to 
cmentarz nieistniejących grobów. Każdy ślad 
po nich, to świętość. Auschwitz, to nie miej-
sce i sytuacja, by żądać od byłych, żyjących 
więźniów cokolwiek, a zwłaszcza przeprosin, 
a w tym przypadku od byłej więźniarki.

Kilka słów pozwalam sobie napisać do by-
łych więźniów. Każdy z Państwa przeżył swoją 
gehennę, swoją traumę i ma swoje doświad-
czenia i problemy. Życzę Państwu najlepszych 
dni, dużo zdrowia, spokoju. Myślę, że rozu-
miecie bardzo dobrze stres i traumę związaną 
z powrotem do byłego miejsca kaźni.

Myślę, że rozumiecie bardzo dobrze, jak 
się mogła czuć Pani Basia w tym dniu, choć 
to była „tylko” kolejna, bo 75. rocznica wy-
zwolenia obozu KL Auschwitz.

Nawet w tych dniach, już po wyzwoleniu 
wracają wpomnienia, przeżycia, ale oby na-
stepne dni były radosne, szczęśliwe, czego 
życzę Państwu z całego serca.

Z pozdrowieniami
Barbara Syrek-Bugaj

* List jest związany z poczuciem dyskrymina-
cji  pierwszych więźniów obozu, którymi byli 
Polacy, przez obecne kierownictwo Muzeum 
w Auschwitz-Birkenau Redakcja GŚ

ostatni (z lutego) numer „Głosu Wielickiego”. 
Profesorowi Eugeniuszowi Kulwickiemu po-
dziękowała za zaproszenie na spotkanie i miłe 
chwile spędzone wspólnie na towarzyskich roz-
mowach w serdecznej atmosferze.

Jadwiga Duda

Spotkanie LTN-K w Krakowie

1 2

  Koronawirus
Zagrożenie opadnie
jak ostatnie krople deszczu.
Niebo zakwitnie tęczą,
wywoła uśmiech na
zmęczonych twarzach
w oczach zabłyśnie radość.

Skończy się wegetacja
niepewność, dręczące obawy.
Zaczniemy znowu żyć.

Teraz to nasze największe
marzenie.
Dream comes true.

Wiesław Dżendera

Kącik z wierszem
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kowy folwark Polinów w towarzystwie jego 
właściciela Jacka Kobylińskiego oraz Pry-
watne Muzeum Historii i Tradycji w Łosicach 
Waldemara Kosieradzkiego.

Ostatnią wyprawę odbył w końcu sierpnia 
na trasie Wieluń – Brzeg – Niemodlin oraz 
Lewin Brzeski. Podziwiał zabytki historycz-
nego Wielunia w przeddzień 80. rocznicy 
jego zbombardowania przez Niemców, uro-
kliwego Brzegu Opolskiego oraz Niemodlina, 
z okazałym unikatowym zamkiem. W drodze 
powrotnej w Lewinie Brzeskim spotkał się 
z Marianem Kosińskim, działaczem i twórcą 
kultury, założycielem zespołu muzycznego 
„Miniaturki”.

Podczas tego spotkania doszło do nagrania 
utworów poetyckich Macieja A. Zarębskiego 
i powstania specjalnej płytki pt. „Zachowaj 
wspomnienia”. 

Maciej A.Zarębski w roku 2019 był au-
torem:
– materiału o Matecznikach w „Zielonym 

Sztandarze” i kwartalniku TUL (numery 
grudniowe),

– listów gratulacyjnych z okazji jubileuszy 
urodzin: 85-lecia Andrzeja Tyszki, 85-lecia 
Stanisława Durleja, 80-lecia Alfonsa Bobo-
wika, 70-lecia Jana Jadacha i Edwarda Tuza,

– był cytowany w piśmie WPIS (numer 7-8).
Prof. Andrzej Tyszka jest bohaterem 

wywiadu udzielonego Marcinowi Wanda-
łowskiemu, opublikowanego w książce „Siła 
lokalności – siła Polski” (po XIII Kongresie 
Obywatelskim, Gdańsk 2019).

Bogumił Wtorkiewicz jest autorem kilku-
nastu recenzji literackich i plastycznych dla 
twórców polskich i europejskich. 

Pisano o Świętokrzyskim Towarzystwie 
Regionalnym i jego działalności w„ Zielonym 
Sztandarze”, a także w kwartalniku Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych „Polski Uniwersytet 
Ludowy”. Ponadto w kieleckim radiu nadano 
dwie audycje poświęcone działalności Towarzy-
stwa oraz Ośrodka Mateczników w Zagnańsku.

W telewizji regionalnej Kielce oraz TVP 3 
emitowana była relacja z jednej z imprez zor-
ganizowanych w Ośrodku w Zagnańsku.

W roku 2019 Maciej A.Zarębski kilka-
krotnie uczestniczył w posiedzeniach Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Kan-
celarii URM. Jest nadal członkiem kolejnej, 
już VI kadencji Rady na lata 2018-2021. Od 
lutego kieruje Zespołem Doraźnym ds. Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej, 
który w roku 2019 odbył dwa posiedzenia – 
16 kwietnia i 25 października.

W roku 2019 członkowie ŚTR otrzymali 
znaczące wyróżnienia. 
– prof. Andrzej Tyszka – został odznaczo-

ny Krzyżem Kawalerskim OOP.
– Bogumił Wtorkiewicz zdobył wiele na-

gród i wyróżnień, w tym pierwszą w Mię-
dzynarodowym Konkursie Poetyckim im. 
Józefa Jamroza w Mszanie Dolnej w trzech 
kategoriach: poezji, eseju i grafiki.

– członek Towarzystwa w latach 2007-2018 
Marek Skuza otrzymał Krzyż „Wolność 
i Solidarność”.

– Ludomira Zarębska zdobyła II miejsce 
w Konkursie Jednego Wiersza „Miłość jest 
wszystkim”, organizowanym przez Stowarzy-
szenie Autorów Polskich w Kazimierzu Dolnym 
3 października 2019 r. (foto na górze strony).

– Maciej A.Zarębski został jednym z fun-
datorów Pomnika Polonii budowanego 
przez Fundację Polonia Semper Fidelis.

– 6 lipca w konwencji katowickiej Prawa 
i Sprawiedliwości, na której podczas jed-
nego z paneli, poświęconego aktywności 
społecznej środowiska wiejskiego, przed-
stawił rolę Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego,

– 2 sierpnia w Staszowie w jubileuszu 70-le-
cia urodzin Jacka Nasternaka, działacza 
opozycji antykomunistycznej, posiadacza 
Krzyża Wolności i Solidarności,

– 21 września w Adamowie w spotkaniu 
z właścicielami Muzeum Ludowego w tej 
miejscowości, Teresą i Janem Krawczykami,

– 3 października w Kazimierzu w spotkaniu 
literackim w miejscowej bibliotece,

– 19 grudnia w Kielcach w spotkaniu opłat-
kowym działaczy ŚIL.
• członek honorowy ŚTR prof. Andrzej 

Tyszka uczestniczył 
– 11 marca – w spotkaniu członków Rady 

DPP przy kancelarii premiera z szefami or-
ganizacji pozarządowych w Warszawie.
• wiceprezes Towarzystwa Jan Jadach 

uczestniczył: 
– 29 listopada – w XXXIII edycji stypen-

diów im, Radka w Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego w Kielcach, podczas 
której wręczył 3 stypendystom zestawy 
książek Biblioteki Świętokrzyskiej.

– 11 grudnia – w kongresie organizacji poza-
rządowych w Kielcach.
• skarbnik Towarzystwa Edward Karyś 

reprezentował Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne na spotkaniach w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach oraz kieleckiej Delega-
turze IPN i Wojewódzkim Domu Kultury.

• członek Towarzystwa Lucyna Kukom-
ska brała udział
– 24 kwietnia w jubileuszu V rocznicy po-

wołania UTW w Płocku, gdzie zaprezen-
towano piosenkę „Trzecia młodość” ze 
słowami jej autorstwa.
• członek Towarzystwa Bogumił Wtor-

kiewicz współpracował w dziedzinie litera-
tury i plastyki z organizacjami artystycznymi 
w Brazylii, Kanadzie, USA, Hiszpanii, Niem-
czech i Holandii.

Prezes Towarzystwa dr Maciej A.Za-
rębski brał udział w kilku wycieczkach po 
Polsce, podczas których zbierał materiały do 
II cz. książki krajoznawczej Wojaże po Pol-
sce oraz II cz. albumu Szlakiem Mateczników 
Polskości. Podczas pobytu w Zielonej Górze 
12 kwietnia zwiedził (z żoną Ludomirą) Ośro-
dek Kultury w Starym Kisielinie, usytuowany 
w odremontowanym pałacu; 3 maja z kolei 
dotarł do Wielopola Skrzyńskiego, gdzie za-
poznał się ze zbiorami pamiątek po Tadeuszu 
Kantorze w Ośrodku Historii Regionalnej.

Następnego dnia spacerował po pięknie 
odrestaurowanym rynku galicyjskim w Parku 
Etnograficznym w Sanoku; 25 maja zwiedzał 
w Kruszynianach obiekty związane z Tatara-
mi Polskimi, na czele z meczetem. 12 czerw-
ca odwiedził hotel „Sobieski” w Szczawnicy, 
gdzie przed laty wypoczywał Henryk Sienkie-
wicz. 7 lipca w Woli Libertowskiej k.Żarnow-
ca utrwalił Galerię Antoniego Toborowicza. 
Niedługo potem, 19 lipca zawitał do miasta 
„na kredzie leżącego”, do Chełma, gdzie po-
dziwiał zabytkowe, historyczne budowle tego 
miasta; 6 sierpnia odwiedził dwór szlachecki 
w Russowie, który przed laty był dzierżawio-
ny przez Józefa Szumskiego, ojca Marii Dą-
browskiej. Następnego dnia spacerował po 
ulicach najstarszego miasta w Polsce, Kalisza. 
10 sierpnia dotarł do Chojnowa, niedaleko 
Przasnysza, gdzie w odrestaurowanym dwo-
rze Chełchowskich otwarto niedawno Regio-
nalną Izbę Pamięci. W drodze powrotnej z tej 
wyprawy na Mazowsze odwiedził Opinogó-
rę, kłaniając się Zygmuntowi Krasińskiemu, 
oraz muzeum Aleksandra Świętochowskiego 
w Gołotczyźnie, a także odbył spacer ulicami 
Ciechanowa, podziwiając odnowiony zamek 
książąt mazowieckich.

Parę dni później, 17 sierpnia odbył jedno-
dniową wycieczkę na północno-wschodnie 
Mazowsze, odwiedzając kilka mateczników 
i spotykając się z ich gospodarzami. W Woli 
Rębkowskiej w prywatnym Muzeum Wsi 
Garwolińskiej spotkał się z Tadeuszem Ba-
rankiewiczem, a w Łosicach odwiedził zabyt-

W Ośrodku Mateczników Świętokrzy-
skich Patriotyzmu odbyły się imprezy: 
– 20 marca – zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
– 1 czerwca – „Posiady w cieniu Bartka”,
– 5 czerwca – spotkanie z emerytami lekarzami,
– 16 września – spotkanie związane z jubile-

uszem 15 lecia działalności ŚTR,
– 6 listopada – biesiada historyczno-literacka,
– 12 grudnia – biesiada wspomnieniowo-

-artystyczno-opłatkowa, w czasie której 
o przyjaźni z min. Adamem Bieniem opo-
wiedział Maciej A.Zarębski. 
Poza Ośrodkiem w Zagnańsku odbyło 

się kilka imprez. 
Oto terminy i program imprez, które odby-

ły się w WBP w Kielcach:
– 15 lutego – spotkanie noworoczne, pod-

czas  którego zaprezentowano sprawozdanie 
z działalności merytorycznej ŚTR w roku 
2018, w tym 9 pozycji wydawniczych Bi-
blioteki Świętokrzyskiej, m.in. Z ludźmi i dla 
ludzi, Wojaże po Polsce (Maciej Zarębski); 
Bibliografia Macieja Zarębskiego; Seks i sa-
tyra (Wojciech Kołodziej); Dokąd idziesz 
(Jana Kamińskiego); Kultura małych ojczyzn 
i wielkiej Ojczyzny (Andrzej Tyszka); Wier-
sze i opowiadania (Maciej Zarębski); Paweł 
Pierściński in  memoriam (Longin Kacza-
nowski i Maciej Zarębski), To już było (Lu-
cyna Kukomska). Został przedstawiony plan 
działalności Towarzystwa na rok 2019.

– 24 kwietnia– spotkanie promocyjne książ-
ki „Żywot marzycielki”,

– 23 września – benefis Jana Jadacha.
Ponadto w kasynie w Podkowie Leśnej 

odbyło się w dniu 25 października spotkanie 
benefisowe prof. Andrzeja Tyszki

W roku 2019 kontynuowano współ-
pracę ze szkołą podstawową w Zagnań-
sku. W Ośrodku odbyły się trzy spotkania 
z uczniami tej szkoły. Ich termin i tematyka:
– 7 czerwca: Co to są Mateczniki Polskości; 

historia Ośrodka w Zagnańsku (Maciej Za-
rębski) oraz omówienie rocznic historycz-
nych r. 2019 (Jan Jadach),

– 18 września: 80. rocznica IV rozbioru Pol-
ski (Maciej Zarębski, Jan Wiaderny),

– 13 grudnia: O ministrze Adamie Bieniu 
w 120. rocznicę urodzin (M. Zarębski).
Świętokrzyskie Towarzystwo Regional-

ne prowadziło działalność charytatywną. 
W jej ramach: 
– przekazano 25 książek Biblioteki Święto-

krzyskiej bibliotece UJK i 12 książek WBP 
w Kielcach na sumę 1.500 zł,

– przekazano pracownikom Banku Spół-
dzielczego w Samsonowie zestawy ksią-
żek na sumę 1.000 zł,

– ofiarowano książki dla pracownic Zakładu  
Dziewiarskiego Jacka Fronia w Zagnańsku 
na sumę 700 zł,

– ofiarowano zestawy książek dla 3 stypen-
dystów Radka na sumę 1.200 zł,

– ofiarowano dla uczniów SP w Zagnańsku 
książki wartości 1.000 zł,

– przekazano w darze zestawy książek dla 
Polonii na Litwie na sumę 5.000 zł,

– album „Szlakiem Mateczników” prze-
słano: prezesowi PiS, prezydentowi RzP, 
wojewodzie świętokrzyskiemu, prezyden-
towi Kielc, wójtowi Zagnańska, członkom 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
przy kancelarii premiera oraz członkom 
rządu (wartość daru ok. 2.5 tys. zł).
Ogółem wartość podarowanych książek 

wyniosła ok. 13 tys. zł.
W roku 2019 członkowie naszego Towa-

rzystwa brali udział w ważnych inicjatywach 
oświatowo-literacko-artystycznych, impre-
zach ogólnopolskich oraz uczestniczyli w ży-
ciu kulturalnym w województwie i kraju

• prezes Towarzystwa Maciej A.Zaręb-
ski uczestniczył:
– 22 marca w spotkaniu autorskim Marka 

Raka w Pałacyku T. Zielińskiego,
– 26 kwietnia w obchodach 228. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zespole 
Szkoły Podstawowej w Zagnańsku,

– 27 kwietnia w obchodach jubileuszu 40-le-
cia Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi, 
podczas którego zabrał głos przypomina-
jąc swoje związki z tym miastem,

– 31 maja w Targach Książki w Skarżysku 
(towarzyszył mu Longin Kaczanowski),

Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2019 – dokończenie ze str. 1

– Longin Kaczanowski otrzymał medal im. 
Łukasza Opalińskiego.
W roku 2019 Ośrodek w Zagnańsku od-

wiedzili:
– 20 stycznia – Roman Ostrowski, działacz 

Towarzystwa Kielczan z Warszawy,
– 9 maja – Alina Szymczyk z Chicago,
– 29 maja – Jadwiga Rogozińska z Piotrkowa,
– 5 czerwca – członkowie Zespołu Emery-

tów Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej,
– 8 lipca ojciec Hrabi z Piotrkowic i siostra 

Ewa Stolarek z Przysuchy,
– 14 lipca Krzysztof Balon, działacz spo-

łeczny z małżonką,
– 6 XI – Janina Malicka, poetka z Końskich.

W działalności wydawniczej zanotowano 
dalsze osiągnięcia.

W roku 2019 wydano 10 pozycji książko-
wych (pomimo braku dotacji państwowych).  
Oto ich tytuły i autorzy:
– 368. D/e/brza – Zbrza – St. Kędziora.
– 369. Towarzysz pancerny gen. Maczka – 

Katarzyny Murawskiej (Chicago).
– 370. Żywot marzycielki – M.A.Zarębskiego.
– 371. Drogi do wolności – almanach twór-

ców chicagowskich.
– 372. Odcienie życia – Mili Purymskiej.
– 373. Od historii ku współczesności – An-

drzeja Tyszki.
– 374. Być regionalistą – Jana Jadacha.
– 375. Szlakiem Mateczników Polskości cz. I  

– Macieja A.Zarębskiego.
– 376. Zatrzymaj się – Lucyny Kukomskiej.
– 377. Dodani do ciszy – Jana Kamińskiego.

