
cago oraz początki działal-
ności literackiej najeżonej 
różnymi przeciwnościami 
nieznanego jej wówczas śro-
dowiska polonijnego. Realia 
życia w kraju okazały się zu-
pełnie odmienne w zderzeniu 
z realiami chicagowskimi. 
Zakotwiczając się w Jezu-
ickim Ośrodku Polonijnym 
podjęła energiczną działal-
ność w dziedzinie animacji 
kultury polskiej, skupiając 
z roku na rok w obszarze 

działalności literackiej coraz więcej autorów. Stowarzyszenie 
posiada w tej chwili własną kapelę, organizuje uroczystości 
patriotyczne i religijne sięgające do tradycji, obecnie często 
zapominanych. Są to Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, do-
żynki, tradycje obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego Na-
rodzenia oraz polskich świąt narodowych. Na organizowane 
spotkania z ciekawymi ludźmi, przyjeżdżają zaproszeni Polacy 
z kraju. Na zakończenie swojego wystąpienia przedstawiła do-
robek literacki środowiska i przeczytała kilka własnych utwo-
rów poetyckich.

Fraszkopisarz i satyryk z węgierskiego Györ, Wawrzyniec 
Marek Rak (foto 4), działacz Polskiego Stowarzyszenia Kul-

turalnego im. Jana Sobieskiego, omówił związki Węgier z Pol-
ską. Przypomniał wspólną historię obu narodów upamiętnioną 
na Węgrzech, a szczególnie w Györ, pomnikami lub tablicami 
pamiątkowymi znanych polskich osobistości, m.in. brata Rafała 
Kalinowskiego czy hetmana Jana Sobieskiego. Kontynuowa-
ne są obchody przyjaźni polsko-węgierskiej w dniu 23 mar-
ca. Omówił życie kulturalne 135-tysięcznego Györ oraz jego 
związki partnerskie z wieloma miastami nie tylko w Europie, ale 
także na kontynencie azjatyckim. Polskim miastem partnerskim 
jest Poznań. Przedstawiając 
bogate życie kulturalne mia-
sta z funkcjonującym Forum 
Twórców Polonijnych zapo-
znał wszystkich z charakterem 
własnej twórczości, odczy-
tując niektóre swoje utwory, 
głównie fraszki.

Słuchając tych dwóch 
wystąpień można z całą od-
powiedzialnością stwierdzić, 
że są to bardzo prężnie dzia-
łające Polonijne Mateczniki 
Polskości. 

W gościnnej zagnańskiej siedzibie Świętokrzyskich Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury 20 maja 2017 r. miało miej-
sce kolejne, ciekawe spotkanie zorganizowane przez Świę-
tokrzyskie Towarzystwo Regionalne, mianowicie Posiady 
z Poetami Polonijnymi i ich twórczością. Gospodarz spotkania 
dr Maciej Andrzej Zarębski w serdecznych słowach powitał 
wszystkich przybyłych gości zgromadzonych w sali konfe-
rencyjnej Ośrodka (foto 1 i 2). Poinformował, że ze wzglę-

du na inne czynności służbowe nie mógł przybyć prezes PiS 
Jarosław Kaczyński przekazując jednak życzenia owocnych 
obrad. Z podobnych względów nie przybyła również minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Od nich 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne otrzymało również 
serdeczne pozdrowienia.

Na obrady, poza występującymi poetami polonijnymi przybyli 
m.in. Bogusław Cebulski z Odolanowa, Gerard Socha ze Strzyżo-
wa, Eulalia i Józef Kowalscy ze Starachowic z synem – prof. dr. 
med. Mirosławem z Warszawy; Wiesław Kot, Barbara i Jacek Na-
sternakowie, Wiesław Kuca i Stanisław Ratusznik ze Staszowa, To-
masz Staszewski z Sulislawic, Jan Wiaderny z Końskich, Katarzy-
na Michaluk i Mariusz Sitko z Krakowa, Lucyna Kukomska i Rafał 
Graczyk z Płocka, Teresa i Jerzy Szwaczka z Wodzisławia, Ryszard 
Wójtowicz z Warszawy oraz Aneta Wójcik, Wiktor Czapla, Karol 
Stolarek i Wit Zarębski z Łodzi, Jan Krawczyk z Adamowa, Jan Ja-
dach, Andrzej Jędrychowski, Edward Karyś, Wojciech Kołodziej, 
Stanisław Kędzior i Marek Skuza z Kielc oraz Marzanna Moćko, 
Mieczysław Gębski, Krzysztof Jończyk i Jacek Fronio z Zagnań-
ska. W sumie w Posiadach wzięło udział ponad 40 osób. 

Po powitaniu uczestników obrad przez Macieja A.Zaręb-
skiego głos zabrali twórcy polonijni. Prezes Zrzeszenia Lite-
ratów Polskich w Chicago, poetka i animatorka kultury Alina 
Szymczyk (foto 3) opowiedziała swoją drogę życiową w Chi-

10 VI 2017 r. Uroczystości 30-lecia Kapeli znad Baryczy w Odo-
lanowie. M.A.Zarębski gratuluje B.Cebulskiemu, szefowi kapeli.

30 IX br. Teatr Muzyczny w Gdyni. Wśród uczestników panelu poświę-
conego społeczeństwu obywatelskiemu senator J.Żaryn i M.Zarębski.

16 IX br. Podkowa Leśna. Fragment widowiska plenerowego 
„Pieśń o Rolandzie”. Z prawej autor scenariusza prof. A.Tyszka.
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18 X br. Podkowa Leśna. Maciej A.Zarębski przybliża słucha-
czom Otwartego Uniwersytetu „Pokolenia” tajemnice Alaski.