Wydano cztery numery (jeden podwójny) 
kwartalnika Goniec Świętokrzyski w maju (nr 
197-198), we wrześniu (199) i w grudniu (200). 

Wydano jeden kolorowy folder „Oferta 
wydawnicza” Macieja A.Zarębskiego 

Wydawnictwa książkowe Biblioteki Świę-
tokrzyskiej oraz wszystkie numery „Gońca 
Świętokrzyskiego” mogły się ukazać dzięki 
współfinansowaniu lub przy całkowitym sfi-
nansowaniu kosztów ich wydania przez au-
torów oraz sponsorów, którymi w roku 2019 
byli: prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, 
Jan Kamiński z Chicago, dr Stefan Kośmider 
z Sierpca oraz Marek Mostek z Białogardu.

Ponadto druk: książki „Być regionalistą” 
wsparł finansowo Bank Spółdzielczy w Sam-
sonowie, zaś albumu „Szlakiem Matecz-
ników” kilku darczyńców, w tym:  Alfons 
Bobowik, Bogusław Cebulski, Magda Czła-
pińska, Longin Kaczanowski, Bogusław Kę-
dziora, prof. Eugeniusz Kulwicki, Aleksandra 
Przybylska, Gitta Rutledge, Alina Szymczyk, 
Andrzej Tyszka i Ludomira Zarębska.

Poprawiła się współpraca Towarzystwa 
z kieleckimi mediami lokalnymi oraz samo-
rządem gminnym. Nadal czekamy na popra-
wę relacji z samorządami: powiatu kieleckie-
go i marszałkowskim. Niezmiennie dobrze 
układa się współpraca z kierownictwem Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

Ósmy już rok działała nasza strona interne-
towa www.regionalizm.kielce.pl

Do jej odwiedzania zachęcam.
Maciej A.Zarębski

Serdecznie dziękuję za wspaniałą książkę 
„Wojaże po Polsce – śladami historii i kultu-
ry”. Dla mnie szczególnie miłe było przypo-
mnienie miejsc, które w życiu odwiedziłem 
i podziwiałem. Mam w związku z tą książką 
pewną myśl, którą chcę opublikować w PUL. 
Przecież w Polsce jest wielu działaczy kul-
tury i autorów książek o swoich „małych oj-
czyznach”, „matecznikach”, o których mało 
się w kraju mówi, ciągle poświęcając wiele 
miejsca wydawnictwom ogólnokrajowym 
autorstwa „celebrytów”, może i skądinąd za-
służonych, ale nie jedynych twórców polskiej 
kultury. Tym innym autorom mniej znanych, 
ale cennych książek chciałbym poświęcić 

uwagę, nawołując media krajowe do ich do-
strzegania i doceniania.

Mam tu na myśli, rzecz jasna, Pana, Panie 
Macieju, ale także wielu innych, znanych mi 
osobiście przyjaciół, niestety niedawno zmar-
łych: Janka Chmielewskiego z Chęcin, Stasz-
ka Pajkę z Ostrołęki, czy niedawno piszącego 
też o swojej wsi rodzinnej Mariana Piórka 
z Dzikowca k. Kolbuszowej. Postaram się to 
zrobić w najbliższym czasie (…)

Dalsza część listu zawiera bardzo osobiste już 
treści, niekoniecznie nadające się do publikacji. 
Szkoda, że profesor nie zdążył zrealizować swojego 
zamiaru. Niestety odszedł od nas w maju 2019 roku. 

Maciej A.Zarębski 

List od Bronisława Gołębiowskiego z 27.12.2018 r.
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Pisanie diariuszy i pamięt-
ników nie jest rzeczą nową, 
natomiast opisywanie prze-
szłości i historii swojego ży-
cia stało się modne i na cza-
sie. Czy robi to wiele osób? 
Raczej nie. Swoim ciekawym 
życiorysem, rozszerzonym 
w powieść biograficzną, czy 
autobiografię, mogą pochwa-
lić się osoby raczej znane. By-
wają to artyści, piosenkarze, 
naukowcy, politycy etc. Ja 
zatrzymam się nad powieścia-
mi autobiograficznymi Macieja i Ludomiry 
Zarębskich – lekarzy, działaczy regional-
nych – biorących aktywny udział w obecnej 
rzeczywistości. Tak się złożyło, że Maciej 
Zarębski pisze wciąż duży cykl powieści 
dokumentalnych pt. „Ze schowka pamięci”. 
Także w innych utworach wydobywa swoją 

dominującą postać, o czym 
wiedzą jego wierni czytelnicy. 
Obecnie dotarła do mnie auto-
biograficzna książka Ludomi-
ry Zarębskiej, która towarzy-
szy mężowi w korekcie jego 
książek, a obecnie napisała 
o sobie w „Ogrodach dzie-
ciństwa”. Przyznaję, że jest to 
duża odwaga, żeby tak udo-
kumentować historię swojego 
życia dla przypomnienia swo-
ich siedemdziesięciu lat. Na tę 
właśnie okoliczność wydana 

została ta publikacja, opracowana z dużym 
pietyzmem, miłością do rodziny i owej małej 
ojczyzny, z Przasnyszem na czele. Z przy-
jemnością czyta się o losach rodziców, ich 
pracy, trosce o dzieci; od urodzenia na gra-
nicy Mazowsza i Kurpi, nad rzeką Węgierką. 
Ten sentymentalny powrót do lat dzieciństwa 

jest nie tylko dokumentalny, ale wręcz uro-
kliwy, przez opisy krajobrazów, pór roku, 
czynności z nimi związanych, szacunku do 
dziadków, rodziców, nauczycieli, sąsiadów 
i w ogóle mieszkańców Przasnysza. Są też 
wspomnienia wycieczek, nie tylko szkolnych 
– z przygodami, ale też najważniejszych wy-
darzeń w życiu młodej dziewczyny, jak eg-
zaminy do liceum, kurs przygotowawczy do 
studiów w Warszawie i wreszcie upragnione 
wejście do Akademii Medycznej w Białym-
stoku.

Z szacunkiem piszę o tej postaci, bo prze-
cież i mnie te wydarzenia dotyczyły, choć nie-
co inaczej, a jednak pamięć zawodzi i to, co 
niegdyś fascynowało, bulwersowało, było ko-
łem napędowym życia – jakoś odeszło. Czyta-
jąc „Ogrody dzieciństwa” – nagle weszłam na 
strych mego domu, gdzie pachniały kosztele 
i siano. Podobnie wchodzę w arkana tajemnic 
młodości, związane z obozami harcerskimi. 
Ileż pasji, dumy, radości, cóż za miłe wspo-
mnienia, obok wielu innych, znacznie skrom-

niejszych, bo bez studniówki i balu, ani nawet 
osiemnastki.

Z przyjemnością czyta się książkę, nie tyl-
ko ze względu na bardzo uładzoną treść, ale 
także zdjęcia z tamtych lat i dobry druk, na 
eleganckim papierze, godnym jubilatki. Za tę 
pamięć i pracę – gratuluję. Jakkolwiek jest to 
życie Ludomiry, to przecież wiele osób za-
głębi się w jej treść, przypomni sobie swoje 
życie, bo to czasy chociaż trudne – to sercu 
bliskie. Myślę, że czasem błyśnie łezka w oku 
na wspomnienie tamtych czasów, żal, że się 
ich nie zapisywało, aby teraz, jako pamiątkę 
ofiarować rodzinie i społeczeństwu.

Dla mnie fenomenalne jest owo zaintereso-
wanie i talent literacki wielu lekarzy, na prze-
strzeni dziejów, którzy obok pracy zawodowej 
– jak Ludomira i Maciej Zarębscy – rozwinęli 
swoją twórczość literacką. Stąd wniosek, że 
trzeba chcieć ciekawie żyć, aby przejść do hi-
storii i jeszcze ją tworzyć. Czasem sie to udaje, 
zwłaszcza w cieniu zagnańskiego „Bartka”.

Daniela Długosz-Penca

Zachwyty i powroty Ludomiry Zarębskiej

„Kochaj tak, jak nienawidzisz
wróć tak, jak chcesz odejść
nim zapomnisz się na zawsze
w życiotwórczym ciągu zdarzeń”

Jan Kamiński
Bywa, że docierają do nas książki, a zwłasz-

cza tomiki wierszy, które się z trudem przeczyta 
i zapomni. Zbiorku poezji: „Dodani do ciszy” 
Jana Kamińskiego nie da się czytać obojętnie. 
Co tak przyciąga, zmusza do przemyślenia 
swojego życia, co zachwyca czytelnika? Przede 
wszystkim szczerość, prawda o życiu i swoim 
alter ego. Te wiersze, nie wiersze, bo to raczej 
proza poetycka, prześwietlają, jak rentgen, każ-
dą cząstkę osobowości, jeśli ją czytelnik ma. 
Mnie zachwyciło inne, wręcz niezwykłe poczu-
cie piękna i oryginalność opisów, choćby krajo-
brazów, w sposób bardzo osobisty i adekwatny 
do stanu ducha i ciała, w chwili przeżywania 
tajemnicy życia, piękna przyrody, czy dramatu 

człowieka w swoim bólu i sa-
motności, jak: „Niepotrzebny 
nikomu”, „Dusza’, „Podróż do-
nikąd” i inne. Czytałam zachłan-
nie owe wiersze, bo sama piszę 
i nie chcę wchodzić w analizę li-
teracką, ale czuję echo przekazu. 
Jan Kamiński to – sportowiec, 
podróżnik, poeta, muzyk, autor 
dziewięciu książek o ciekawych 
tytułach, tudzież tajemniczej 
okładce do tomiku: „Dodani 
do ciszy”, dlatego chce się po-
dzielić wrażeniami, bo to w tej twórczości jest 
dominujące. Otóż, ogólnie mówiąc, tematem 
prowadzącym jest uczucie do osoby bliskiej, 
bez której podmiot liryczny wręcz zapada się 
w smutek, analizując sens życia. Są też wspo-
mnienia osób zaprzyjaźnionych, a więc po-
trzeba kontaktu z ludźmi podtrzymującymi na 

duchu osobę uciekającą wręcz 
od siebie, jak: „Dłonie życia”, 
„Kres”, „’Relatywnie” i inne. 
Wzruszające są wspomnienia 
domu, otoczenia, z fascynacją 
młodości, gdy wszystko było na 
swoim miejscu:, „Matka karmią-
ca”, „Zaduszkowa cisza”, „Cień 
wspomnień”. Oryginalnością 
urzekają opisy przyrody, bo to 
nie tylko landszafciki, ale ogrom 
świata, w co ingeruje Bóg i moc 
sprawcza wiekowej natury, jak 
„Ty jesteś Bogiem”, „Materia-
lizm”. Trudno nie wspomnieć 

o tematyce egzystencjalnej, filozoficznej, kie-
dy autor nazywa po imieniu takie sprawy, jak 
bieda, zagrożenie życia, terroryzm i uiszczenie 
człowieka w jego bezradności, jak: „Dusza”, 
„Kim jesteś”, „Niepotrzebny nikomu”. Nad 
całym tomikiem góruje aura odniesienia do 
czytelnika, który często jest echem autora. My-

śleć możemy jak autor: „Dodanych do ciszy”, 
ale jak nazywać, przeżywać i tworzyć ową in-
ność językową – nie każdemu się udaje. Dlate-
go trzeba czerpać z tej skarbnicy słowa, tekstu 
pięknie skomponowanego, niby wiersz, ale bez 
ograniczeń wersyfikacyjnych. Jest to nowy spo-
sób komunikacji lingwistycznej, aby ubogacić 
słownictwo uczuć, ubrać w nowe szaty, może 
zbyt obiegowe walory przekazu. Przyznaję, że 
w większości wierszy – wręcz rozprawek, czy 
szkiców poetyckich – jest dużo smutku, sa-
motności – stąd potrzeba wylania goryczy na 
zewnątrz, aby nie zakwasić pasji życia. Pod-
kreślił to autor w wierszu: „Żyć albo nie żyć” 
- pisząc „Życie” - w niewyczerpanej prostocie, 
czym jest nasze życie, co daje życiu sens, ile 
celów, życie nie ma celu nawet, gdy błądzisz, 
(...). Jeden jest cel wszystkich celów, śmierć, 
lecz ta nie ma sensu, życie ma sens. (...) Życie 
z sensem, czy życie dla celu, oto jest pytanie dla 
wielu z nas.”

Daniela Długosz-Penca

Inna strona życia

Muszę przyznać, że zgłębianie lektury III 
części książki „Co mi leży na wątrobie” autor-
stwa Henryka Wątroby, sprawia czytelnikowi 
ogromną przyjemność. Praca stanowi zbiór 
felietonów z lat 2016-2019 publikowanych 
w rolniczym „Farmerze”. Jest to ciąg dalszy 
poprzednich dwóch części felietonów tegoż 
Autora.

Byłoby grzechem nie odnotować znako-
mitego Słowa wstępnego o klasztorze w Ry-
twianach autorstwa dr. Macieja Andrzeja Za-
rębskiego. Jest to bowiem znakomicie podana 
historia powstania, ponad 400 lat temu, tego 
pokamedulskiego eremu, jego zmiennych 
kolei losu i stanu obecnego funkcjonowania, 
z szeregiem nowych koncepcji wykorzystania 
tak świetnego, historycznego obiektu w sce-
nerii Złotego Lasu. Bardzo ciekawie i drobiaz- 
gowo opracowany materiał.

Ponieważ Autor pochodzi z terenów wiej-
skich podstaszowskiej gminy Rytwiany, w swo-
ich felietonach często wraca do swoich stron 
rodzinnych, odwołując się do kolorytu życia 

Po zapoznaniu się z treścią książki Waw-
rzyńca Marka Raka „To i owo żartem” na-
suwa mi się taka myśl: nowym humorem /
Rak nas uraczył/ a mrużąc okiem /o cmentarz 
zahaczył. Jak humor, to humor. Niemniej, 
należy w pierwszym rzędzie odwołać się do 
wstępu Stanisława Nyczaja: Z wyrafinowa-
niem i rubasznie, który znakomicie odda-
je klimat zawartości tej książki, analizując 
szczegółowo wszelkie niuanse treści fraszek 
i myśli. I z tym wstępem radziłabym każdemu 
się zapoznać, aby mieć obraz tego, z czym się 
w książce spotka. 

Autor podzielił zawartość książki na roz-
działy, których treść ujął w określone formy 
aforyzmów i fraszek oraz japońskiej formy 
poetyckiej haiku. Różnorodność stosowa-
nych form przekazu sprawia, że Czytelnik 
się nie nudzi, gdyż jakaś odmiana od czasu 
do czasu mu się pojawia i każdy znajdzie 
dla siebie coś, co go zafascynuje. Dla pol-

wiejskiego, upływającego w swojej codzien-
ności zgodnej z rytmem natury. Od dziecka aż 
do ukończenia studiów jest związany z rolnic-
twem, stąd jego tematyka rolnicza ma znakomi-
te podłoże poznawcze nie obarczone żadnymi 
udziwnieniami, jak to ma miejsce u „miasto-
wych”. Felietony są bardzo ciekawie opracowa-
ne, ze znawstwem i w dodatku napisane bardzo 
kontaktowym językiem przekazu, okraszonym 
dowcipnymi porównaniami i wspominkami, co 
stwarza dla czytelnika prawdziwą ucztę ducho-
wą. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Co zapobiegliwsza gospodyni dotrze do 
szeregu cennych wskazówek przydatnych 
w każdym gospodarstwie domowym. Dla dys-
ponujących ogródkiem, czy działką, dobre rady 
odnośnie upraw krzewów, kwiatów, wartości 
odżywczych różnych uprawianych owoców, 
niezbędnych dla zapewnienia ochrony organi-
zmu przed różnymi infekcjami oraz elementy 
ziołolecznictwa. Dla tradycjonalistów łakomy 
kąsek w postaci przywracania pamięci dawnych 
tradycji charakterystycznych dla życia wiejskie-
go i obowiązujących w wiejskich domach łącz-
nie z przypomnieniem sensu niegdysiejszych 

skiego czytelnika z pewnością 
jakimś novum jest japońskie 
haiku, polegające na zastoso-
waniu trzywersowego układu 
poetyckiego składającego się 
z 17 sylab, w trzech częściach 
znaczeniowych po 5,7,5 sy-
lab. Niech przykładem będzie 
taka fraszka: „Strzelać potrafi/
Amor kiedy ma humor/w każ-
dego trafi” lub „Wciskanie 
kitu/w polityce jak liczę/się-
ga zenitu”. Spełnia to zasadę 
japońskiej filozofii zen, po-
zostawiając u czytelnika ulotne, refleksyjne 
odczucie, jednak niepozwalające na jakąkol-
wiek inną interpretację myśli. Forma cieka-
wa i naprawdę bardzo dobrze warsztatowo 
stosowana przez Autora. Trzeba tu jeszcze 
zauważyć, że wyrażanie myśli jest wyjąt-
kowo zwięzłe, ale równocześnie oddające 
znakomicie sens. Sama kwintesencja prze-
różnych życiowych przypadków wyłuskana 

przysłów, stosowania medycy-
ny ludowej na różne dolegli-
wości. Dla miłośników historii 
– źródłosłów nazw miesięcy, 
a także odniesienie do miejsc 
naznaczonych dziejami walk 
o zachowanie polskości. Poznać 
można również historię miejsc, 
do których los rzucał Autora, 
nie mówiąc o wielu detalach 
ziemi świętokrzyskiej.