24 X br. prezes ŚTR z wizytą u pisarza Zdzisława 
Łączkowskiego, okazją 91-lecie jego urodzin.

8 XI br. Radkowie 2017. Od lewej: D.Dzimitrova, B.Grzegolec, D.Samiczak, P.Nowak, 
D.Frejowski, P.Waluśkiewcz, K.Baran i K. Krupa. Nieobecna była M.Galasińska.

5

27 X br. Biesiada literacko-historyczna poświęcona Tadeuszowi Kościuszce z okazji 
200-lecia jego śmierci. Wśród uczestników m.in. prof. A.Tyszka, dr S.Rogala oraz W.Kot.
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zy zakończyła wspólna kolacja z degustacją 
czerwonego włoskiego wina (foto 9). 

Ostatni dzień obchodów to uczestnictwo 
we mszy świętej w położonym niedaleko 
hotelu kościele Karmelitów na Piasku oraz 
wizyta w „Domu 40 Wieszczów” przy ulicy 
Krupniczej 22, gdzie wysłuchaliśmy świet-
nego wykładu prof. Hładkiego poświęcone-
go historii tej kamienicy. Dowiedziałem się 
m.in. iż ulica Krupnicza (wcześniej Garncar-
ska) to ulica niezwykła. A w szczególności 
kamienica pod numerem 22. W latach 1945 
(od stycznia) – 1989 stanowiła siedzibę litera-
tów, a także ludzi kultury i sztuki. Mieszkali 
tu m.in. nobliści Czesław Miłosz i Wisława 
Szymborska, a także Jerzy Andrzejewski, 
Stanisław Lem, Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski, Sławomir Mrożek, Stefan Kisielewski, 
Leszek Herdegen, Julian Przyboś, Halina Po-
światowska. Z pewnością ta kamienica była 
i jest matecznikiem polskiej kultury i literatu-
ry. Po wizycie w „Domu 40 Wieszczów” na-
stąpiła chwila pożegnań. A członkowie Zarzą-
du Głównego Unii odbyli jeszcze posiedzenie 
(foto 10), podczas którego m.in. zatwierdzono 

miejsce i termin kolejnego sympozjum Unii. 
Odbędzie się ono w Toruniu w dniach 22-24 
września 2018 roku. 

W poczuciu dobrze spełnionego zadania 
(wszyscy członkowie zarządu głównego 
Unii byli organizatorami obchodów jubi-
leuszowych) rozjechaliśmy się do swoich 
domów. I jeszcze jedna informacja, podczas 
jubileuszu zaprezentowano okolicznościo-
we wydawnictwo „Almanach 50 lat Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy”. Są tam m.in. 
prace kol. Anny Klonowskiej oraz autora 
tej relacji, któremu nie wiadomo dlaczego 
zamieniono imiona…

Tekst: Maciej A.Zarębski; 
foto: 1 – Zbigniew Jabłoński, 10 – Katarzyna 

 Samusik, pozostałe Maciej A.Zarębski

ska (foto 5), jeden z poprzednich prezesów 
UPPL. Ta ostatnia mówczyni przypomniała 
początki Unii i jej pierwszego prezesa Jerze-
go Pomianowskiego. Zwróciła uwagę na rolę 
zmarłych członków Unii w jej dziejach. 

Następnie wręczono przyznane wcześniej 
prof. M.Pawlikowskiemu i dr. Zbigniewowi 
Kostrzewie legitymacje członków honoro-
wych Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (foto 6) 
oraz dr. dr. Zbigniewowi Jabłońskiemu i Je-

rzemu Samusi-
kowi medale 
Jana z Ludziska 
(foto 7). Z ko-
lei prezes Unii 
prof. Waldemar 
Hładki przedsta-
wił dzieje Unii 
(foto 8). W swo-
im wystąpieniu 
zwrócił uwagę 
na fakt uczest-
nictwa UPPL 
w Światowej 
Unii Pisarzy Le-
karzy – UMEM, 
od początku 
jej istnienia, tj. 
od 1973 r. Na 
koniec nazwał 
50-lecie istnienia 
Unii fenomenem 
kulturotwórczym 
tej grupy zawo-
dowej o zasięgu 
krajowym, a na-
wet międzynaro-
dowym. 

Po części ofi-
cjalnej obcho-
dów odbył się 
koncert krakow-
skiej Piwnicy 
Św. Norberta 
połączony z re-
cytacją tekstów 
poetyckich pisa-
rzy lekarzy. Dru-
gi dzień impre-

przyjęciu Unia Polskich Pisarzy Lekarzy liczy 
73 członków. Wieczorem pierwszego dnia im-
prezy jej uczestnicy obejrzeli w teatrze „Ba-
gatela” spektakl teatralny „Odlotowe narze-
czone”. Dzień ten zakończyły nocne rodaków 
rozmowy w różnych grupach i podgrupach.

Następnego dnia po śniadaniu mieliśmy 
do popołudnia czas wolny. Jedni udali się do 
Sukiennic, gdzie odwiedzali Galerię Narodo-
wego Malarstwa, inni na kawę do Wierzyn-
ka, a inni spacerowali po królewskim mieście 
Krakowie. Nasi delegaci (Klonowska i n/p) 
odwiedzili zabytkowy Kazimierz. Po drodze 
podziwialiśmy prastary Wawel (foto 4), a na 

Kazimierzu m.in. pochodzący z wieku XIV 
ratusz, kościół Bożego Ciała oraz oczywiście 
słynne synagogi ze Starą Synagogą na czele.