Godnym odnotowania jest 
bardzo trafne spostrzeżenie, 
mianowicie takie, że niezależ-
nie od regionu z jakim jesteśmy związani od 
urodzenia, potrafimy się ze sobą dogadać prze-
bywając w innych regionach i zgodnie współ-
pracować, jak przystało na naród polski. Za-
mieszkując na Śląsku doszedł do konkluzji, że 
wśród Ślązaków przeżył jeden z najlepszych 
okresów swojego życia. Przybysze z różnych 
części Polski żyli ze sobą w zgodzie, jakby 
znali się od lat. Powołuje się przy okazji na 
Korfantego, cytując jego wypowiedź: „Cudu 
nad Wisłą i cudu nad Odrą nie stworzył żaden 

z obserwacji tego, co dzieje 
się wokół niego. Zauważyć 
to można np. we fraszkach: 
„Pieniądze bierze/Za to, że je 
pierze” lub Policyjny amok: 
„Szał/Pał”.

Książka stanowi prawdziwe 
antidotum na pesymistyczne 
chwile w postrzeganiu świa-
ta przez człowieka, które od 
czasu do czasu każdemu z nas 
się zdarza. Daje asumpt do za-
stanowienia się i przemyślenia 
faktu, że jednak wielu rzeczy 

nie należy brać na serio i zadręczać duszy, gdy 
można to wszystko obrócić o przysłowiowe 
180 stopni, przyoblekając twarz w promien-
ny uśmiech. A wówczas dusza sama zacznie 
swoim trzecim okiem z optymizmem ogar-
niać świat, o co przecież w sumie chodzi. No, 
bo jak się nie uśmiechnąć, gdy czyta się coś 
takiego: „I łysy może się zjeżyć” lub fraszka 
pt. Palaczka: „Tak dużo paliła/Aż męża uwę-

dyktator, żaden mocarz, któ-
ry wziął odpowiedzialność za 
losy narodu, ale duch narodu, 
jego solidarność narodowa, 
duch obywatelski i poczucie 
odpowiedzialności każdego 
obywatela”. I zaraz od sie-
bie dodaje swoje przesłanie: 
„A nam trzeba sobie życzyć, 
by ten duch w narodzie nigdy 
nie zaginął”. Święta racja. To 
przesłanie Autora każdy z nas 
powinien nosić w sercu przy 
podejmowaniu obywatelskich 

decyzji w obszarze najwyższych władz pań-
stwowych. Mając to na uwadze powinniśmy 
zawsze dokonywać dobrych dla Polski wybo-
rów, szczególnie stojąc nad urną wyborczą.

Książkę polecam tym wszystkim, którym 
bliska jest polska przyroda, tradycja, dbałość 
o polską kulturę i szum jodeł w Puszczy Jo-
dłowej. Zapewniam, że książki się nie czyta, 
a pochłania, gdyż z niej można się dodatkowo 
czegoś nauczyć.

Bazyli Sianko

dziła” lub z gatunku cmentarnych: „Chowali 
nudystę/W czarnym garniturze./Moim skrom-
nym zdaniem:/Przeciwko naturze…/

Z pewnością blasku książce dodają od-
powiednie do ogólnej wymowy treści, gra-
fiki ilustrujące znakomicie obserwacje życia 
z przymrużeniem oka. Na koniec, z głową 
ogarniętą przednim humorem Marka Raka 
pozwolę sobie zauważyć: a może byłoby 
nam jak w niebie, gdybyśmy po zejściu, le-
żeli obok siebie? Jednak po głębszym namy-
śle i zafascynowaniu haiku stwierdzam, że: 
to nie wypali, bo byśmy się nawzajem, „za-
fraszkowali”.

Gorąco polecam tę książkę każdemu Czy-
telnikowi. To jest akurat coś, czego w dzi-
siejszych czasach brakuje na rynku wydaw-
niczym, a co uważam za nieodzowne dla 
naszej higieny intelektualnej w obliczu coraz 
bardziej nasilającej się wariacji całego glo-
balnego świata, atakującej spokojne życie 
człowieka.

Lucyna Kukomska

Duch narodu

Z humorem
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„Piszę o Polsce, tak jak o innych krajach, 
myślę o Polakach, tak jak o innych naro-
dach” – stwierdza Norman Davies w naj-
nowszej książce wydawnictwa Znak. „Nor-
man Davies. Sam o sobie” jest owocem 
wielu rozmów z angielskim historykiem, 
przeprowadzonych przez dwójkę redaktorów 
krakowskiego Znaku: Joannę Gromek-Illg 
oraz Macieja Gablanowskiego. Unikalnego 
charakteru nadaje książce fakt, iż, jak do tej 
pory, nie mieliśmy okazji zapoznać się z hi-
storią samego Daviesa w takim wymiarze, 
chociaż w wielu książkach zawarł on moty-
wy autobiograficzne. 

Dla każdego jego własne historie, składają-
ce się na rwącą rzekę życia, są tym, co okre-
śla naszą tożsamość. Norman Davies, będąc 
narratorem opowieści, w nieco gawędziar-
skim stylu zapoznaje czytelników z rodzin-
nym Bolton czasów drugiej wojny światowej, 
i dzieciństwa autora, poszukuje swoich walij-
skich korzeni, dzieli się młodzieńczą fascyna-
cją i krytycznym spojrzeniem na twórczość 
takich legend muzyki jak: Elvis Presley czy 
zespół The Beatles. Kreśląc przed nami, nie-
dostrzegalną dla laika, różnicę między Oks-
fordem a Cambridge Norman Davies płynnie 
przechodzi do refleksji nad latami spędzony-
mi nie tylko na salach wykładowych uniwer-
sytetów, ale i w klasach angielskich szkół, 
jako początkujący nauczyciel historii. Pracę 
naukową, dydaktyczną i pisarską autor „Eu-
ropy” umiejętnie łączy z pasją podróżowania, 
zwłaszcza na wschód, gdzie narody państw 
zza żelaznej kurtyny w napięciu oczekiwały 
zmian sytuacji geopolitycznej, a co za tym 
idzie, także osobistej.

Norman Davies odkrywał przed nami „Za-
ginione królestwa”, które przemierzaliśmy 
z autorem, podróżując „Między Wschodem 
a Zachodem”. „Szlakiem nadziei” prowadził 
nas aż „Na krańce świata”, abyśmy w „Ser-
cu Europy” mogli podziwiać, odbywające się 
z wielką pompą, „Boże igrzysko”. Na kartach 
swoich książek Norman Davies zabierał nas 
w podróż przez historię do miejsc, w których 
nawet jeśli już wcześniej byliśmy, i tak do-
wiadywaliśmy się o nich czegoś nowego.

Chociaż Davies, „rozprawiając się z hi-
storią”, zamknął w klamry dzieje „Europy”, 
to prawdziwy rozgłos w świecie literackim 
przyniosły mu książki, w których główne role 
odgrywają państwa będące do czasu przed 
autorem poza zasięgiem wzroku historyków, 
reprezentujących krąg szeroko pojętej cywi-
lizacji Zachodu. Państwa osłonięte od reszty 
świata „żelazną kurtyną” znalazły poczesne 
miejsce w naukowo-badawczej i literackiej 
biografii autora „Europy”. Zwłaszcza Polsce, 
z którą Norman Davies związany jest przez 
małżeństwo, historyk poświęcił wiele z kla-
sycznych już dzisiaj studiów na temat tej czę-
ści Starego Kontynentu. 

Dzieląc czas między Kraków, gdzie jako 
stypendysta poznał swoją przyszłą żonę, a na-
stępnie obronił doktorat, a Oksford, gdzie 
także wykłada, Norman Davies stworzył 
w swoich książkach nowy rodzaj narracji, 
dotyczący państw i narodów Europy Wschod-
niej. W przedmowie do książki „Zapomniany 
holocaust Polacy pod okupacją niemiecką 

1939-1944”, autorstwa Richarda C. Lucasa, 
Norman Davies stwierdza, m.in.: „Holocaust 
zaistniał w historiografii w czasie, gdy wspo-
mnienia wojenne na Zachodzie były w dużym 
stopniu oderwane od tych, które panowały na 
wschód od żelaznej kurtyny”. 

Dysonans, z jakim obydwa „obozy” pod-
chodziły, nie tylko do zagadnienia holocau-
stu, ale także miejsca Europy Wschodniej 
w strukturze programów nauczania historii 
na Zachodzie, stał się wystarczającym powo-
dem, aby młody historyk rozpoczął, trwającą 
już od kilku dekad, batalię o humanizację Eu-
ropy Wschodniej, której narody doświadczo-
ne tragedią pogromów, stanowiły enklawę, 
oddzieloną od „cywilizacji” murem nie tylko 
fizycznym, ale także barierą w postaci uprze-
dzeń, wyrosłych na podatnym gruncie zakła-
mania, przez lata użyźnianym propagandą. 

Zatrzymajmy się na moment przy okładce 
nowego dzieła wydawnictwa Znak, z której 
spogląda na nas autor wspomnień, jednak 
w innym wydaniu niż zwykliśmy go widzieć 
na zdjęciach umieszczanych na skrzydełkach 
obwoluty poprzednich książek. Na szkico-
wym portrecie Norman Davies nie przypo-
mina bowiem statecznego profesora Oks-
fordu: w marynarce, wykrochmalonej białej 
koszuli i pod krawatem. Zamiast tego mamy 
Daviesa, przypominającego Ernesta Hemin-
gwaya z równie klasycznej fotografii, gdzie 
autor „Powrotu żołnierza”, przedstawiony 
jest w grubym, wełnianym golfie, z cha-
rakterystycznym siwym zarostem na twa-
rzy i równie siwą fryzurą w stylu gwiazdy 
hollywoodzkiego kina, Seana Conneryego. 
Podobnie, poza siwizną, przedstawiony jest 
Norman Davies, który w takim wydaniu jest 
bardziej autentyczny, jako podróżnik przez 
historię. 

Okres zarówno pierwszej, jak i drugiej 
wojny światowej to czas tragicznych losów 
pokolenia, które młodość straciło w okopach 
i na polach bitew. O takich ludziach, również 
wspominając swoich krewnych, w autobio-
grafii pisze Norman Davies, pokolenie Ernesta 
Hemingwaya, czy Ericha Marii Remarqe’a, 
to ludzie naznaczeni cierpieniem, niczym 
nie dającym się wymazać z umysłu i serca. 
Ludzką twarz wojennej tragedii Norman Da-
vies ukazał m.in. w „Powstaniu 44”, opisując 
dzieje jednego z najbardziej znanych zrywów 
narodowych w dwudziestowiecznej historii 
Europy Wschodniej. Ta sama myśl przyświe-
cała autorowi w czasie pracy nad „Szlakiem 
nadziei”, gdzie Davies skupił się na ludziach 
dowodzonych przez generała Andersa, ich 
przeżyciach i uczuciach. Niebagatelnym był 
także rozmiar tytułowego szlaku, wiodącego 
przez: Rosję, Azję Środkową, kilka krajów 
Bliskiego Wschodu, Włochy i Anglię, łącznie 
przez trzy kontynenty. „Anders – pisze Maria 
Nurowska w biografii generała – znał Rosję 
jak nikt inny, wiedział, że słowa i przysięgi 
nie mają tam żadnej wartości, dlatego posta-
nowił wyprowadzić swoje wojsko z nieludz-
kiej ziemi”. 

Analizując kwestię własnej tożsamości na-
rodowej Norman Davies wpisuje się w nurt 
tych etnicznych dociekań, stając w jednym 
szeregu, m.in. z Jonem Fowlesem, angielskim 

pisarzem, który w jednym ze swoich esejów: 
„Być Anglikiem, lecz nie Brytyjczykiem”, 
w 1964 roku zastanawiał się nad złożonością 
tego zagadnienia, i zapewne nie był w tym po-
czuciu osamotniony. 

Odkrywając swoje walijskie korzenie Da-
vies uświadamia czytelnikom, jak złożoną 
strukturą jest wyspiarska mentalność Anglo-
sasów. Nigdy nie zrozumiemy jej do końca, 
a wszelkie niuanse tradycji i kultury będą 
jedynie potwierdzeniem naszej odmienności. 
Miną dekady, zanim będziemy mogli przy-
znać rację stwierdzeniu, iż pojęliśmy daną 
kulturę, wnikając w jej sedno. „Po dziesię-
cioleciach przemyśleń nad tymi kwestiami – 
stwierdza w „Sam o sobie” Norman Davies 
– byłem skłonny opisać siebie jako: „Brytyj-
czyka, Anglo-Walijczyka i Polaka”. W opar-
ciu o tę samą zasadę, krytycy Normana Davie-
sa, zarzucają mu „spolonizowanie” oraz m.in. 
zbytnie spłycanie zagadnień z dziejów Polski, 
nawet jeśli przyświeca temu szczytny cel uka-
zania ich tak, aby mogły być zrozumiałe dla 
szerszego kręgu odbiorców. 

Biorąc pod uwagę, iż książki Daviesa prze-
tłumaczono na kilkadziesiąt języków, w tym 
kilka azjatyckich, nietrudno zauważyć, iż aby 
zrozumienie osobliwości Europy Wschod-
niej było możliwe w przypadku obywateli 
jakiegokolwiek państwa Azji, konieczne jest 
wprowadzenie, pozostających w rozsądnych 
granicach uogólnień. Jest to konsekwencja 
wprowadzenia „pod strzechy” tego, co do tej 
pory stanowiło przedmiot dociekań elitarnej 
grupy.

Bez względu na to, co ma na myśli, a na-
wet to co mówi w swoich książkach Norman 
Davies, należy spojrzeć na jego słowa z in-
nego niż perspektywa autora punktu widze-
nia. Chodzi mianowicie o kwestię tłumaczeń, 
która, biorąc pod uwagę poczytność książek 
autora „Powstania 44”, jest sprawą niebaga-
telnej wagi. „Norman Davies. Sam o sobie” to 
co prawda, dzieło współpracy dwójki polskich 
redaktorów, a jak wskazuje opis, fragmenty 
pisane przez Daviesa po angielsku przetłuma-
czył Bartłomiej Pietrzyk. Biorąc jednak pod 
uwagę bogaty dorobek naukowy i literacki 
Normana Daviesa należy, wracając do źródeł, 
sięgnąć po refleksje Elżbiety Tabakowskiej, 
jednej z najbardziej kojarzonych z Davisem 
tłumaczek książek historyka. 

„O przekładzie na przykładzie. Rozpra-
wa tłumacza z Europą Normana Daviesa”, 
ze wstępem autora oryginału, jest nie tylko 
studium przypadku, stanowiącym podstawę 
warsztatu adeptów sztuki translatorskiej, ale 
także zbiorem refleksji samej autorki prze-
kładu nad tym, co stanowi sens i cel pracy 
tłumacza. Jako „osoba z zewnątrz” nie ma on 
wiedzy autora, a jedynie tę, zdobytą podczas 
wieloletnich studiów oraz praktyki, ta ostatnia 
jednak, o czym była już mowa, wymaga cza-
su. Nie zmienia to faktu, że czytając słowa sy-
gnowane nazwiskiem Normana Daviesa, tak 
naprawdę mamy do czynienia z ich umiejętną 
interpretacją, w przypadku „Europy” i kilku 
innych książek, właśnie Elżbiety Tabakow-
skiej. Tłumacz musi zatem, stąpając po cien-
kim lodzie, wychwytywać niuanse językowe 
tak, aby różnice etniczne i kulturowe w mini-
malnym zakresie oddziaływały na potencjal-
nego obcojęzycznego czytelnika. 

Zagadnienie tożsamości narodowej, cho-
ciaż w dzisiejszych czasach niemal straciło na 
znaczeniu, nadal pozostaje fundamentalnym 
pojęciem z zakresu socjologii. Wyspiarscy 
Szkoci, Walijczycy, polscy Ślązacy, hisz-
pańscy Baskowie – wszystkie te grupy łączy 
jedna wspólna cecha, przemożna chęć wy-
odrębnienia się spod dominującej struktury 
narodowej, będącej w ich rozumieniu uzurpa-
torem, narzucającym swoją wizję określonej 
przynależności oraz związanego z tym sposo-
bu zachowania. Takie praktyki nie koniecznie 
muszą być intensywne, a ich nasilenie zależy 
od okoliczności. Jednakże historia Europy 
pełna jest wzmianek na temat dokonań Willia-
ma Wallacea, brutalnie tłumionych powstań 
śląskich, czy w końcu, odradzających się pod-
czas każdych kolejnych wyborów zamieszek 
w Katalonii. 

Tworząc swój „katalog dzieł polskich”, 
Norman Davies także musiał liczyć się 
z tym, iż będzie atakowany, a cytat, jakie-
go użyłem na otwarcie mojej refleksji na 
temat angielskiego historyka, będzie jesz-
cze jednym orężem w ręku jego adwersa-
rzy. W tym przypadku nie było może aż tak 
źle, jak z „Europą”, jednakże na przykład 
pierwsze angielskie wydanie „Orła białego, 
czerwonej gwiazdy”, ukazało się w 1972 
roku, natomiast w Polsce książka, przetłu-
maczona przez Urszulę Karpińską, funkcjo-
nowała w drugim obiegu, aż w roku 1988 
trafiła do rąk czytelników. Fakt, że imię 
i nazwisko tłumaczki jest w rzeczywistości 
pseudonimem, uwidacznia jedynie warunki, 
w jakich funkcjonowało społeczeństwo nie 
tylko polskie, ale także innych krajów „blo-
ku wschodniego”. 

„Norman Davies. Sam o sobie”, to książ-
ka, którą czyta się, jak powieść o człowieku, 
którego prawie wszyscy doskonale znamy, 
dzięki jego dziełom na temat „dalekiego kraju 
nad Wisłą”. Właśnie dzięki temu oddaleniu, 
pozycji obserwatora z zewnątrz, Davies mógł 
stworzyć obraz naszego państwa i narodu tak, 
a nie inaczej – nie będąc skrępowany konwe-
nansami nadwiślańskiego sposobu myślenia. 

Nowy Rok to stojące przed każdym z nas 
nowe wyzwania, a jednym z nich może być 
przeczytanie właśnie tej książki. Z wybiciem 
północy historia, ta wielka i ta mała, kolejny 
raz zatacza koło, a my rozpoczynamy nowe 
dwanaście miesięcy naszego życia i nową li-
teracką przygodę.

Michał Skrętek
Cedzyna, 1 stycznia 2020 roku 

Rozprawa o historii historyka 

Ostatnio miałam wielką przyjemność za-
głębić się w lekturę tomiku wierszy Roberta 
Wołczyńskiego: „Metafizyka uczuć”. Całe 
122 stron poświęconych miłości, stanowi 
niebagatelny materiał do zadumania się nad 
strofami i przemyślenia tematyki często po-
równywanej przez czytelnika z jego własnym 
życiem. Książka jest w zasadzie hołdem 
złożonym u stóp miłości ukochanej kobiety, 
dzięki której życie nabiera sensu przez sam 
fakt, że świadomość rejestruje radość serca, 
gdy ukochana jest obok. To dzięki niej każdy 
moment człowieczej drogi staje się wyjątko-
wy, gdy głębia uczuć uruchamia motor życia. 
Autor jest wprost owładnięty uczuciem, uza-
leżniony od niego jak od narkotyku, uczuciem 
do kobiety dającej mu oparcie w chwilach 
samotności, czy zwątpienia. Dla niego mi-
łość to radość życia, sens istnienia człowieka, 
pamiętnik pięknych wzruszeń, to żyzna gleba 

dla rozwoju duszy. Zachęca do 
snucia marzeń, jako elementu 
tworzenia przyszłości, prowa-
dzącej do sięgania przez czy-
telnika po głos serca, będący 
najważniejszym głosem miło-
ści stanowiącej źródło piękna 
i dobra.

Stara się więc dokonać swo-
istej wiwisekcji życia uczu-
ciowego, analizując strukturę 
uczuć, wrażliwość, wszelkie 
uniesienia, wyznania, zmysło-
wość, emocje, pragnienia. Po-
wraca do przeżyć minionych, zastanawiając 
się, jaki ślad zostawiły one po sobie. Wędruje 
do zakamarków duszy, aby odnaleźć w niej 
ślady wpływu doznań bodźców świata ze-
wnętrznego. Zastanawia się, jak na stan ducha 
wpływa słuchana muzyka, przyroda wiosną, 
latem, czy jesienią, gdy w tle zawsze pojawia 
się postać ukochanej kobiety, jej uśmiech, 

ciepłe spojrzenie, dotyk dłoni. 
Istnieniu duchowości i wpły-
wających na jej rozwój wszel-
kich doznań poświęca znaczną 
część swojej poezji, stawiając 
stan ducha człowieka na waż-
nym miejscu. Udowadnia, że 
uczucie miłości jest niezbędne 
dla prawidłowego postrzega-
nia znaczenia bytu człowieka, 
ono w sumie tenże byt kształ-
tuje. Stąd też nieprzypadkowo 
jeden z wierszy poświęcony 
jest miłości do matki, jako 

osoby wyjątkowej, z miłością wskazującej 
drogę swojemu dziecku.

Niebagatelne znaczenie przypisuje przy-
rodzie, będącej wyrazem jedności z nią czło-
wieka, z wszelkimi jego ścieżkami życia. 
Człowiek jest u niego jednym z elementów 
świata Natury. Nie bez znaczenia, a właści-
wie bardzo wielkie znaczenie ma dla Autora 

wiara w Boga. Przyznaje, że modlitwa daje 
mu siłę, lubi dziękować Stwórcy za to, co od 
niego otrzymuje. Prosi Boga, by nigdy go nie 
opuszczał i zawsze wspierał, będąc miłosier-
nym na ludzkie niedoskonałości, by w końcu 
skonstatować, że „…Wiara nadaje sens i pro-
wadzi mnie do twojej miłości”, w której od-
najduje „harmonię i cud ludzkiego istnienia”. 

Całość lektury ilustrowana jest czarno-
białymi fotografiami zmysłowych rzeźb cha-
rakteryzujących określone stany duchowości 
człowieka. Bardzo udane połączenie słowa 
i obrazu. To wspaniała lektura dla tych, którzy 
chcieliby poznać tę piękną stronę duchowości 
człowieka, jaką niewątpliwie stanowi uczucie 
miłości. A samego Autora zachęcam do dal-
szej pracy twórczej, chociażby dlatego, aby 
za dwie, czy trzy dekady porównać jego spoj-
rzenie na tę piękną odsłonę życia człowieka, 
z widzeniem obecnym. Mogę tylko wyrazić 
nadzieję, że spojrzenie to nie zmieni się.

Lucyna Kukomska

Uzależniony
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Niedawno na rynku wydaw-
niczym udało mi się natrafić na 
dość ciekawą książkę autorstwa 
Lucyny Janikowej: Piękna na-
sza Polska cała. Jest to w za-
sadzie podstawowe kompen-
dium wiedzy na temat piękna 
polskiej ziemi okraszonej obfi-
cie dziejami przedstawionymi 
w postaci omówienia zabytków 
naszej kultury materialnej i przyrody. To swo-
isty spacer historyczny, szczególnie po tych 
małych miejscowościach, naznaczonych za to 
trwale dziejami przeszłych pokoleń, tworzą-
cych naszą narodową państwowość.

Głośne kompleksy zabytkowe, jak chociaż-
by Wawel, Wilanów, Ojcowski Park Narodo-
wy i inne, każdy w zasadzie zna z uczestnictwa 
w wielu wycieczkach. Są jednak mniej znane 
miejsca, do których wielu z nas nie udało się 
trafić, a które w naszych dziejach odegrały zna-
czącą rolę. Przykładowo wymienię chociażby 
Czersk, Wiślicę, Rytwiany, Kurozwęki, Krasne 
i wiele innych. Jest tych miejsc dość dużo, bo 
w sumie 32 i Autorka wytrwale prowadzi nas 
do nich. Warto potraktować jej propozycję jako 
bardzo pieczołowicie opracowany przewodnik, 
bogato ilustrowany 92 kolorowymi fotogra-
fiami. To świadectwo tego, że historia tworzy 
się nie tylko w wielkich miastach z udziałem 
wyłącznie wykształconych ludzi, ale w bardzo 
szerokiej skali i w tych właśnie małych mia-
steczkach i miejscowościach, o których bardzo 
rzadko się wspomina, albo i wcale. Warto więc 
skorzystać z propozycji Autorki i z jej książką 
w ręku rozpocząć spacer po Polsce docierając 
w wiele ciekawych miejsc. Zachęceni lekturą 
może w końcu wybierzemy się tam osobiście, 
aby skonfrontować słowo pisane z rzeczywi-
stością, co powinno przysporzyć wiele pozy-
tywnych odczuć.

Błażej Balicki

Z historią w tle

Tyle lat po wojnie, tyle doku-
mentów, albumów, filmów, zdjęć 
…, a problem wciąż aktualny 
i najbardziej bolesny. Nie lubię 
już tego tematu, bo sama przeży-
łam ten czas i nie chcę do niego 
wracać, a jednak… Ze względu 
na mój związek ze Staszowem 
pracowałam tam w latach 1956 – 
66, z ciekawością przeczytałam 
pamiętniki Władysława Rzadkowolskiego: 
„Staszów w latach okupacji hitlerowskiej” 
- wydany przez Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie. Wiadomo, że ile ludzi, tyle przeżyć 
i wspomnień, i to dramatycznych. Autor ur. 
w 1905 r. wówczas miał tyle lat, co mój oj-
ciec, dlatego sprawy te są mi bliskie, gdyż 
podobna atmosfera panowała wtedy, we 
wszystkich małych miastach Kielecczyzny, 
czyli Generalnej Guberni, administrowanej 
przez niemieckiego okupanta. Były też linie 
frontu, śmierć, zniszczenia, a potem dwu-
krotne przemieszczanie się wojska radziec-
kiego, z równym okrucieństwem. Podziwiam 

talent literacki W. Rzadkowol-
skiego, czasem z dozą humoru, 
gdy opisywał życie w Staszowie 
i okolicy. Znam to miasto z lat 
powojennych, było niewielką 
mieściną z ratuszem, odbudowa-
ne już, o charakterze rolniczym, 
podobnie jak moja Włoszczowa. 
Pamiętam, jak w czasie okupacji 
Niemcy wręcz polowali na Ży-

dów, zabijając uciekających w pola i do la-
sów. Likwidowano ich dorobek, było getto, 
wozami zwozili zabitych na kirkut, egzeku-
cje dotyczyły też Polaków, zwłaszcza po ak-
cji „Jędrusiów” – partyzantów, których ko-
ledzy chowali koło strzelnicy w nocy, a my 
dzieci, maskowaliśmy miejsca suchym pia-
skiem, w obawie przed obławą. W Wielka-
noc 1943 r. wyprowadzili z domów 40 męż-
czyzn i rozstrzelali na drodze koło landratu. 
Do dziś jest cała aleja na cmentarzu. Takie to 
były czasy i kazdy ma swoją historię, pamięć 
i wrażliwość, ale W. Rzadkowolskiemu uda-
ło się to z wręcz fotograficzną dokładnością. 

Na ile jest ten opis dokładny niech świadczą 
szkice ilustrujące wydarzenia, grafika, godne 
Artura Glattejera – autorstwa Józefa Juszczy-
ka, który prawie fotograficznie i bardzo emo-
cjonalnie ilustrował to, co zostało zapisane. 
Właściwie podziękowanie należy się Florze 
Liebich, która zechciała udostępnić pamięt-
nik Władysława Rzadkowolskiego, bo to 
jest dokument czasów. Przecież jest tysiące 
ludzi, którzy w inny sposób przeżywali oku-
pację, ale tylko nieliczni odważyli się o tym 
pisać. Byłam w ubiegłym roku w Staszowie, 
spotykałam się z moimi uczniami i St. Ra-
tusznikiem, A. Szpakiem, A. Mazurkiewi-
czem, A. Wawrylakiem i J. Szyszko. Miasta 
prawie nie poznałam, tak się rozbudowało, 
toż to prawie metropolia. Wpłynęły na to ko-
palnie odkrywkowe siarki. Cieszę się z do-
robku powojennych pokoleń. Okazuje się, 
że nie tylko przyroda się odnawia. W cza-
sie pokoju, zabezpieczenia bytu; wchodzą 
w życie nowe pokolenia, by tworzyć kolejną 
epokę. Podobna sytuacja jest w innych mia-
stach Kielecczyzny i to cieszy tych, którzy 

W kręgu wspomnień Władysława Rzadkowolskiego ze Staszowa

Niezmiernie rzadko w dzisiejszych czasach 
zdarza się trzymać w ręku książkę opartą o za-
gadnienia dotyczące wiary katolickiej. Książkę 
podążającą śladami duchowości człowieka. 
Książkę odwołującą się do wiary w Boga po 
przeżyciu przykrych zdarzeń, jakie miały miej-
sce na przestrzeni życia. Taką właśnie książ-
ką-perełką jest niewątpliwie tomik wierszy 
Ottona Grynkiewicza Pegazowe dróżki wyda-
ny cztery lata temu. Niektóre z wierszy mają 
wprost charakter modlitwy o łaskę wiary czy-
stej i o prostowanie ścieżek życia. „Szczęściem 
być, kroplą, dobry Panie/w Twojej miłości oce-
anie” - wynurza swoje odczucie wiary.

Wraz ze swoją poezją wędruje po ziemi 
świętokrzyskiej, zachwycając się świątynią 
w Sędziszowie, czy brzmieniem organów 
Cystersów w Jędrzejowie. Swoimi strofami 
sięga Aniołów tych w górze i tych żyjących 
wśród nas: „Chodzą po strofach wierszy sło-
wa/W ciągłym trudzie poszukiwania Boga-
./W tym poszukiwaniu jaśnieje Anioł/Księdza 
Jana”. Szeroko wybrzmiewają też święta Bo-
żego Narodzenia i postać św. Jana Pawła II.

Uparcie w swych strofach powra-
ca do lat dzieciństwa, miejsca swo-
jego urodzenia w Grodnie, o którym 
pisze z bólem: „Tu moje wspomnie-
nia /wygnańca tęsknoty /w wodzie 
rzeki Niemen /na wieki zatopię”. Po 
wywiezieniu z matką i siostrzyczką 
na Sybir, cienie życia na nieludzkiej 
ziemi towarzyszą mu przez całe ży-
cie. One nigdy go nie opuściły, one 
w nim tkwią cały czas, tym bardziej że mała 
siostrzyczka dokonała żywota w tym obcym, 
zimnym, nieprzyjaznym kraju. Wspomina ją 
w syberyjskiej codzienności: „Kiedyś bosymi 
nóżkami /albo w szmatkach żebraczych /bie-
gałaś po tajgach Sybiru /i w stepach Kaukazu.” 
Powraca myślą do wielu grobów Polaków zna-
czących tę obcą ziemię, myśli, która nigdy nie 
ma szans na to by uległa zatarciu. To cały czas 
żyje własnym życiem i nie pozwala się wyrwać 
z pamięci. „Katyńskich ofiar – Boże Wielkiej 
Rusi - /leży bez liku na nieludzkiej ziemi /Przy-
jąłeś Panie i te, spod Smoleńska,…”

Tomik wierszy stanowi autentyczne świa-
dectwo młodego polskiego chłopca – Sy-
biraka, na siłę wyrwanego z polskiej ziemi 

w syberyjską tajgę na głód, ciężką 
pracę i upodlenie niszczące czło-
wieczeństwo. To wszystko tkwiło 
w Autorze i w końcu znalazło uj-
ście w postaci zapisków tamtych 
lat w formie poezji. To zawsze 
czaiło się w nim i podążało za nim 
gdziekolwiek się przenosił, odci-
skając swoje trwałe piętno. Gorąco 
polecam każdemu, aby zapoznał 

się z treścią tego tomiku, chociażby dla uzmy-
słowienia sobie, jak oddziałują na człowieka 
obce mu ideologie, odarte z poszanowania 
Boga i człowieka. Warto też w tym kontek-
ście zastanowić się przed dokonywaniem 
własnych wyborów w pędzącym życiu, by 
wyeliminować z nich to, co każdemu Polako-
wi jest obce, a pielęgnować i chronić grunt, na 
którym wyrosła nasza tożsamość narodowa.

Na zakończenie pragnę dodać, że książka jest 
ilustrowana czarno-białymi zdjęciami własnych 
prac malarskich autora, doskonale ilustrujących 
życie syberyjskie i wiele innych sytuacji znajdu-
jących swoje miejsce w strofach poezji. Dosko-
nały autentyczny materiał poglądowy.

Błażej Balicki

Cienie życia

przeżyli. Nasze pokolenie odchodzi, ale z ra-
dością, że doczekało innych czasów i cie-
kawszej drogi życiowej dla dzieci i wnuków. 
Serdeczne dzięki Starostwu Powiatowemu 
w Staszowie za opublikowanie pamiętnika, 
a Józefowi Juszczykowi, za ubogacenie go 
misterną grafiką.

Daniela Długosz-Penca

5 grudnia – została zakończona moder-
nizacja muzeum ludowego Teresy i Jana 
Krawczyków w Adamowie. Z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości 
utworzono specjalne pomieszczenia dla ko-
lekcji wyjątkowych pamiątek poświęconych 
trzem ekspozycjom: 80. rocznicy pacyfika-
cji Królewca i Adamowa (przypadającej 7 
kwietnia 2020 r.); druga będzie dedykowana 
Niepodległości Narodu Polskiego i Józefowi 
Piłsudskiemu, trzecia będzie poświęcona żoł-
nierzom niezłomnym. 

10 grudnia – Mazurskie Towarzystwo Na-
ukowe w Ełku otrzymało w siedzibie IPN w Bia-
łymstoku tytuł „Strażnika historii”, w uznaniu 
szczególnych zasług w upamiętnianiu historii 
Narodu Polskiego. Odznaczenie wręczał dr Jó-
zef Szarek. Prezesowi Twarzystwa dr. A. Bobo-
wikowi, z którym ŚTR owocnie współpracuje, 
i jego współpracownikom serdecznie gratuluje-
my tego zaszczytnego wyróżnienia.