Po obiedzie i godzinnym wypoczynku au-
tobusami zostaliśmy zawiezieni do Muzeum 
Manggha, gdzie odbyła się część oficjalna 
obchodów, prowadzona przez Waldemara 
Hładkiego. Krótkie wystąpienia mieli: pre-
zes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz, szef Ko-
misji Kultury NIL Jarosław Wanecki, prezes 
krakowskiego Oddziału PTL prof. Igor Go-
ściński (wręczył pamiątkowe medale Towa-
rzystwa Lekarskiego kol. kol Waldemarowi 
Hładkiemu i Ryszardowi Żabie), wiceprezes 
Krakowskiej Izby Lekarskiej Mariusz Jani-
kowski oraz dr Barbara Szeffer-Marcinkow-

Złote gody unijne były obchodzone w Kra-
kowie w dniach 6-8 października 2017 roku. 
Wzięło w nich udział 65 osób, w tym 39 
członków UPPL (wśród nich dwoje przedsta-
wicieli Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej kol. 
Anna Klonowska i kol. Maciej A.Zarębski). 
Uczestnicy obchodów zostali zakwaterowa-
ni w hotelach: „Logos” i „Ascot” przy ulicy 
Szujskiego. 

Obchody rozpoczął Nadzwyczajny Zjazd 
członków Unii (foto 1), podczas którego gło-

sowano nad kandydaturami do tytułu Człon-
ka Honorowego UPPL oraz do medalu im. 
Jana z Ludziska. Rolę przewodniczącego 
obrad powierzono prof. Waldemarowi Hład-
kiemu, a sekretarza Magdalenie Człapińskiej 
(foto 2). Członkami honorowymi zostali wy-

brani: prof. Marek Pawlikowski z Łodzi oraz 
dr Zbigniew Kostrzewa z Łowicza. Dr. Zbi-
gniewowi Jabłońskiemu z Gdyni i dr. Jerzemu 
Samusikowi z Białegostoku postanowiono 
przyznać medal Jana z Ludziska. 

Prezes Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy prof. Waldemar Hładki 
z Krakowa wręczył legitymacje 
nowym członkom Unii: kol. kol. 
Januszowi Czarneckiemu, Alicji 
Kajzer (foto 3), Eugeniuszowi 
Kucharzowi, Jarosławowi Paśni-
kowi, Karolowi Ptaszkowskie-
mu i Stefanowi Trzosowi. Po ich 

narodowe z pokolenia na pokolenie. Na zakoń-
czenie swojego wystąpienia zaprosił uczestni-
ków Posiadów Zagnańskach na jubileusz 30-le-
cia kapeli, który odbędzie się w Odolanowie 10 
czerwca 2017 roku. 

W dalszej części gospodarz spotkania poin-
formował o wydanych w br. pięciu pozycjach 
w Bibliotece Świętokrzyskiej, prezentowanych 
na stoisku wydawniczym. Przedstawił również 
dary dla ŚTR, przekazane w kwietniu br. przez 
znanego dramaturga Jerzego Przeździeckiego 
w postaci dwóch obrazów (z XIX wieku), tale-
rza rycerskiego Chlewnik z wieku XVIII, mie-
czyka tatarskiego spod Wiednia z roku 1611, 
a także zestawu zabytkowych dziewięciu mie-
czyków i bagnetów, w tym mieczyka Wikingów 
z IX wieku (foto 7). Następnie prezes ŚTR za-

prosił uczestników Posiadów do obejrzenia wy-
stawy foto z Państwa Inków, obrazującą uroki 
Machu Picchu (została ona wysoko oceniona 
przez twórcę kieleckiej szkoły krajobrazu, wy-
bitnego fotografa, Pawła Pierścińskiego). Foto-
grafie autorstwa dr. Macieja A.Zarębskiego po-
wstały jako pokłosie jego podróży w roku 2011 
po kontynencie Południowej Ameryki.

Nawiązując do zbiorów muzealnych dr Ma-
ciej A.Zarębski zwrócił uwagę na kształcenie 
młodzieży w duchu patriotyzmu. Zwracając się 
do pedagogów zagnańskich szkół, będących go-
śćmi na spotkaniu, zachęcał do odwiedzania sie-

Z przyczyn od siebie niezależnych (choro-
ba, brak ważnego paszportu) nie mogły przy-
być na spotkanie Agata Kalinowska-Bouvy 
z Francji i Bożena Pawłowska-Kilanowski 
z Kanady. Maciej Zarębski odczytał przysłane 
przez nie życzenia owocnych obrad. 

Bożena Pawłowska-Kilanowski z Kana-
dy przesłała ponadto swój życiorys i drogę 
do twórczości literackiej oraz poinformowała 
o otrzymaniu w 2016 r. medalu im. Tadeusza 
Kościuszki. (foto 5 – Bożena Pawłowska-Ki-
lanowski na X Posiadach w Zagnańsku w roku 
2015). Załączyła też kilka wierszy, które zostały 
przez Macieja A.Zarębskiego zaprezentowane.