12 grudnia – w Ośrodku w Zagnańsku od-
była się biesiada wspomnieniowo- opłatkowa, 
w czasie której o przyjaźni z ministrem Ada-
mem Bieniem opowiadał autor tej kroniki. Oka-
zją była 120. rocznica urodzin ministra. Kolędy 
śpiewano z wokalistką Małgorzatą Siemieniec.

13 grudnia – w Ośrodku w Zagnańsku od-
było się spotkanie z młodzieżą Szkoły Podsta-
wowej w Zagnańsku poświęcone najnowszej 
historii Polski. Wzięli w nim udział wice wójt 
Zagnańska Stanisław Stępień oraz dyrektor 
szkoły Marzanna Moćko.

27 grudnia – w Wodzisławiu pożegna-
no zmarłego tydzień wcześniej w wieku 85 
lat dr. Stanisława Śliwę, znanego działacza 
regionalnego i stomatologa (wspomnienie 
o doktorze, współpracującym z naszym To-
warzystwem na str. 8)

28 grudnia – w Staszowie 
odbył się pogrzeb zmarłego 
w wieku 82 lat Stanisława 
Jastrzębia, zasłużonego pe-
dagoga i społecznika oraz 
cenionego kapelmistrza. Po 
ukończeniu studiów pedagogicznych ze 
specjalnością fizyki, powrócił do rodzin-
nego Staszowa podejmując pracę w tutej-
szych szkołach i w Ośrodku Szkolenia Za-
wodowego kopalni siarki w Grzybowie. 
Jego pozazawodową pasją była działalność 
muzyczna. Przez wiele lat kierował dętą or-
kiestrą, najpierw w liceum ogólnokształcą-
cym, a następnie Górniczego „Siarkopolu” 
w Grzybowie. Przez kilka kadencji sprawo-
wał funkcję radnego staszowskiego, jako 
wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy 
w Staszowie. Był działaczem sportowym, 
a także działał w miejscowym Kole Wędka-
rzy. Przez pewien czas prowadził biesiadę 
literacką skupiającą twórców górniczego sta-
nu. Współpracował również ze Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym. 

11 stycznia 2020 r. – 90 lat skończył Eu-
geniusz Kabatc, prezes sekcji polskiej Stowa-
rzyszenia Kultury Europejskiej. Z tej okazji 
w Domu Literatury w Warszawie odbył się 
jego benefis połączony z promocją książki 
Polskość w kresowym ogrodzie. Sędziwemu 
jubilatowi, od wielu lat współpracującemu 
ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regional-
nym, przekazałem życzenia zdrowia i dalszej 
działalności na polu kultury i literatury pol-
skiej, i jej godnego miejsca w rodzinie państw 
europejskich. 

14 stycznia odwiedził ośrodek w Zagnań-
sku Ojciec Efrem Bisaga, cysterski misjonarz 
na Bałorusi i Ukrainie – Donbasie. Urodzony 

na Podkarpaciu w 1935 roku, po 20 latach po-
sługi misyjnej i pracy w Austrii obecnie prze-
bywa w unikatowym zabytkowym opactwie 
cystersów w Sulejowie, gdzie parę miesięcy 
temu go poznałem. Mimo sędziwego wieku 
tryska energią i pomysłowością. Podczas spo-
tkania zaprosiłem zasłużonego zakonnika na 
nasze Posiady. 

15 stycznia – prowadziłem (wspólnie 
z Bogusławem Cebulskim) w Warszawie po-
siedzenie Zespołów: mateczników patrioty-
zmu i kultury ludowej oraz komunikacji spo-
łecznej Krajowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Efektem spotkania z kierownic-
twem regionalnych ośrodków radiowo-tele-
wizyjnych były ustalenia dotyczące lepszej 
promocji funkcjonowania mateczników Pol-
skości w mediach publicznych oraz działalno-
ści samej Rady DPP i jej zespołów. 

1 lutego – w konkursie poetyckim zwa-
nym „Wąglański maj poezji” (w 39. jego edy-
cji) w kategorii poezja rymowana II miesjce 
zdobyła Janina Malicka, poetka z Końskich, 
od paru miesięcy współpracująca z naszym 
Towarzystwem. Jest ona współautorką m.in. 
kilku almanachów twórców chicagowskich, 
w tym wydanego w roku 2019 tomu Drogi do 
wolności.

9 lutego – z okazji ukończenia 89. roku 
życia złożyłem (razem z żoną Ludomirą) 
w Sędziszowie wizytę Ottonowi Grynkiewi-
czowi, Sybirakowi, wybitnemu malarzowi 
oraz poecie. Podczas spotkania gospodarz 
ofiarował na moje ręce do naszego Ośrodka 
obraz przedstawiający w sposób symboliczny 
znaczenie służby zdrowia w życiu ludzi. 

11 lutego - w siedzibie starostwa powiato-
wego w Kielcach odbyło się spotkanie szko-
leniowe poświęcone sposobom pozyskiwania 
środków finansowych na działalność orga-
nizacji pozarządowych w roku 2020. Nasze 

Towarzystwo na tym szkoleniu reprezentował 
Jan Wiaderny, członek Zarządu ŚTR. 

14 lutego – w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w Kielcach odbyło się kolej-
ne Spotkanie Noworoczne, podczas którego 
złożyłem sprawozdanie z działalności mery-
torycznej (imprezowej, wydawniczej i edu-
kacyjnej) naszego Towarzystwa. Czynny był 
kiermasz naszych nowości wydawniczych.

3 marca – prof.Andrzej Tyszka został od-
znaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Naszemu przyjacielowi, honorowemu 
członkowi naszego Towarzystwa gratulujemy 
tego zaszczytu i życzymy zdrowia oraz dal-
szej aktywności w życiu publicznym.

4 marca – w Polsce zanotowano pierwsze 
zakażenie osoby koronawirusem. Miało ono 
miejsce w województwe lubuskim. 

19 marca – w głosowaniu obiegowym 
(w związku z reżimem epidemii kornawirusa) 
podjęta została uchwała dotycząca nauczania hi-
storii zgodnej z prawdą oraz polską racją stanu.

20 marca –odwołane zostało spotkanie 
w Ośrodku członków i sympatyków ŚTR.

27 marca – tego dnia (oddałem do skła-
du ten numer pisma) w południe w Polsce 
zanotowano 1244 zakażenia koronawirusem, 
w tym 16 zgonów. Czeka nas wielka niewia-
doma, jak dalej potoczy się rozwój epidemii 
w Polsce i w świecie tego nie wie nikt. 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności za 
dalszą działalność naszego Towarzystwa po-
dejmuję nastepujące decyzje:
1. odwołuję wszystkie zaplanowane do końca 

czerwca br. imprezy Towarzystwa.
2. obniżam członkowską składkę roczną z 80 

do 40 zł.
3. w końcu czerwca do każdego członka ŚTR 

skieruję uaktualniony program działalno-
ści ŚTR w 2020 roku.

Maciej A.Zarębski
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nienia z wojskami zaprawionymi w licznych 
bojach, doskonale zorganizowanymi, z dowód-
cami, którzy posiadali i siły liczniejsze, i dłu-
gotrwałe doświadczenie ubiegłych kompanii 
wojennych. Tymczasem wszyscy generałowie 
polscy, z wyjątkiem Henryka Dąbrowskiego, 
którym Kościuszko powierzał samodzielne 
zadania, nie sprostali nałożonym na nich obo-
wiązkom. Zawiedli Naczelnika Wielhorski, 
Mokronowski, Sierakowski, Zajączek i Poniń-
ski. Kościuszko, pobity w bitwie pod Szcze-
kocinami, rozgromiony na polach Maciejowic, 
nie był wodzem szczęśliwym. Mężny, ener-
giczny, nie upadający na duchu w ciężkich 
chwilach klęski i niepowodzeń, wykształcony 
i znający wojnę, nie miał w sobie tego geniu-
szu, który cechuje wielkich wojowników pod-
czas wojny ofensywnej. Kościuszko doskonale 
rozumiał, że Polska liczyć musi nie na złudne 
poparcie mocarstw, ale na własne siły. Na-
czelnik, którego wyniosła na szczyty nadzwy-
czajna prawość charakteru, ofiarny patriotyzm 
i rzetelne cnoty republikańskie, doskonale zda-
wał sobie sprawę z tego, że naród powstający-
(podobnie jak to było w rewolucyjnej. Francji) 
z samego siebie wykrzesać musi potrzebną dla 
zwycięstwa siłę i że tylko własna tego narodu 
siła jest w walce siłą niezawodną. Kościuszko 
przyjął na swe barki olbrzymie zobowiązania. 
On za wszystkich musiał działać, myśleć, zwy-
ciężać, na niego oglądali się wszyscy, on mu-
siał o wszystkim decydować. Ale Kościuszko 
nie miał niezbędnego podarcia.

Niektórzy historycy utrzymują, że powsta-
nie 1774 roku, wobec zupełnego odosobnienia 
Polski, zmuszone walczyć z trzema państwami 
zaborczymi, z których każde militarnie było od 
niej silniejsze, nie miało szans zwycięstwa, że 
musiało zakończyć się klęską. W tym rozumo-
waniu jest dużo racji, ale nie należy zapominać, 
że wówczas na Europę oddziaływał przykład 
zwycięskich wojsk francuskich i że powstanie 
Polski było walką o życic i przetrwanie narodu, 
podczas gdy państwa walczące z Polską pro-
wadziły wojnę w celu dalszych zaborów. To 
dawało powstaniu, wobec ogólnego wzburza-
nia ludów, pewną przewagę moralną.

Wprawdzie czyn Kościuszki nie zdołał 
niestety przełamać piętrzących się na drodze 
przeszkód, nie zdołał porwać całego narodu do 
rozgromienia wrogów, nie zdołał wykrzesać ze 
społeczeństwa niezbędnych sił do wyzwole-
nia, niemniej jednak dzięki powstaniu państwo 
polskie schodziło z widowni z orężem w dłoni, 
z chwałą męstwa, które rozbłysło na polach 
Racławic i na ulicach Warszawy podczas dwu-
dniowych walk 17 i 18 kwietnia. Ginęło ono 
ze świadectwem żywotności, ginęło z wielkimi 
ideami, które przetrwały upadek i dały moc ży-
cia pokoleniom późniejszym. Czyn Kościusz-
ki rozpoczęty 24 marca 1794 roku uroczystą 
przysięgą na rynku krakowskim skupił po raz 
pierwszy w dziejach naszych przedstawicieli 
wszystkich warstw pod jednym sztandarem, 
skupił szlachtę, mieszczan i chłopów. Zajaśnia-
ła w nim w pełni bohaterska postać Naczelni-
ka, oddającego wszystkie swe siły w ofierze 
umiłowanej Ojczyźnie.

Prof. zw. dr hab. Henryk Kocój

Dnia 24 marca 1794 roku przysięgał Tade-
usz Kościuszko na rynku krakowskim, obej-
mując najwyższą władzę wojskową i cywilną 
powstania, że władzy swojej nie użyje „na 
żaden prywatny ucisk, lecz jedynie na obronę 
całości granic, odzyskanie samowładności na-
rodu i gruntowanie powszechnej wolności”. 
Wiemy z przebiegu powstania kierowanego 
przez Kościuszkę, iż przysięgi tej dotrzymał, 
powstanie jednakże, podobnie jak później-
sze listopadowe i styczniowe, zakończyło się 
klęską, wskutek przemocy potęgi rosyjskiej 
i braku jedności wśród Polaków.

Dzisiaj należy z szeregu względów nawią-
zywać do trwałych wartości idei Kościusz-
kowskiej.

Powstanie Kościuszki było jednym z naj-
silniejszych naszych powstań. Powstań-
cy walczyli długo i skutecznie z wojskami 
wszystkich trzech zaborców Polski i mieli 
chwile wzlotów i powodzeń, mieli momenty, 
w których wydawało się, że ponownie za-
wita nadzieja uratowania Rzeczypospolitej. 
Odparło potężną amię prusko-rosyjską spod 
Warszawy, sięgnęło daleko w głąb Wielko-
polski zwycięską wyprawą Dąbrowskiego na 
Bydgoszcz, zaimponowało siłą i żywotno-
ścią, cechami tak niedocenianymi wśród Pola-
ków. Przez swą bohaterską walkę zadało ono 
kłam tak lekceważącym Polskę politykom, 
dyplomatom i generałom rosyjskim. Stłumio-
no je ostatecznie, ale nawet z jego klęski, ze 
zgliszcz i gruzów pokonanej wówczas Polski 
biła taka siła, że z niej wyłonić się musiały 
nieodzownie dalsze usiłowania niepodległo-
ściowe Legionów i późniejsze odbudowanie 
Polski przez Napoleona.

W czym tkwiła siła insurekcji kościusz-
kowskiej? Wynikała ona z wielu przyczyn, 
a w tej liczbie niezawodnie i z tej, że potę-
gę ówczesnej Rosji sparaliżowała w pewnym 
stopniu Litwa, ochraniając przez swe powsta-
nie dość długo ówczesne serce kraju i powsta-
nia – Warszawę.

Zanim Naczelnik rozpoczął działania wo-
jenne, do których zbierał siły i wszelką ko-
nieczną pomoc, usiłował podnieść i przygoto-
wać ducha całego narodu.

W odezwach swoich, pełnych szczerego 
i gorącego zapału, a świadczących o jego 
ofiarnej miłości dla kraju, przemawiał do cy-
wilnej ludności tak, jak się mówi do wojska: 
„W pogardzie śmierci jest jedynie nadzieja 
polepszenia losu naszego i przyszłych poko-
leń. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest 
odważyć się być wolnym, pierwszy krok do 
zwycięstwa – poznać się na własnej sile”. Gdy 
zaś przemawiał do wojska, widział w nim 
obywateli kraju i w tym duchu skierował do 
nich swoją odezwę „Bądźmy jednym ciałem 
z obywatelami, łączmy się najściślej, łączmy 
serca, ręce i sposoby wszystkich naszej zie-
mi mieszkańców. Biorę z Wami, Ukochani 
Koledzy, za hasło: śmierć, albo zwycięstwo; 
ufam Wam i narodowi, który zginąć raczej 
postanowił, aniżeli dłużej jęczeć w haniebnej 
niewoli”.

W końcu kwietnia 1704 r. idąc w kierunku 
Połańca zatrzymał się Kościuszko w Winia-
rach nad Nidą, skąd wydał odezwy 19 maja 
do mieszkańców Podlasia, a 2 maja do całego 
narodu, gdy się dowiedział, że Rosja dla swych 
celów podburza włościan przeciw panom. 
Były to jakoby ojcowskie upomnienia narodu, 
zawierające jednocześnie doskonałą i ciągle 
aktualną charakterystykę Polaków. „Nigdy 
by Polakom – mówił, broń ich nieprzyjaciół 
straszną nie była, gdyby sami między sobą 
zgodni znali swą siłę i całej tej siły użyć umieli. 
Nigdy by Polaków orężem pokonać nie można 
było, gdyby chytry nieprzyjaciel przewrotno-
ścią, zdradą i podstępami nie niszczył chęci 
i sposobów oporu... Chytrość moskiewskich 
intryg gubiła zawsze Polaków, używając do 
tego przeważnie samych Polaków”. Niezwy-
kle silną wymowę posiada też jego następująca 
wypowiedź: „…Los tedy Polski od tego za-
wisł, byśmy skruszyli podwójną siłę nieprzy-
jaciół, tj. siłę oręża i siłę intrygi”.

Tadeusz Kościuszko stworzył w sercach 
narodu nieziszczalny pomnik: przede wszyst-
kim tym, że odważył się w dniu 24 marca 1794 
roku podnieść chorągiew walki z najeźdźcami 
w chwili, gdy ludzie stający u steru narodu 
zdolni byli tylko do uległości i prowadząc 
naród od jednej hańby to drugiej, staczali go 
powoli po pochyłości takiego upadku, z któ-
rego już nie powstaje. On był żołnierzem, 
nie politykiem ginącej wówczas Polski. Tego 
prostego szlachcica na czoło narodu wyniosło 
wojsko, które już przed powstaniem śpiewało 
piosenki o nim, które go ukochało za odwagę, 
umiłowanie ojczyzny, za sprawność kiero-
wania, za hart w boju. Od czasów króla Jana 
III nie było w Polsce człowieka, który by tak 
silnie i niepodzielnie zapanował nad sercami 
żołnierskimi. On myślał i czuł tak jak czuli 
wtedy w Polsce prości żołnierze. Kościuszko 
zdawał sobie sprawę, że bierne uleganie obcej 
przemocy nie zbawi kraju, na który podpisali 
wyrok trzej zaborcy, a przeciwnie przyspie-
szy tylko niesławny jego ostateczny upadek. 
Ratunek upatrywał jedynie w czynie zbroj-
nym, który jak wszystko co silne i odruchowe 
podniesie serca polskie, skupi ludzi dzielnych 
i pokaże światu, że Ojczyzna nasza nie da się 
zbyt łatwo pokonać.