Podsumowując tę część Posiadów, prezes 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
zauważył, że Polacy, mieszkający czasami od 
wielu lat w innych państwach na świecie, nadal 
tkwią mocno w polskości. Wskazuje to na fakt, 
że polskość nie jest jakimś wymyślonym tren-
dem a całym bagażem bogatej narodowej trady-
cji, z której się już nigdy nie wyrasta. Następnie 
głos zabrał Bogusław Cebulski z Odolanowa 
(foto 6), szef Kapeli znad Baryczy, istniejącej już 

od 30 lat, propagator twórczości ludowej na an-
tenie Radia Maryja i TV TRWAM. Potwierdził, 
że polski duch jest bardzo mocny, a kapela to-
warzyszyła pielgrzymom w ich drodze do Rzy-
mu. Podarował ŚTR oraz twórcom w Chicago 
i Györ zestawy płyt kapeli. Gorąco zachęcał do 
twórczości, która staje się łącznikiem międzypo-
koleniowym, pozwalającym przenosić tradycje 

Świętokrzyskie Posiady Polonijne – dok. ze str. 1
dal cieniem kładzie się na tego typu spotka-
niach, organizowanych przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku, brak 
zainteresowania lokalnych mediów i przedsta-
wicieli władzy, mimo wysyłanych zaproszeń. 
Nie budzi mojego zdziwienia fakt braku przed-
stawicieli władz spod znaku poprzedniej ko-
alicji rządzącej. Ich nigdy sprawy patriotyzmu 
nie interesowały. Natomiast dziwi i to bardzo, 
milczenie wojewody świętokrzyskiego, brak 
reakcji na promowanie w społeczeństwie po-
staw patriotycznych, w zasadzie brak nawet 
chęci do zapoznania się z cenną inicjatywą 
Mateczników Polskości, mających na celu 
wychowywanie młodzieży w duchu patrioty-
zmu i ocalanie od zapomnienia korzeni naszej 
polskości. Przecież po to daliśmy w wyborach 
zielone światło dla rządzenia obecnej ekipie, 
żeby nie uciekała od polskości, tylko żeby ją 
w końcu postawiła na właściwym poziomie. 
Myślenie po polsku w samych władzach PiS-
-u nie wystarczy. Trzeba zacząć myśleć kate-
goriami narodowymi w terenie. Szczególnie 
w terenie. Nad tym jednak jakoś „góra” nie 
bardzo panuje. To zaś może doprowadzić do 
tego, że następne wybory parlamentarne mogą 
się odbić potężną czkawką, skoro włodarz wo-
jewództwa nie ma rozeznania, jaki skarb kultu-
rotwórczy posiada na swoim terenie. Dlaczego 
to nie wchodzi w zakres jego zainteresowań? 
Na to pytanie nie odpowiem, ale władze PiS-
-u mogłyby się nad tym zastanowić.

Foto: Ludomira i Maciej Zarębscy
Tekst: Lucyna Kukomska

Relacja z obchodów Jubileuszu 50-lecia Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

dziby ŚTR. Jest to bowiem znakomite uzupełnie-
nie okrojonej wiedzy historycznej w programach 
szkolnych i te braki można tu trochę nadrobić, 
zapoznając się z całością zgromadzonych ekspo-
natów, literatury, fotosów i tablic poglądowych.

Wiesław Kot, poeta staszowski, zaśpie-
wał zwrotkę pieśni „Boże coś Polskę” z na-
pisanym własnym tekstem, nawiązującym 
do obecnej sytuacji w Polsce. Natomiast 
artysta malarz i popularyzator sztuki, To-
masz Staszewski podjął temat antypolskości 
w mediach twierdząc, że bardzo przeszkadza 
mówienie w mediach tylko o klęskach Po-
laków, a nie o zwycięstwach, co kształtuje 
w powszechnym odbiorze nieprawdziwy wi-
zerunek Polaka. Z kolei Jan Wiaderny mówił 
o braku zgody, jedności, co zawsze doprowa-
dzało naród polski do zguby. W tym kontek-
ście wyrecytował wiersz własnego autorstwa 
o patriotyzmie do ojczyzny. Do odwiedzin 
prowadzonego wspólnie z żoną Teresą Mu-
zeum Ludowego w Adamowie zaprosił znany 
regionalista świętokrzyski Jan Krawczyk.

Podsumowując obrady dr Maciej A.Zaręb-
ski odniósł się do myśli Wincentego Witosa, 
który nigdy nie mówił o interesie partyjnym, 
tylko o interesie państwa. A do czego doprowa-
dziło Polskę dbanie o interes partyjny, mieliśmy 
przykład skutków rządów poprzedniej ekipy. 
Priorytetem każdej rządzącej opcji politycznej 
powinien być wyłącznie interes państwa, bo 
to naród w demokratycznych wyborach daje 
mandat rządzenia, a nie partia. Na zakończenie 
wszyscy zostali zaproszeni do degustacji po-
traw dobrej żywności, zaprezentowanej przez 
znakomitą gospodynię dr Ludomirę Zarębską, 
na stole szwedzkim zlokalizowanym na świe-
żym powietrzu. Czas umilał kultowy zespół 
sceny alternatywnej z Łodzi „Bruno Schulz” 
w składzie: Karol Stolarek (wokal, klawisz), 
Wiktor Czapla (gitara, II wokal) i Wit Zarębski 
(gitara basowa, syntezator). (foto 8) 

Spotkanie należy uznać merytorycznie 
i organizacyjnie za bardzo udane. Jednak na-
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W okresie maj – październik 2017 roku 
wziąłem udział w wielu imprezach, odbyłem 
kilka spotkań autorskich oraz miałem kilka 
wystąpień publicznych.

Przedstawię tę swoją aktywność obywatel-
ską chronologicznie:
– 4 maja byłem gościem Stowarzyszenia Mi-

łośników Ziemi Niepołomickiej i na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach podczas spo-
tkania ze studentami Uniwersytetu III wieku 
przedstawiłem wykład na temat podróży do 
Stanów Zjednoczonych. Spotkanie poprowa-
dził prezes SMZN dr Mieczysław Jagła.

– 23 maja uczestniczyłem w Warszawie 
w debacie na temat „Białej księgi w spra-
wie Przyszłości Europy”. Prowadzili ją 
Lech Pilawski, Krzysztof Balon i Marian 
Krzaklewski, a wprowadzenie do dyskusji 
przedstawił Marek Prawda.

– w dniach 2-3 czerwca brałem udział w se-
minarium Podlaskiej Federacji Organiza-
cji Pozarządowych w Łomży na Podlasiu, 
gdzie przedstawiłem referat „Polonijne or-
ganizacje pozarządowe jako przykład suk-
cesu Ekonomii Społecznej” (patrz str. 5).

– 10 czerwca uczestniczyłem w Odolanowie 
w Poznańskiem w uroczystościach 30-lecia 
funkcjonowania Kapeli znad Baryczy. Pod-
czas obchodów wręczyłem dyplom i upominki 
książkowe założycielowi i soliście zespołu Bo-
gusławowi Cebulskiemu (patrz fotokronika).

– 20 czerwca brałem udział w X statutowym po-
siedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie. Głównym tematem 
spotkania było przedstawienie przez Wojciecha 
Kaczmarczyka projektu ustawy o Narodowym 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego. Dyskutowano także nad projektem 
ustawy o imprezach i usługach turystycznych.

– 3 lipca wziąłem udział w IX Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej poświęconej Zacho-
waniu i przenikaniu kultur Pogranicza Mazur, 
Podlasia i ziem wschodnich II RP. Konfe-
rencja odbyła się w Ełku, a zorganizowało ją 
Mazurskie Towarzystwo Naukowe. Podczas 
tej konferencji prowadziłem obrady w części 
popołudniowej i wygłosiłem referat na temat 
„Mateczniki Patriotyzmu i Kultury szansą dla 
ruchu regionalnego”, który został opublikowa-
ny w „Roczniku Ełckim 2016” (patrz str. 6).

 W czasie kilkudniowego pobytu na Ma-
zurach miałem przyjemność uczestniczyć 

w Organizowanym od 14 lat Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru Dzieci i Mło-
dzieży Tęcza. Obok zespołów z Polski 
w koncercie finałowym obejrzałem wy-
stępy zespołów z Egiptu, Litwy, Ukrainy, 
Macedonii, Meksyku i Słowacji.

– 13 lipca uczestniczyłem w XI statutowym po-
siedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie. Głównym tematem 
spotkania było przedstawienie i dyskusja nad 
projektem ustawy o Narodowym Instytucie 
Wolności. Krzysztof Michałkiewicz poinfor-
mował, że 12 lipca odbyło się w Sejmie I czyta-
nie projektu. Dyrektor Departamentu Rozwoju 
i Społeczeństwa Obywatelskiego z Kancelarii 
p. Premier zwrócił uwagę na preambułę odwo-
łującą się do wartości i ideałów, które są inte-
gralną częścią społeczeństwa obywatelskiego; 
opowiedział także o dwóch organach, które 
zostały wymienione w projekcie: Komitecie 
ds. pożytku publicznego i urzędzie przewod-
niczącego Komitetu ds.pożytku publicznego. 
Główną rolą Narodowego Instytutu Wolności 
będzie zarządzanie grantami. Zabierając głos 
w dyskusji wraziłem pogląd (jest zawarty 
w protokole posiedzenia), że Komitet ds.pożyt-
ku publicznego nie może pominąć znaczenia 
mniejszych organizacji pozarządowych, takich 
jak regionalne towarzystwa kultury, które mają 
istotny wpływ na aktywizację społeczności 
lokalnych. W programie rządowym skiero-
wanym do uniwersytetów ludowych należy 
uwzględnić doświadczenia Mateczników Pol-
skości jako elementu lokalnej tradycji kształtu-
jącej przestrzeń edukacji obywatelskiej i troski 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

– 6 września w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kielcach miałem wieczór autorski 
połączony z promocją książki „Moje powroty”, 
III części pięcioksięgu biograficznego zatytuło-
wanego „Ze schowka pamięci”, stanowiącej 
50. pozycję książkową mojego autorstwa (patrz 
str. 9). Nawiązując do tej symbolicznej cyfry 
dodam, że 5 sierpnia na Jasnej Górze dzięko-
wałem Królowej Polski za 50-lecie pożycia 
małżeńskiego z żoną Ludomirą.

– 26 września złożyłem wizytę Wojciechowi 
Jachimowiczowi, znanemu działaczowi ruchu 
regionalnego Ziemi Lubuskiej w jego ma-
teczniku w dworze w Szybie k. Nowej Soli. 
Jest on, obok mnie, drugim działaczem re-
gionalnych towarzystw kultury sprawującym 
funkcję członka Rady Działalności Pożytku 
Publicznego przy  Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej. Roz-
mawialiśmy o celach i za-
daniach Narodowego Insty-
tutu Wolności oraz szansach 
jakie powstaną dla rozwoju 
małych organizacji regio-
nalnych po jego utworzeniu. 
Zdecydowaliśmy o pełnym 
poparciu dla tej inicjatywy. 
Po zatwierdzeniu w Sejmie 
w dniu 15 września ustawy 
o Narodowym Instytucie 
Wolności i parę dni później 
w Senacie czeka teraz na 
podpis prezydenta.