Zaczynał z siłami militarnymi bardzo 
szczupłymi. „Za mało nas tutaj, mówił do ota-
czających go na rynku krakowskim w dniu 24 
marca, aby zwyciężyć, ale dość, aby zginąć 
z honorem”. Wierzył jednak, że poświęcenie 
jego wydobędzie z Polski nowe siły i stworzy 
nowych bohaterskich ludzi. Odzywał się do 
Narodu słowami zapału, gorących wezwań, 
ale często także i twardym żołnierskim sło-
wem: „Kto nie z nami ten przeciw nam”.

Powstanie jego ogarnęło całe ówczesne na-
sze państwo, a także teren drugiego zaboru 
pruskiego, odbiło się głośnym echem nawet 
w Kurlandii i w Gdańsku. Wywołało niebywały 
zapał mieszczaństwa i pospólstwa, dzięki któ-
remu Warszawa po ciężkiej dwudniowej walce 
zdołała się wyzwolić i zniszczyła silny garnizon 

rosyjski. Powołało pod broń chłopów – kosy-
nierów i przez ich udział w bojach utrwaliło 
na przyszłość silne przywiązanie do sprawy oj-
czystej. Z krwawych pól walki tego powstania, 
czasem zwycięskich (Racławice), a często tak 
strasznych dla nas (rzeź Pragi) powiała ta dziw-
na noc narodowa, której nie było w Polsce za 
czasów pierwszego ani drugiego rozbioru.

Na jedną jeszcze cechę Tadeusza Kościusz-
ki należałoby zwrócić uwagę. Ten wielki pa-
triota nie znał miłości własnej lub zawodowej, 
gdy w grę wchodził ratunek sprawy ojczystej. 
Odważał się na wszystko, gdy głębokie prze-
konanie mówiło mu, że przez narażenie siebie 
i wojska noże osiągnąć zwycięstwo lub choć-
by tylko ochronić ojczyznę przed grożącym 
ciosem. Stawał się wtedy prostym żołnie-
rzem, spełniającym swój obowiązek. Takim 
był od Racławicami, gdy prowadził osobiście 
kosynierów i piechotę do ataku wręcz; taki 
był pod Warszawą, gdy spełniał służbę inży-
niera naczelnego wojsk polskich, takim było 
pod Maciejowicami, gdy sam objął w nie-
zwykle trudnej sytuacji dowództwo słabych 
oddziałów wojskowych, które miały pobić 
korpus rosyjski Fersena, aby zapobiec jego 
złączeniu się z korpusem Suworowa. Dzięki 
tym cechom Naczelnik stał się prawdziwym 
sercem powstania. Gdy ciężko rannego na 
pobojowisku pod Maciejowicami zabrano do 
niewoli rosyjskiej, powstaniu zabrakło praw-
dziwego wodza.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym 
pytaniem, jakie należy sobie zadać z perspek-
tywy prawie 200 lat, to pytanie, dlaczego po-
wstanie zakończyło się klęską? Oczywiście 
złożyło się na to wiele czynników. Kwestią 
najistotniejszą jednak było zagadnienie, czy 
otoczenie Kościuszki dostosowało się do jego 
wielkich wymagań oraz, czy jego podwładni 
posiadali na tyle wiedzy i zdolności, aby ze-
spolić swój czyn z wielkim Inicjatorem.

Jeden z biografów Tadeusza Kościuszki, 
Feliks Koneczny stwierdził: „Obok wielkiego 
Kościuszki zabrakło mniejszych ludzi, lecz do 
niego podobnych, i dlatego powstanie upadło”.

Na powstaniu roku 1794 niemal przez cały 
czas trwania mściła się przeszłość Rzeczy-
pospolitej. Kiedy Kościuszko wstępował na 
widownię walki, Polska przedstawiała już tyl-
ko ruiny, w których wygasły ostatki dawnej 
potęgi, a budzące się nowe życie zaczynało 
dopiero kiełkować.

Jakkolwiek dzień 24 marca 1794 roku na 
zawsze pozostanie w dziejach Polski jako 
jedno z najważniejszych wydarzeń, bo wtedy 
czyn Kościuszki poruszył wszystko w naro-
dzie co było żywe, wszystko, co czuło, cier-
piało, pragnęło wolności i niepodległości, to 
czyn ten jednak nie poruszył najpotężniejszej 
i posiadającej największe wpływy klasy naro-
du, nie poruszył ogółu szlachty.

Powstanie nie miało sił należycie zorgani-
zowanych, nie miało zasobów materialnych, 
nie miało poważnej siły zbrojnej, ani dowód-
ców stojących na wysokości zadania. Wpraw-
dzie armia, ożywiona duchem patriotycznym 
okresu Konstytucji 3 maja, zagrzana męstwem 
Naczelnika biła się dobrze. Ale miała do czy-

W kościuszkowską rocznicę

Ślad na ziemi

W ciszy odnajduję kolejne słowa wiersza
Każde odczucie nabiera swojego znaczenia
W tym doznaniu nic nie jest stanem umysłu
Rzeczywistość jest obrazem ukrytych emocji

To doświadczenie jest wyrazem natchnienia
Trudnym do opisania intymnym wyznaniem
Obietnicą składaną sobie i tym, którym ufam
Ten świat uczuć jest moją wielką tajemnicą

Niewiele osób zna nasze pragnienia i marzenia
To dzięki nim przybliżamy się do drugiej osoby
Krótka chwila życia wypełnia tę naszą samotność
Każda myśl jest kolejnym osobistym zwierzeniem

Nie można być wrażliwym bez otwartości na zło
Przykazanie miłości jest najważniejszym darem
Potrzeba okazywania dobroci jest sensem istnienia
Wszystko inne pozostanie naszym śladem na ziemi

Robert Wołczyński

Haiku
Szacunek

Kocham
życie
każdy jego rąbek 
pełen różnej woni
słucham co mówi
do mnie
jak nigdy przedtem
jestem mu ufna 
przestałam grymasić
zrozumiałam
że początek i koniec życia
są takie same
że życie to
bardzo delikatny instrument
nie przeciągam struny
nie czekam - jak wcześniej
aż burza minie
dziś pomagam życiu
nauczyłam się tańczyć w deszczu
korzystam z czasu – pomiędzy
Cieszę się że nie zwątpiłam w Bożą moc

Janina Malicka

Prosta jest droga
dla tego pragnącego

co szuka Boga

Choć brak zaświadczeń
chłopu do ukropu ma
wachlarz doświadczeń

Zgorszenie budzi
fakt teraz że coraz mniej

szlachetnych ludzi

I na żądanie
dziś bus nie łobuz szybko

każdemu stanie

Ma ciężką grabę
chłopisko na klepisku

młóci swą babę

Dobrze jest graczom
czy umią czy nie umią

grubo im płacą

Raj się należy
tylko temu wiernemu

co w Boga wierzy

Przyjaźń się liczy
wśród nas ludzi nie znudzi

nikt nie dziedziczy

Chopina w tubie
kupił i nim się upił

dał koncert w klubie

Jedyny drogi
kochany Stach jest jak piach

co wiąże nogi

To wielkie draństwo
choć nie sprostał wuj dostał

krzyż za poddaństwo

Na ogół głodny
pisarz czy dziennikarz jest

niezwykle płodny

Pieniądze marne
mają wyrzucają na

zakłady karne

My tajnych więzień
nie mamy tak gadamy
bez czystych sumień

Teren budowy
wre praca na kacach jest

wychodek nowy

O tym marzyłem
niekiedy ażeby być

choć ziemskim pyłem

Kącik z wierszem

Marek Rak
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W okresie międzywojennym na terytorium 
ówczesnych Niemiec mieszkało półtora miliona 
Polaków. 27 sierpnia 1922 roku na zjeździe re-
gionalnych organizacji polonijnych w Berlinie 
został powołany Związek Polaków w Niem-
czech. Powstanie Związku było jednym z efek-
tów wejścia w życie korzystnych dla Polski 
zapisów Traktatu Wersalskiego, a także stano-
wiska niemieckich elit politycznych, wyrażone-
go przez feldmarszałka Paula von Hindenburga 
już 30 czerwca 1919 r.: „Największą klęską 
Niemiec w Wersalu jest odbudowa niepodległej 
Polski. Nigdy Niemcy z tym się nie pogodzą”.

Związek zrzeszał niemieckich obywateli 
pochodzenia polskiego, podporządkował sobie 
większość polskich stowarzyszeń i pracował 
na rzecz utrzymania świadomości narodowej 
polskiej ludności. Zadaniem Związku Pola-
ków w Niemczech, przedstawionym w statucie 
założycielskim było „zdobycie dla ludności 
polskiej w Niemczech praw mniejszości na-
rodowej i obrona jej interesów we wszystkich 
dziedzinach”. Związek prowadził działalność 
wydawniczą, spółdzielczą i oświatową.

Z inicjatywy Związku Polaków w Niem-
czech powstał Centralny Bank Spółdzielczo-
ści Polskiej, tzw. Bank Słowiański z siedzibą 
w Berlinie, który odegrał ważną rolę w finan-
sowaniu Związku i działań Polaków w Niem-
czech (zlikwidowano go w 1939 roku). Polacy 
mieli wówczas swoje spółki rolno-handlowe, 
spółdzielnie i zjednoczenia zawodowe, dru-
karnie, gazety, szkoły, bursy, instytucje opieki 
socjalnej, stowarzyszenia kulturalne, zespoły 
artystyczne oraz kluby sportowe.

Członkowie Związku katalogowali akty 
bezprawia dokonywane w Niemczech na 
członkach mniejszości polskiej, zarówno 
w czasach Republiki Weimarskiej jak i III 
Rzeszy. Związek udzielał pomocy poszkodo-
wanym i ich rodzinom oraz reprezentował ich 
interesy przed wymiarem sprawiedliwości.

W 1933 roku Związek Polaków w Niem-
czech za swój symbol przyjął zaprojektowany 

przez Janinę Kłopocką znak rodła, przedsta-
wiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym 
Krakowem. Kolory biały i czerwony odwoły-
wały się do polskiego godła i flagi narodo-
wej. Zdaniem działacza Związku ze Śląska 
Opolskiego, Stanisława Wasylewskiego rodło 
mówiło: „Jesteśmy Polakami, należymy do 
narodu polskiego, którego kultury kolebką jest 
Kraków, wierną rzeką Wisła”.

Szefami związku w okresie międzywojen-
nym byli: od 3 grudnia 1922 do 9 lutego 1933 
– Stanisław Sierakowski, a po tym jak zmu-
szono Sierakowskiego do wyjazdu do Polski, 
przewodnictwo objął ks. Bolesław Domański 
(9 lutego 1933 – 21 kwietnia 1939), proboszcz 
parafii w Zakrzewie. Ks. Domański został 
w 1929 r. wybrany patronem Rady Nadzor-
czej Związku Spółdzielni Polskich w Niem-
czech i od tego czasu zaczęto go nazywać 
„księdzem Patronem”.

Z inicjatywy „księdza Patrona”, obradu-
jąca w Zakrzewie Rada Naczelna Związku 
Polaków w Niemczech 3 grudnia 1937 roku 
podjęła uchwałę o zorganizowaniu w marcu 
1938 r. w Berlinie Kongresu Polaków. Kon-
gres odbył się 6 marca 1938 roku w sali The-
ater des Volkes. Uczestniczyło w nim 5 tysię-
cy Polaków z całych Niemiec.

W przemówieniu inaugurującym obrady 
kongresu ks. Bolesław Domański przedstawił 
Pięć Prawd Polaków:
• Jesteśmy Polakami!
• Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych 

dzieci!
• Polak Polakowi bratem!
• Co dzień Polak Narodowi służy!
• Polska Matką naszą – nie wolno mówić 

o Matce źle!
W grudniu 2017 r. Senat podjął uchwałę 

o ustanowieniu roku 2018 „Rokiem Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła”. W uchwale se-
natorowie napisali:

„Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przy-
pominane w roku 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Państwo Polskie są, 
dzięki ich uniwersalnemu przesłaniu, wy-
jątkową okazją do pojednania narodowego 
i wyeksponowania wspólnotowego charakte-
ru skarbca ideowego naszych przodków. Na 
Prawdach Polaków spod Znaku Rodła wciąż 
jesteśmy, jako Naród Polski, oparci - jak na 
opoce - pewnie i mocno. Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła, w trosce 
o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał na-
leżny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okre-
su międzywojennego XX wieku, Polakom, któ-
rzy trwali przy mowie i wierze ojców”.

Od przyjęcia tej uchwały Senatu minęły 
dwa lata. 16 stycznia 2020 roku Parlament 
Europejski przyjął rezolucję przeciwko Pol-
sce i Węgrom, w której wzywa Komisję Euro-
pejską do „wykorzystania w pełni dostępnych 
narzędzi, w szczególności przyspieszonych 
postępowań ws. uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przed TSUE” oraz 
żąda „zastosowania środków tymczasowych, 
aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważne-
go naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, 
na których opiera się Unia”. 

Za rezolucją opowiedziało się 446 posłów; 
przeciw było 178; od głosu wstrzymało się 41.

Wśród europosłów którzy opowiedzieli 
się za przyjęciem rezolucji byli polscy eu-
roposłowie wybrani z list Koalicji Europej-
skiej i Wiosny. Ich listę zamieścił na Twitte-
rze zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. 
Są to: Magdalena Adamowicz, Jerzy Buzek, 
Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Hetman, To-
masz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta 
Hübner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, 
Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbie-
ta Łukacijewska, Radosław Sikorski, Róża 
Thun und Hohenstein, Marek Belka, Robert 
Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylwia 
Spurek, Leszek Miller.

Dla wymienionych posłów, „Pięć Prawd 
Polaków spod znaku Rodła” nie jest aktual-
nym zobowiązaniem. Traktują je (zakładając, 
że w ogóle o nich słyszeli) jako sentymentalne 

brednie, nie zasługujące na poważne trakto-
wanie.

***
Aktywnym działaczem Związku Pola-

ków w Niemczech był Edmund Osmańczyk, 
dziennikarz i publicysta, współtwórca znaku 
„Rodła”. Uczestniczył w Kongresie Polaków 
w Niemczech w 1938 roku i nagrał wówczas 
jego przebieg na taśmie magnetofonowej, któ-
rą potajemnie przewiózł do Polski. Nagrania 
posłużyły do przygotowania pamiątkowych 
płyt z zapisem Kongresu oraz do stworzenia 
reportażu z wydarzenia, wyemitowanego na 
antenie Polskiego Radia 12 marca 1938 roku.

W wyborach z 4 czerwca 1989 roku Edmund 
Osmańczyk zdobył mandat senatora z okręgu 
opolskiego, z listy Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. Sprawował ten mandat krótko 
– zmarł 4 pażdziernika 1989 r. Myślę, że ob-
serwując wyczyny obecnego marszałka Senatu 
Edmund Osmańczyk przewraca się w grobie.

Internet
PS:
Po dojściu Hitlera do władzy wszyscy 

członkowie Związku Polaków w Niemczech 
wpisywani byli na specjalną listę „wrogów 
Rzeszy”, przygotowaną przez SD. To na 
jej podstawie, tuż przed wybuchem wojny, 
25 sierpnia rozpoczęto masowe aresztowania 
polskiej inteligencji oraz dokonywano czy-
stek etnicznych. Związek zdelegalizowano 
27 lutego 1940 r. i zdefraudowano jego mają-
tek. Wielu jego członków rozstrzelano, a ok. 
1200 członków uwięziono w obozach kon-
centracyjnych.

„Księdzu patronowi ” Opatrzność oszczę-
dziła strasznych doświadczeń września 1939 r. 
Ks. Bolesław Domański zmarł w berlińskim 
szpitalu 21 kwietnia 1939 roku. Msza żałob-
na w katedrze św. Jadwigi w Berlinie, a także 
pogrzeb w Zakrzewie (przemianowanym w la-
tach 30. przez władze narodowo-socjalistyczne 
III Rzeszy na Buschdorf), w którym ks. Do-
mański pełnił przez 36 lat posługę kapłańską, 
były ostatnimi przed drugą wojną światową 
manifestacjami Polaków w Niemczech.

W 82. rocznicę Pięciu Prawd

20 grudnia 2019 roku, po ciężkiej choro-
bie, zmarł dr Stanisław Śliwa, lekarz stoma-
tologii, wielki pasjonat i miłośnik historii re-
gionu świętokrzyskiego, utalentowany artysta 
i prozaik, a także kolekcjoner i fotografik.