– 30 września brałem udział 
w panelu towarzyszącym 
IX Festiwalowi Filmowemu 
NNW (Niepokornym, Nie-
złomnym, Wyklętym), jaki 
w dniach 27-30 IX odbył się 
w Gdyni. Jego tytuł to Rola 
organizacji obywatelskich /
społeczeństwa obywatelskiego 
w budowaniu polityki histo-
rycznej państwa. Na tym pa-
nelu, w którym uczestniczyli 
m.in. Przemysław Jaśkiewicz 
oraz senator Jan Żaryn, przed-
stawiłem cele programowe 
Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury i ich rolę w odrodze-
niu ruchu regionalnego oraz 
aktywizacji społeczeństwa na 
rzecz małych ojczyzn. Zapre-
zentowałem także modelowe 
funkcjonowanie Ośrodka Matecznikowego 
w Zagnańsku (patrz fotokronika).

– w dniach 6-8 października uczestniczyłem 
w obchodach jubileuszu 50-lecia Unii Pol-
skich Pisarzy Lekarzy w Krakowie (patrz 
str. 2). Podczas imprezy miałem możność 
spotkać się z przyjaciółmi, m.in. z dr. Jerzym 
Samusikiem z Białegostoku, z którym roz-
mawiałem o planach jego przyjazdu do Za-
gnańska w roku 2018.

– 10 października uczestniczyłem w Staszowie 
w wieczorze autorskim, podczas którego, obok 
prezentacji autorskich nowości wydawniczych, 
opowiedziałem licznie przybyłej publiczności 
o tym co zrobiłem po wyjeździe ze Staszo-
wa w roku 2003, tj. po przejściu na emeryturę 
i zamieszkaniu w Zagnańsku – wybudowanie 
w roku 2004 Ośrodka Regionalizmu Świę-
tokrzyskiego przekształconego w roku 2014 
w Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury; utworzenie w roku 2004 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego; 
wydanie 160 pozycji książkowych w ramach 
Biblioteki Świętokrzyskiej – kontynuatorki Bi-
bliteki Staszowskiej; wydawanie od roku 2007 
kwartalnika o nazwie „Goniec Świętokrzyski”; 
działalność w strukturach ogólnopolskich: Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy (od 2015 w charakte-
rze wiceprezesa), w Naczelnej Izbie Lekarskiej 
(od roku 2014 w charakterze sekretarza Na-
czelnej Komisji Rewizyjnej) oraz od roku 2016 
członkostwo w Krajowej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego. (patrz str. 9)

– 18 października spotkałem się z uczestni-
kami Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA 
w Podkowie Leśnej. Tematem wystąpienia 
były wrażenia z mojej podróży na Alaskę 

w lipcu/sierpniu 2009 roku. W zajęciach 
wzięło udział ok. 50 studentów, w tym prof. 
Andrzej Tyszka, muzealnik Oskar Koszutski 
oraz Barbara Podkańska (patrz fotokronika).

– 23 października w tygodniku „W sieci praw-
dy” ukazał się w rubryce „Listy do redakcji” 
apel mojego autorstwa skierowany do pre-
zydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności (jego treść 
poniżej). Pod listem napisano: To tylko jeden 
z licznych listów i apeli jakie otrzymujemy w tej 
sprawie. Ustawa w ocenie wielu środowisk wy-
równuje szanse organizacji pozarządowych, 
odbiera establishmentowi III RP faktyczny 
monopol na granty i dotacje. Liczymy, że Pan 
Prezydent weźmie to pod uwagę. Redakcja

 PS. I prezydent tę ustawę na początku 
października br. podpisał. Teraz należy 
oczekiwać dobrej zmiany dla towarzystw 
regionalnych i innych organizacji pozarzą-
dowych. To tylko problem czasu.

– 24 października – w towarzystwie sekreta-
rza Krajowej Rady Mateczników kol. Jana 
Jadacha złożyłem wizytę przebywającemu 
w Domu Seniora w Jaroszowcu k. Klucz na 
ziemi małopolskiej Zdzisławowi Łączkow-
skiemu wybitnemu poecie i dramaturgowi. 
Okazją była 91. rocznica urodzin sędziwego 
pisarza, autora kilkudziesięciu pozycji książ-
kowych, w tym kilkunastu wydanych w Bibli-
tece Staszowskiej (patrz fotokronika).
Jak widać z powyższej relacji miesiące 

maj-październik 2017 roku były dla mnie nie-
zwykle pracowite i satysfakcjonujące, ale jed-
nak męczące. Czas na wyhamowanie. 

Maciej A.Zarębski

Zamiast Słowa redaktora – relacja z działalności publicznej 6 X 2017 Zagnańsk
WP. Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Krajowa Mateczników Polskości, po zapoznaniu się 

z treścią Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Narodowe 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej 
przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, udziela pełnego po-
parcia dla sformułowań i propozycji tam zawartych, uznając je za 
istotne w procesie utrwalania tożsamości narodowej i niezbędne 
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pod-
pisanie tej Ustawy, tak istotnej dla funkcjonowania towarzystw 
regionalnych i rozwoju ruchu patriotyczno-małoojczyźnianego, 
szczególnie w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich. 

Pojawiające się opinie oprotestowujące treść Ustawy – lansowa-
ne głównie przez kilka związków stowarzyszeń uważających się 
za ogólnokrajowe, są najczęściej stanowiskami niewielkiej grupy 
osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych konsumujących, 
często niezasłużenie, gros wszystkich przyznawanych grantów. 

Zawarte w Ustawie postulaty są wynikiem wszechstronnych 
konsultacji, dialogu z ogólnopolskim ruchem regionalnym 
i środowiskami patriotycznymi, które mają nadzieję, że po ich 
wprowadzeniu w życie odrodzi się autentyczny, niezależny 
ruch towarzystw regionalnych i zostaną odbudowane więzy 
międzypokoleniowe, co przyczyni się do rozwoju instytucji 
obywatelskich - niezależnych i samorządnych. 