Urodził się 24 maja 1934 roku w Mieroni-
cach na Kielecczyźnie. Po uzyskaniu matury 
w LO w Wodzisławiu-Brzeziu zdał pomyślnie 
egzaminy na Wydział Stomatologii krakow-
skiej Alma Mater. W czasie studiów poznał 
i zaprzyjaźnił się z Maciejem Wójcickim i Ja-
nuszem Wiśniewskim, kolegami z wydziału le-
karskiego jego uczelni. Ta przyjaźń przetrwa-
ła lata. W roku 1960, po ukończeniu studiów 
podjął pracę w Spółdzielczym Ośrodku Zdro-
wia w Bejscach, w powiecie kazimierzow-
skim. W latach 1964-67 pracował jako lekarz 
stomatolog w Ośrodku Zdrowia i Gabinecie 
Szkolnym w Działoszycach, a w kolejnym 
roku w Ośrodku Zdrowia przy zakładach „Do-
lina Nidy” w Gackach i równocześnie w Spół-
dzielni Lekarsko-Dentystycznej w Pińczowie. 
W latach 1968-72 (mieszkając już w Wodzi-
sławiu, rodzinnym mieście świeżo poślubionej 
żony Izabeli z domu Musielewicz) jeździł do 
pracy do Ośrodka Zdrowia w Krzcięcicach. 
W roku 1972 udało mu się uzyskać zatrudnie-
nie w Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, gdzie 
pracował do roku 2005, tj. do czasu przejścia 
na emeryturę. W międzyczasie, w roku 1985 
uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej. 
W mieście tym realizował się nie tylko zawo-
dowo, lecz także w działalności na rzecz lo-
kalnej społeczności. Działał aktywnie w zało-
żonym w roku 1985 Towarzystwie Przyjaciół 
Wodzisławia, gdzie organizował szereg wy-
staw fotograficznych przedstawiających dzieje 
miasta i regionu. Równocześnie odkrył u siebie 
zainteresowania literackie oraz artystyczne. 

W miejscowym periodyku Przyjacielu Wo-
dzisławia, wydawanym przez rodzime Towa-
rzystwo, publikował artykuły z dziejów miasta, 
oparte o różne źródła archiwalne. Na wysta-
wach artystycznych prezentował namalowane 
przez siebie obrazy, przedstawiające głównie 
pejzaże oraz portrety. Obok fotografiki, pla-
styki i zainteresowań literackich, jego pasją 

stała się turystyka krajoznawcza, 
kolekcjonerstwo exlibrisów oraz 
archiwalnych pocztówek o tre-
ściach patriotyczno-religijnych 
(zgromadził ich tysiące). W roku 
2006 wspólnie z żoną otworzyli 
przydomowe Muzeum Regional-
ne o nazwie „Pod brzozą”. Był 
jednym z inicjatorów powołania w Kielcach 
Klubu Literacko-Artystycznego Lekarzy Zie-
mi Świętokrzyskiej, działającego w latach 
2006-2013. Swoje teksty wspomnieniowe dr 
Śliwa zamieszczał, obok „Przyjaciela Wodzi-
sławia” w miesięczniku lekarskim „Eskulap 
Świętokrzyski” oraz kwartalniku regionalistów 
„Gońcu Świętokrzyskim”. Teksty literackie 
jego autorstwa (wraz z reprodukcjami obra-
zów) ukazały się w dwóch kolejnych „Almana-
chach świętokrzyskich eskulapów”, w tomach 
z roku 2007 i 2009. W roku 2017 Stowarzy-
szenie Absolwentów Wydziałów Medycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało drukiem 
w cyklu „Ze skarbca wspomnień” materiały dr. 
Śliwy dotyczące jego studiów oraz wspomnień 
pierwszych lat pracy zawodowej. Staszek Śli-
wa należał do kilku organizacji regionalnych. 
Oprócz Towarzystwa Przyjaciół Wodzisła-
wia, gdzie pełnił odpowiedzialną funkcję wi-
ceprezesa (wcześniej członka zarządu), był 
członkiem Jędrzejowskiego Towarzystwa Fo-
tograficznego oraz przez pewien czas Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego (przed 
rokiem 2004 Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego). Współpracował z Domem Kul-
tury „Podgórze” w Krakowie oraz Drużynami 
Strzeleckimi. Od paru lat należał do kolegium 
redakcyjnego „Eskulapa Świętokrzyskiego”. 

 Dr. Stanisława Śliwę poznałem w połowie 
lat 90. XX wieku na jednym ze spotkań człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia, na 
które zostałem zaproszony przez dr. Wojciecha 
Musiała, ówczesnego prezesa Towarzystwa. Pa-
miętam, że zaimponował mi swoją skromnością 
oraz perfekcjonizmem działania. Prezentowana 
na tym spotkaniu jego autorska wystawa pamią-
tek po słynnym rodaku Kajetanie Wincentym 
Kielisińskim, XIX-wiecznym grafiku, bibliote-

karzu i powstańcu, żyjącym w la-
tach 1808-1849, wzbudzała nie-
kłamany podziw. Nasza znajomość 
szybko nabrała cech przyjaźni, a dr 
Śliwa stał się częstym gościem or-
ganizowanych przeze mnie imprez, 
w tym sympozjów w Muzeum Zie-
mi Staszowskiej, spotkań literac-
ko-artystycznych w Klubie Lekar-
skim w Kielcach, czy „Posiadach 

w cieniu Bartka” w Zagnańsku. I oczywiście, 
jak przystało na rasowego reportażystę, z każ-
dego spotkania prawie zawsze otrzymywałem 
(oczywiście bezinteresownie) dokumentację 
zdjęciowo-opisową. Pod tym względem dr Śli-
wa był niezawodny. Na nim można było pole-
gać, jak na Zawiszy. Po śmierci żony Izabeli 
w roku 2008, przez pewien czas długo nie mógł 
dojść do siebie, ale po latach wyciszenia i życia 
w samotności znalazł bratnią duszę w osobie 

Jadwigi, która została jego małżonką od roku 
2013. Okazało się, iż podzielała jego pasję po-
dróżniczą, o czym mogłem się osobiście prze-
konać spotykając ich niespodziewanie podczas 
urlopu spędzanego we wrześniu 2014 roku na 
Krecie. Szkoda, że niedługo mógł cieszyć się 
podróżami i aktywnym życiem. Okrutna cho-
roba, z którą zmagał się od kilkunastu miesię-
cy, w końcu go pokonała. Pozostawił po sobie 
wspomnienie człowieka o wielu talentach, do-
brego męża, ojca i dziadka oraz prawdziwego 
patrioty, oddanego społecznika i regionalisty, 
twórcy Galerii „Pod brzozą”, jednego z modelo-
wych Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Licz-
ne grono uczestników pogrzebu, w tym człon-
ków rodziny, przyjaciół, znajomych, udział 
pocztów sztandarowych, kilku żegnających Go 
(w tym autora tych wspomnień) mówców, było 
najlepszym tego dowodem… 

Maciej A.Zarębski

Żegnamy Stanisława Śliwę

Niezwykle kreatywne małżeń-
stwo, mieszkające w Białymstoku, 
opublikowało w połowie 2019 roku 
kolejny album krajoznawczo-ar-
tystyczny. Ta 168-stronicowa pu-
blikacja książkowa, formatu alma-
nachowego, zatytułowana Pałace 
Podlasia, opracowana redakcyjnie 
przez Andrzeja Kalinowskiego, wy-
dana została przez współpracującą 
od lat z Samusikami Fundację Sąsiedzi. 

Autorzy opisali w niej i udokumentowali 
fotograficznie 53 pałace leżące na historycznej 
ziemi podlaskiej (najbardziej na zachód poło-
żoną opisaną miejscowością jest Żaków, na 
południu Czemierniki, a na północy Supraśl), 
należące do znanych polskich rodzin i będące 
ich siedliskami rodzinnymi. To osoby niewąt-
pliwie bardzo zasłużone dla naszej kultury, li-
teratury, sztuki i nauki. Warto wymienić kilka 
chociaż nazwisk. To Szulbowscy z Białki, Gór-
scy z Ceranowa, Czetwertyńscy z Kuraszewa, 
Szaniawscy z Pregalin Dużych, Ossolińscy ze 
Sterdyni, Ogińscy z Siedlec, Buchholtzowie 
z Supraśla oraz Lubomirscy z Dojlid białostoc-
kich, a także Braniccy z Białegostoku. 

Wszystkie te obiekty zostały 
opisane w tym albumie w sposób 
profesjonalny, językiem znawców 
architektury posiadających wiedzę 
historyków sztuki. Omawiany al-
bum stanowi doskonałe połączenie 
historycznego przewodnika i albu-
mu krajoznawczego z elementami 
artystycznymi. 

Jerzy Samusik to lekarz, podróż-
nik, fotografik, pisarz, autor kilkunastu książek 
reportażowych; członek Związku Literatów 
Polskich oraz Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

Katarzyna Samusik, z zawodu mgr reha-
bilitacji ruchowej, od lat towarzyszy mę-
żowi i pomaga mu w zbieraniu materiałów 
oraz ich udokumentowaniu. Razem stano-
wią doskonale uzupełniający i rozumiejący 
się duet literacko-artystyczny. Ten album 
stanowi szóstą pozycję serii rezydencjonal-
nej ich autorstwa. 

Gorąco namawiam do przestudiowania tej 
wartościowej albumowej publikacji oraz za-
chęcam do poznania naocznego opisywanych 
obiektów. 

Maciej Andrzej Zarębski

O albumie Katarzyny i Jerzego Samusików
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W brzezinie (I nagroda)
Pośród kępy brzóz
pomiędzy niebem i ziemią
w mlecznej ciszy poranka
kiedy mgły żegnały mrok
zobaczyłam ją
to była ostatnia chwila
przed wschodem
słońce zaniemówiło
miała jasne włosy
twarz zastygłą
pochyloną głowę
i opuszczone ramiona
unosiła się nad ziemią
nie drżał żaden liść
motyle wyprostowały skrzydła
ptaki milczały
trawy stanęły na baczność
bezruch obrazu obudził we mnie 
uśpioną ćmę
świat nie powstrzymał,
nie odwiódł jej
nie zapytał dlaczego 
zlekceważył krok ostateczny
biel kory zlała się z kolorem 
kobiecej skóry
a brzoza trwała
wyniosła i piękna
jak zwykle 

Ewa Bułgajewska-Grygiel
•••••

Zasuszony kwiat (III nagroda)
W starym tomiku wierszy
znalazłam zasuszony kwiat,
wyblakły, delikatny,
gotów się rozpaść
pod dotykiem dłoni.
Mimo to 
jest pamiątką uczucia,
jakie dać mi chciałeś
dawno temu.
Wzięłam tylko ten kwiat,
wtedy pełen kolorów.
Odbywam w wyobraźni
podróż w głębię czasu.
Nie odnajduję tam ciebie.
Zamglony horyzont zdarzeń
zda się zamykać uderzenia serca
w bezdrożach niepamięci.
Na nic się zdają zasuszone płatki.
Nie przwrócą życia
umarłej miłości.

Hanna Fołtyn

Kącik z wierszem

Słowo to skojarzyło mi się z wydanym niedaw-
no wyrokiem sądowym uniewinniającym celebry-
tę za potrącenie staruszki na pasach, bo za szybko 
na nie wtargnęła. To, że celebryta nie miał wymaga-
nych prawem dokumentów przeglądu auta i w do-
datku nie miał prawa jazdy, to drobiazg niemający 
dla sądu żadnego znaczenia. Przyszło mi zatem do 
głowy pytanie: jak sąd potraktowałby kierowcę, 
który wieczorem potrąciłby pieszego oznaczonego 
przepisowymi odblaskami? Może uznałby, że od-
blask poraził wzrok kierowcy? Kto wie, co mogło-
by przyjść niejednemu sędziemu do głowy, wszak 
kuriozalnych orzeczeń w ostatnich latach trochę 
się jednak uzbierało. Weźmy chociażby sąd gdań-
ski nakazujący Polce przeprosić hitlerowca prowa-
dzącego na Pomorzu swój biznes za to, że bez po-
zwolenia nagrywała jego wypowiedzi ubliżające 
Polakom. Dodatkowo sąd obciążył ją karą 10 tys. 
PLN na konto Owsiakowej Orkiestry. Co takiego 
ten Niemiec powiedział? Otóż powiedział: „-Tak, 
jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, 
że taki jestem. Zabiłbym wszystkich Polaków. Nie 
miałbym z tym problemu” – podaje Warszawska 
Gazeta. W normalnym, szanującym się państwie 
po takiej wypowiedzi biznesmen neonazista wy-
leciałby ze swoim biznesem do Niemiec, a sędzia 
z sądu. Ale nasze obecne państwo, jak widać, jest 

bezsilne, a niektórzy sędziowie zainfekowani anty-
polonizmem. Dlaczego? Przecież nie wolno u nas 
propagować hitleryzmu. Za to powinno się karać, 
a nie kazać przepraszać hitlerowca, skoro jego re-
toryka jest mową nienawiści i ma znamiona anty-
polskiego rasizmu, tolerowanego przez niektórych 
sędziów. Dlaczego chociaż część z nich nie reaguje 
na obrażanie Polaków? Gdzie podziali się obroń-
cy praworządności wymachujący podczas swoich 
protestów tabliczkami z napisem „Konstytucja” 
i upominający się o niezawisłość sądów? Nieza-
wisłość od czego? Tego kasta nie określa. Można 
się domyślać, że od państwa polskiego. Pytań bez 
odpowiedzi jest sporo. Inny przykład, to znany 
w środowisku naukowym profesor, członek loży 
„Synów Przymierza”, który co i rusz obraża Pola-
ków. Ostatnio też dał głos: „Miliony was chamy, 
miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyj-
dzie na was czas”. I co? I nic. Niezależna prasa 
odnotowała tę wypowiedź i na tym się skończyło. 
A dlaczego opozycja nie zabrała głosu? Opozycja 
na siłę szukająca mowy nienawiści, tam gdzie jej 
nie ma, czyli u ludzi z obecnego obozu rządzące-
go. U siebie nienawiści nie widzi, chociaż kilka 
lat temu nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu wma-
wiała rzekome jego „nienawistne milczenie”. Tak 
zachowują się ludzie sami owładnięci nienawiścią 
do wszystkich oprócz siebie i uważają taki stan za 
normalny. Mimo tej nagonki pan Prezes zadekla-

rował, że PiS dalej będzie reformować wymiar 
sprawiedliwości i z tej drogi nie zejdzie. Trzeba nie 
być Polakiem, aby takiej deklaracji nie poprzeć. 
Mamy ku temu okazję dokonać tego przy urnach 
wyborczych.

Znane są też społeczeństwu kuriozalne wyro-
ki skazujące na lata więzienia ludzi niewinnych. 
Prawdziwi sprawcy zaś cieszyli się wolnością. 
Dlaczego sądy stanęły po stronie sprawców, 
chroniąc ich przez posłanie w ich miejsce za krat-
ki na wiele lat, kogoś niewinnego? Inne wyroki 
z kolei doprowadzały do ruiny majątki rodzin, 
depcząc po drodze godność człowieka. No, ale 
to nadzwyczajna kasta, której przedstawiciele 
przy mianowaniu, do roku 1985, składali ślubo-
wanie obowiązujące jeszcze od roku 1948: „…
ochraniać i umacniać ład, oparty na społecznych, 
gospodarczych i politycznych zasadach ustrojo-
wych Polski Ludowej…”. No to i przestrzegają 
do dzisiaj, oni sami lub ich dzieci, swojego po-
litycznego ślubowania w porozumieniu z innymi 
resortowymi dziećmi, bo oni sami są niereformo-
walni. Ślubowanie to bowiem dawało zarówno 
sędziom jak i prokuratorom dożywotni immuni-
tet umożliwiający im niezawisłość. Ględzenie zaś 
prof. Strzembosza o samooczyszczeniu środowi-
ska sędziowskiego po transformacji ustrojowej, 
można włożyć między bajki z mchu i paproci. 

Stąd też konieczne jest w końcu odwojowa-

nie sądownictwa dla potrzeb obywateli państwa 
polskiego, abyśmy mogli swobodnie decydować 
o naszej tożsamości, bez jakichkolwiek obcych 
nacisków. Od tego zależy nasz ład prawny kon-
sekwentnie przestrzegany. Ład, który nie pozwoli 
na tworzenie się grup kolaborantów biegających 
sprintem na Kreml lub do Brukseli, działających 
na niekorzyść Polski przez domaganie się karania 
nas za to, że ten ład chcemy u siebie zaprowadzić. 
Jest to jawne zmuszanie Polski do łamania podpi-
sanych traktatów unijnych, dystansujących się od 
wewnętrznych spraw porządku prawnego członka 
UE. Każdy taki sprinter powinien czuć nad głową 
swoisty miecz Damoklesa, gdy przyjdzie mu do 
głowy pomysł jakiejś antypolskiej, zdradzieckiej 
krucjaty, obojętnie, w którą stronę. Obywatele 
polscy chcą takich sądów, które będą traktowa-
ły wszystkich jednakowo równo, niezależnie od 
tego, kto kim jest i czym się zajmuje. Musimy też 
mieć na uwadze całą rzeszę młodzieży prawniczej, 
przyglądającej się pracy wymiaru sprawiedliwo-
ści. Młodzieży, która nie powinna wzorować się na 
destrukcyjnym działaniu kasty w togach. Młodzie-
ży, która będzie stosowała zasadę, że prawo ma 
znaczyć prawo, a nie rebelię. Młodzieży, dla której 
pełnienie funkcji sędziego będzie prawdziwym za-
szczytem. Młodzieży, którą na drogę awansu ma 
zaprowadzić wiedza, a nie polityczne układy.

Nie możemy też dopuścić do tego, by 
w przyszłości byle jaki hitlerowiec w 75 lat po 
II wojnie światowej nadal pluł nam w twarz, 
w dodatku na terytorium naszego pięknego 
kraju. Odblask polskości ma porażać wszelkich 
wyznawców antypolonizmu. O to musimy za-
dbać my sami, mający w genach wolność i tole-
rancję przypieczętowaną wiekowymi korzenia-
mi tradycji i wiary, nieuznającą jakiegokolwiek 
podporządkowania obcym interesom. Bo tylko 
w ten sposób możemy przetrwać, jako naród.