Ustawa ta bowiem w swojej treści dostrzega potrzeby małych 
towarzystw regionalnych – poprzez możliwość ubiegania się 
o tzw. małe (w wysokości 5-10 tys. zł) granty i przywróci możli-
wość działania większości stowarzyszeń, które po roku 2004 (po 
wprowadzeniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) 
zaprzestały z braku środków nawet statutowej działalności. Wie-
rzymy, że po wprowadzeniu tej Ustawy przywrócona zostanie 
godność i dawny etos obecnie pogardzanego społecznika. 

Z wyrazami szacunku
Maciej A.Zarębski 

(prezes Krajowej Rady Mateczników Polskości)

KOMUNIKAT
Biblioteka Świętokrzyska ŚTR informuje, iż na początku lutego 2018 roku skieruje do 
druku dwie pozycje wydawnicze przygotowane z okazji 75-lecia urodzin Macieja A.Za-
rębskiego, prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Krajowej Rady Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury:
– Księgę Pamiątkową Jemu dedykowaną (pod redakcją Jana Jadacha i prof. Andrzeja 

Tyszki) – wśród autorów m.in. Hanna Bień-Bielska, Agata Kalinowska-Bouvy z Fran-
cji, Lucyna Kukomska, Jadwiga Szyszka, Zbigniew Dembiński, prof. Andrzej Kierzek, 
dr Jerzy Samusik, dr Andrzej Stawarz, Jan Stępień i dr Janusz Termer.

– Śladami historii i kultury w Polsce – autorstwa Macieja A.Zarębskiego (na jej treść 
składają się reportaże (26) z podróży po kraju, ilustrowane ponad 600 kolorowymi zdję-
ciami; książka będzie liczyć ok. 250 stron).

Istnieje możliwość zasponsorowania tych książek. Oto warunki zaproponowane przez wy-
dawcę. W rewanżu za wpłatę 400 zł na konto ŚTR (49 8512 0002 2001 0008 2051 0001) 
wydawca – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne – zapewnia:
– umieszczenie nazwiska osoby dokonującej wpłaty na specjalnej liście sponsorów-sub-

skrybentów w każdej z książek
– wysyłkę po 4 egzemplarze tych pozycji po ich wydaniu (połowa kwietnia 2018).
Wpłaty można wnosić do 31 stycznia 2018 roku.

Cześć trzecia biograficznego pięcioksięgu dok-
tora medycyny Macieja Andrzeja Zarębskiego pt. 
„Moje powroty” zamknięta jest czasową cezurą 
od powrotu z kontraktu w Libii w lutym 1986 r. 
do wyborów parlamentarnych w czerwcu pamięt-
nego dla nas wszystkich Polaków roku 1989. Lat 
ważnych nie tylko dla kraju, ale także i dla Autora.

Treść książki ciekawi od pierwszej jej stronicy, 
jest żywym zapisem przede wszystkim jego spraw 
osobistych wciągniętych w wir społeczno-politycz-
nych przemian tego okresu w małej staszowskiej 
ojczyźnie. W tym niewielkim, położonym w wo-
jewództwie świętokrzyskim, urokliwym, niegdyś 
prywatnym szlacheckim mieście Zarębski czuł się 
naprawdę dobrze. Ale i miasto niezwykle pozytyw-
nie odczuwało jego obecność, jego zaangażowanie 
w sprawy zawodowe – problemy staszowskiego 
szpitala, a także w sprawy społeczno-kulturalne. 
Żył (a wiem na pewno, że i nadal żyje) Staszow-
skim Towarzystwem Kulturalnym. Zajmowały go 
szczerze problemy Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego. Jako redaktor naczelny „Almanachu Sta-
szowskiego” informował o historii i teraźniejszości 
tego ciekawego regionu. Włączył się także w wir 
politycznych przemian. Znajdował czas na podró-
że, przedkładając turystykę i aktywny styl życia nad 
siedzenie przy barowych stołkach. Z przerażeniem 
śledzimy Jego walkę o życie ukochanego syna, 

walkę zakończoną powodzeniem. Z każdej niemal 
stronicy nie tylko trzeciej części jego biograficznej 
książki, ale także i dwu poprzednich Maciek jawi 
się nie tylko jako sumienny i odpowiedzialny oj-
ciec, ale i niezwykle uczuciowo związany ze swoją 
Żoną Lulą – małżonek.

Czytelnik żyje jego „przepychankami” 
z białostocką spółdzielnią mieszkaniową, cho-
robą teściowej, nieudaną transakcją zakupu 
nieruchomości pod Kadzielnią, kupnem swo-
jego docelowego chyba już siedziska w Za-
gnańsku. Włada dobrze piórem, ale niegorzej 
uruchamia betoniarki czy sanitarne urządzenia. 

Cieszymy się także z Maćkiem np. z przeka-
zania przez ciotkę Irę odpustowej szklanej kuli, 
która stała zawsze u babci na szafce, wzbudzając 
ogromną ciekawość. Czytelnik, tak jak ja, niezna-
jący zupełnie jego rodzinnych koneksji, po za-
kończeniu lektury wspomnień ma już w głowie 
niezły mętlik, próbując jakoś usystematyzować 
sobie w pamięci członków Jego bliższej i dalszej 
rodziny, znajomych, przyjaciół etc., etc. Ten ka-
lendarzowy, prawie osobisty zapis z ciekawym 
materiałem fotograficznym, ma ogromną wartość 
szczególnie dla jego potomnych. Jest jednak tak-
że zapisem wiernie oddającym realia kulturalne, 
społeczne i polityczne ostatnich lat dziewiątej 
dekady dwudziestego stulecia. Zapisem przeka-
zanym z temperamentem i autentyczną pasją.