Moherek

Odblask

Czasy kryzysu
Do napisania tych wspomnień skłoniła mnie 

inicjatywa różnych ludzi działających pod 
umownym szyldem „Ocalić od zapomnienia”. 
Nazwywam się Kasperczyk Kazimierz, jestem 
mieszkańcem Płazy, ul. Szarotki, żona moja 
również Kazimiera była nauczycielką w szkole 
podstawowej w Płazie. Chciałbym opisać pew-
ne wydarzenia z życia mojego ojca i mojego, 
z oczywistych względów rodzinnych. Ojciec 
mój Jan Kasperczyk ur. 1905 r. zm. w 1991 r. Był 
z zamiłowania rolnikiem. Oto, co mi przekazał. 
Został powołany do wojska w latach 1925-1927 
i służył w Krakowie w 5 Baonie ciężkiej artylerii 
konnej. W wojsku w garnizonowej bibliotece na-
tknął się na książki i publikacje opisujące ukryte 
skarby na zamkach w Wygiełzowie i Tenczyn-
ku. Prawdopodobnie były to czyste fantazje, ale 
dla prostego młodego chłopaka rozpalające wy-
obraźnię. Ojciec wrócił do cywila, po paru latach 
się ożenił z moją mamą Julią. Odziedziczyła ona 
gospodarstwo rolne 3,5 ha, ale w stanie fatalnym 
pod każdym względem. Jej ojciec, a mój dziadek, 
był umierający, a majątek strasznie zadłużony 
u żydowskich lichwiarzy. Ojciec mój stanął przed 
wielkim wyzwaniem, utrzymać rodzinę, a trzeba 
dodać, że były to lata ogromnego kryzysu świa-
towego początku lat trzydziestych. Nędza i głód.

W tych warunkach przyszła mu do głowy 
myśl o skarbach na Lipowieckim zamku. Po-
stanowił ich szukać. Zamek w owym czasie był 
kompletną, opuszczoną ruiną, porośnięty chasz-
czami i trawą. Z tego co wiedział, jeden ze śla-
dów prowadził do zamkowej studni. Studnia była 
okrągła i murowana z kamienia, i ponoć w jej 
ścianach miały być owe skarby. Ojciec wtajemni-
czył w to dwóch swoich kolegów, Józefa Kumale 
i Józefa Wierzbę, obaj z Płazy. Wykonali drew-
niany wyciąg-kołowrot na czwórnogu, z liną 
i korbami. Nocą zanieśli to wszystko na Zamek. 
Ojciec uwiązał się na linie jak na huśtawce za-
bierając ze sobą mały kilof i „karbitówke”, jako 
źródło światła. Koledzy stojąc przy kołowrocie 
powoli opuszczali ojca. Ten zjeżdżając w dół 
badał i opukiwał kilofem ściany. Opowiadał mi, 
że w kilku miejscach słyszał głuchy odgłos jak 
gdyby znajdowała się tam jakaś wnęka. Tak zjeż-
dżając dotarł na dno studni. Okazało się, że jest 
to duże wyrobisko w skale, a wpływa i wypływa 
w nim czysta źródlana woda. Oczywiście ojciec 
żadnego skarbu nie znalazł, a jakakolwiek za-
awansowana penetracja przekraczała jego możli-
wości. Wspominał, że wśród opowieści i legend 
starszych ludzi miał na zamku być ukryty miecz 
wysadzany drogimi kamieniami, szczerozłoty 
kogut i beczki z winem tak starym, że zamienio-
nym w winną galaretę. Tak oto zakończyła się 
przygoda z lipowieckimi skarbami.

Okres okupacji
Jak wiadomo we wrześniu 1939 na Polskę 

napadli socjalistyczni agresorzy, najpierw socjali-
ści brunatni, zwani nazistami, a potem socjaliści 
czerwoni, zwani komunistami. Tak dokonał się 
czwarty rozbiór Polski. Ale naziści dokonali jesz-

cze jednego podziału, na „Reich” i „Generalną Gu-
bernię”. Płaza znalazła się w „Rajchu”. Posterunek 
celny był w Młoszowej. Niemcy przystąpili do 
wysiedleń i przesiedleń. I tu należy się dygresja hi-
storyczna. Komuniści dokonując dalszych agresji 
na sąsiednie kraje zagrabili część Rumunii, Besa-
rabię, a że znajdowali się tam potomkowie osadni-
ków niemieckich, tedy socjaliści brunatni z czer-
wonymi uzgodnili ich przesiedlenie, i w ten oto 
sposób w przygranicznym pasie „Rajchu” z Ge-
neralną Gubernią na terenie Polski znaleźli się po-
tomkowie kolonistów niemieckich, zwanych - jak 
mi to ojciec przekazał - „umzydlerami”. Nie byli 
to dobrzy gospodarze, ale łotry i dranie. No i taki 
„umzydler”, zwany też „baorem” otrzymał dom 
murowany, po wysiedleniu właściciela Głowni 
Józefie - byłym legioniście, a naszym sąsiedzie. 
Grunty mojej rodziny też zostały włączone do 
gospodarki „umzydlera”, a ojciec, mama i dwóch 
moich starszych braci jako niewolnicy musieli pra-
cować od świtu do nocy u tego sosbnika.

A był to łotr bezwzględny. Gdy moja mama 
w tajemnicy „nasadziła” kwokę na jajka i wylę-
gły się kurczęta w naszej stodole, i trochę urosły, 
„umzydler” je usłyszał, wytropił, połapał a zrozpa-
czoną mamę kopnął. Ojciec, człowiek nerwowy, 
z trudem panował nad sobą. Do czasu. Był upalny 
lipcowy dzień. Żniwa. Ojciec kosił kosą zboże, 
które zabierał „baor”, a mama wiązała snopy. Opo-
dal mój najstarszy brat, Janek, dwunastolatek uże-
rał się z trzema krowami „umzydlera” trzymając je 
na łańcuchach, żeby jadły trawę z miedzy. Biedne 
dziecko z dłoniami poszarpanymi przez łańcuchy, 
z głodu i pragnienia ledwo trzymał się na nogach. 
Ojciec zarządził przerwę i powrót do domu, po 
drodze trzeba było zaprowadzić krowy do „ba-
ora”. W zagrodzie stał „baor”, krowy weszły do 
stajni a żona „baora” nalewała psu do miski zsia-
dłe mleko. Wtedy mama zwróciła się do „baora”, 
żeby dał się napić spragnionemu synowi, mojemu 
bratu. Wtedy „baor” szpetnie zaklął i wskazał na 
beczkę z wodą stojącą pod rynną. Ojciec wtedy 
nie wytrzymał, podniósł kosę do zamachu i pędem 
ruszył na „umzydlera”. Ten co sił w nogach uciekł 
do domu, zamykając drzwi za sobą. Przerażona 
mama odciągnęła ojca od drzwi, które rozwście-
czony chciał wywalić kopniakami. Po powrocie, 
w domu lament mamy, babci i dzieci, bo złowrogi 
Oświęcim stał się całkiem realny.

Po namyśle ojciec poszedł do p. Władysława 
Baby, kołodzieja, który znał język niemiecki i by-
wał tłumaczem. A „umzydler” poszedł zamel-
dować o tym na policję. Wyznaczono komisję, 
a gdy się zjawiła ojciec, przez p Babę – tłumacza, 
opowiedział o traktowaniu i zachowaniu „umzy-
dlera”. Po czym zwrócił się do komisji o dobro-
wolny wyjazd na roboty w głąb Rzeszy, gdyż 
uważał, że tam będzie lepiej traktowany. Wywar-
ło to wrażenie na komisji. Po kilku dniach przy-
szło zarządzenie, że rodzice nie będą pracować 
u „baora”. Ojca skierowano do pracy w Chełrnku 
„u Baty”, a mamę do Wapiennika w Płazie. I tak 
zostało do końca wojny. Trzeba tu dodać, że ad-
ministracja niemiecka traktowała „umzydlerów” 

z pewną rezerwą, bo ojciec był zdania, że gdyby 
na miejscu tego „umzydłera” był „czysty Nie-
miec”, to mogłoby się to skończyć tragicznie.

P.S. Nie znam źródłosłowu wyrazu 
„UMZYDLER”, przekazuję to w formie fo-
netycznej.

Czas podłości
Ważne wydarzenie dotyczące mojej ro-

dziny miało miejsce 5-7 kwietnia 1975 
roku. W tych dniach w parafii Płaza odbyła 
się duszpasterska wizyta ówczesnego me-
tropolity krakowskiego Karola Kardynała 
Wojtyły. Między innymi w ramach tej wizy-
ty odbyło się Bierzmowanie, a także spotka-
nie ks. Kardynała z gronem pedagogicznym 
Szkoły Podstawowej w Płazie. Dlatego kilka 
dni przed uroczystościami proboszcz parafii 
w Płazie wystosował imienne zaproszenia dla 
wszystkich pedagogów w parafii. Moja żona, 
Kazimiera Kasperczyk jako, że była nauczy-
cielką, również otrzymała to zaproszenie na 
niedzielę 6 kwietnia o godz. 20.00 na plebanię 
w Płazie. Bardzo się ucieszyła. Ale radość nie 
trwała długo. Na dwa dni przed spotkaniem, 
żona wróciła ze szkoły bardzo poruszona 
i przygnębiona. Na moje pytanie, co się sta-
ło, opowiedziała co zaszło. Na skutek donosu 
szpicla komunistycznego zjawił się w szkole 
w Płazie kurator z wydziału oświaty, zarzą-
dził zebranie grona nauczycielskiego i zażą-
dał od wszystkich zbojkotowania spotkania. 
Oraz zagroził konsekwencjami dla opornych. 
Byliśmy załamani i zarazem ogarnęła nas 
złość na ten czyn haniebny, bo to nie żarty. 
Nadeszła niedziela 6 kwietnia, poszedłem do 
kościoła na uroczystość Bierzmowania z my-
ślą o powiadomieniu naszego księdza o sytu-
acji. Po Bierzmowaniu dyskretnie poprosiłem 
ówczesnego wikarego ks. Bryję na stronę 
i uprzedziłem go o wszystkim. Ksiądz był 
zbulwersowany. Nadeszły godziny wieczorne 
i czas spotkania z Kardynałem. Żona bardzo 
się zmagała z podjęciem decyzji, ja delikat-
nie ją namawiałem, żeby poszła. O tej porze 
roku przed godz. 20.00 już zapadał zmierzch 
i żona podjęła decyzję. Idę! Zaprowadziłem 
żonę na plebanię do bocznych drzwi. Weszła, 
a ja wróciłem do domu. Czekałem. Czekałem 
ponad dwie godziny, gdy wróciła żona szczę-
śliwa i zachwycona rozmową z ks. Karolem 
Wojtyłą. Była JEDYNĄ nauczycielką ze 
szkoły w Płazie. W poniedziałek odbyło się 
pożegnanie ks. Kardynała. Żona stała w tłu-
mie wiernych, z kilkuletnim naszym synem 
Radkiem na ręku. Karol Wojtyłą wypatrzył 
ją w tłumie i powoli podszedł do nich, dys-
kretnie uścisnął żonę i pobłogosławił Radu-
sia. I odjechał, a my zostaliśmy z tą tajemnicą 
spotkania. Wszelako nie czekaliśmy z tą ta-
jemnicą długo, bo oto 16 października 1978 r. 
nadeszła ta niezwykła wiadomość z Watyka-
nu. Karol Wojtyła papieżem. Mogliśmy z sa-
tysfakcją odsłonić tajemnicę spotkania, co po 
dzień dzisiejszy dla mojej żony i dla mnie jest 
źródłem dumy i radości.

Kazimierz Kasperczyk
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Nr 201 „Gońca Świętokrzyskiego” ukazał się dzięki wsparciu finansowemu anonimowych darczyńców
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 Migawki z wojaży po świecie  Foto Maciej Zarębski

Konferencję zorganizowało Starostwo Powia-
towe w Kielcach dnia 11 lutego 2020 roku. Obra-
dy otworzył Starosta Kielecki Stefan Bąk witając 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i spo-
łecznych działających na terenie powiatu kieleckie-
go oraz przybyłych gości w osobach: Piotra Słonia 
– senatora obecnej kadencji oraz Kacpra Mrocz-
ka, specjalisty z Narodowego Instytutu Wolności 
w Warszawie. Dalsze prowadzenie obrad przejęła 
Beata Piotrowska, przewodnicząca Powiatowej 
Rady Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Następnie głos zabrał senator Piotr Słoń, który 
podkreślił, że jest mu miło, gdy widzi salę wypeł-
nioną po brzegi. Dodał, iż samorządy są najbliżej 
ludzi, ich spraw, zadań i potrzeb. Należy mieć 
w sobie niegasnący zapał do pracy i wolę walki, 
by to, co niezbędne i potrzebne było podejmowa-
ne i realizowane. Następnie stwierdził:

„Pozyskanie środków na zrealizowanie 
przyjętych zadań wiąże się z dotrzymaniem 
określonych terminów oraz prawidłowym spo-
rządzeniem wniosków. Samorządy są nam po-
trzebne, bo dostrzegają i widzą ludzkie, lokalne 
sprawy wyraźniej od władzy wyższego szcze-
bla. Zawsze była i do dziś pozostała, ciągle 
żywa i obecna, droga naszemu sercu idea pracy 
społecznej. Z perspektywy mijającego czasu, 
kiedy spoglądam za siebie dostrzegam wiele 
własnych dokonań, faktów i zdarzeń potwier-
dzających prawdę, że w moim życiu ważne, 
godne miejsce zajmowała idea pracy społecz-
nej dla środowiska, dla ludzi, dla ziemi”.

Kolejnym mówcą był wicestarosta kielecki, 
który podkreślił, że władze powiatu kieleckiego 
są otwarte na współpracę i pomoc organizacjom 
społecznym oraz stowarzyszeniom pożytku pu-
blicznego. W obiegu publicznym pojawiła się 
nowa idea tak zwanej „Ekonomii Społecznej”, 
która opiera się o trzy filary: a) wzmacnianie 
kapitału ludzkiego, jako najważniejszego filaru; 
b) tworzenia trwałych mechanizmów wsparcia 
inicjatyw społecznych; c) edukacja, promocja 
i rozwój Ekonomii Społecznej.

Kolejnym, trzecim mówcą był Kacper Mro-
czek – specjalista Narodowego Instytutu Wolności 
w Warszawie. Przedstawił szeroki obraz pracy In-
stytutu z organizacjami pozarządowymi oraz orga-
nizacjami społecznymi. Zwrócił uwagę, że „trady-
cja niesiona przez pokolenia naszych przodków 
kształtuje nasze charaktery, nasze postawy i nasze 

przywiązanie do ziemi i wiary naszych ojców.” 
Mówca poinformował, że na pomoc finansową 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich może liczyć 
każda organizacja pożytku publicznego, która ma 
racjonalnie uzasadniony i spełniający społeczne 
oczekiwania wniosek złożony w odpowiedniej 
formie i określonym terminie. Dodał, iż wysokość 
środków zgromadzonych w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020 wynosi 40 
mln złotych. Następnie poinformował zebranych, 
że jednym z głównych celów statutowych Fundu-
szu jest wzmocnienie organizacji obywatelskich, 
takich jak: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze 
straże pożarne, drużyny Związku Harcerstwa Pol-
skiego i Skautów, czasopisma, a wśród nich m.in. 
„Głos Seniora” oraz media obywatelskie.

Pan Kacper Mroczek dodał, iż w Instytucie 
przyjęła się zasada, by przyznane granty oraz do-
tacje finansowe rozliczać z uwzględnieniem zmian 
jakościowych osiągnięcia, które nastąpiły za spra-
wą zrealizowanych zadań i celów wspieranych 
przez Instytut. Wspomniał również, iż do praktyki 
Instytutu weszło również reagowanie, czyli niesie-
nie pomocy finansowej osobom poszkodowanym 
w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Następnie głos zabrała Pani Teresa Śliwa 
z Zarządu Województwa Kieleckiego, która 
przedstawiła program współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi. Podkreśliła, że współpraca 
ma dwa podstawowe wymiary, tj. współpracę 
finansową oraz współpracę pozafinansową.

W dalszej części przemówienia poinformo-
wała o wysokości środków finansowych skiero-
wanych na pomoc osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym, upowszechnienie kultury 
przeciwalkoholowej i wspieranie inicjatyw skie-
rowanych przeciw różnym formom przemocy, 
pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu uzdol-
nień oraz propagowanie turystki krajoznawczej. 

Ostatnia z przemawiających – Pani Anna Pa-
łys, przedstawiła proces wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Wskazała, że z EFS pomoc 
finansowa kierowana jest na tworzenie żłobków 
i opiekę nad dziećmi do lat 3-ch. Poinformowała 
również o kwocie przeznaczonej na organizowa-
nie praktyk zawodowych dla uczniów specjali-
zujących się w określonych zawodach. Po tym 
wystąpieniu nastąpił czas pytań od publiczności. 

Jan Wiaderny

Współpraca Powiatu Kieleckiego z organizacjami pożytku publicznego