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek

Moje powroty
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cji pracy (Libia, debiut książkowy w roku 1985), 
czy licznych podróży (Sahara, Nepal, Himalaje, 
Meksyk, Indie). Jego reportaże publikowane były 
także w wielu ilustrowanych czasopismach. 

Katarzyna Samusik, z zawodu mgr rehabili-
tacji ruchowej, od lat towarzyszy mężowi w jego 
twórczych podróżach, podczas których pomaga 
mu w zbieraniu materiałów oraz ich udokumento-
waniu. Razem stanowią doskonale uzupełniający 
i rozumiejący się duet literacko-artystyczny. Znane 
są w historii naszej literatury podobne małżeństwa 
twórcze, że przywołam chociażby takie nazwiska 
jak Centkiewiczów, Wajdów, czy z naszego esku-
lapowego podwórka – Wojciechowskich. 

Z obowiązku recenzenta muszę nadmie-
nić, iż redakcji tomu podjął się Piotr Brysacz, 
a edytorsko album opracował Andrzej Ka-
linowski. Gorąco namawiam do lektury tej 
wartościowej albumowej publikacji.

Maciej Andrzej Zarębski
PS. Album można nabyć zamawiając pod 

e-mailowym adresem fundacja.sasiedzi@
gmail.com. Albo pytać o niego w księgar-
niach empiku i Domach Książki.

Wiosną 2017 roku ukazał się II tom książki 
Henryka Kocója Od Konstytucji 3 maja i insu-
rekcji kościuszkowskiej do powstania listopado-
wego. Książkę opublikowało wydawnictwo Na-
poleońskie z Oświęcimia. Patronat nad książką 
objęło Polskie Forum Historyczne. Redaktorem 
tomu jest Marta Zbrzeźniak. Jak napisał o tej 
książce Zdzisław Janeczek najnowsza publikacja 
prof. Henryka Kocója, będąca podsumowaniem 
pracy twórczej, zawierająca autorskie recenzje, 
omówienia i oryginalne relacje, m.in. posłów 
pruskich z Warszawy, Petersburga, Wiednia, 
Konstantynopola i Londynu – przesyłane królom 
pruskim Fryderykowi Wilhelmowi II i Fryderyko-
wi Wilhelmowi III – ukazała się na rynku księgar-
skim dzięki „mrówczej pracy” autora.

Treścią książki są 24 materiały syntetyczne 
dotyczące dziejów Polski na przestrzeni ponad 

30 lat, dokładnie od roku 1791, tj. od czasów 
konstytucji 3 Maja do roku 1831, tj. do wybu-
chu powstania listopadowego. Oto tytuły nie-
których z nich: „Reformy Sejmu Wielkiego 
a francuska opinia publiczna”, „Francja wobec 
Konstytucji 3 maja”; „Stosunek Prus do Konsty-
tucji 3 maja”; „Elektor saski Fryderyk August 
III a Konstytucja 3 maja”; „Saksonia wobec 
Konstytucji 3 maja”, „Berlin wobec powstania 
kościuszkowskiego”; „Polskie rachuby w po-
wstaniu kościuszkowskim na pomoc Francji”; 
„Pruska opinia publiczna wobec wojny polsko-
-rosyjskiej w 1831 roku”; „Polskie zabiegi dy-
plomatyczne wobec łamania zasad neutralności 
przez Prusy w dobie powstania listopadowego”; 
„Berlińskie i poznańskie władze pruskie wobec 
wybuchu powstania listopadowego”; „Polskie 
zabiegi o neutralność Prus w powstaniu listopa-

dowym”; „Śląsk wobec powstania 
listopadowego”; „Władze pruskie 
wobec upadku powstania listopa-
dowego”. 

Wg Zdzisława Janeczka, dzieło 
Henryka Kocója można porównać 
do prac Bronisława Dembińskiego 
(1858-1939), choć nie zawsze rodzi-
ły się one w odpowiedzi na „boski 
podszept natchnienia”. Warto pa-
miętać, iż nauczycielami ideowymi 
Kocója byli Józef Dutkiewicz (1903-1986) oraz 
Henryk Wereszycki (1898-1990), którzy poka-
zali mu jak fachowo należy zbierać archiwalne 
materiały źródłowe. Dzięki nim nauczył się od-
krywania nowych faktów z historii Polski i na ich 
podstawie kreowania nowej interpretacji dzie-
jów narodowych pokazujących życie dawnych 
pokoleń Polaków zaangażowanych w walce 
o odzyskanie, a potem zachowanie niepodległo-

ści. Niewątpliwie wielkim walorem 
pasji publicystyczno-historycznej 
Kocója jest jego umiłowanie wolno-
ści oraz patriotyzm w różnych jego 
odmianach. Chciałoby się wierzyć, 
iż na naukowym warsztacie prof. 
Kocója, opartym o wiedzę i fakty 
dziejowe oraz na umiłowaniu Oj-
czyzny, wychowana zostanie wielka 
armia młodych naukowców zdol-
nych do obrony polskiej racji stanu, 

nawet w sytuacji geopolitycznej niekorzystnej 
dla Polski. Bo taka jest obecnie potrzeba chwili 
(vide ciągłe nazywanie obozów zagłady polski-
mi). Dzięki takim historykom jak Henryk Kocój, 
bezinteresownym i bezkompromisowym w wal-
ce o prawdę historyczną, Polska może odrodzić 
się silna i mocna ideowo. A o to przecież takim 
naukowcom jak Henryk Kocój chodzi. 

Maciej Andrzej Zarębski

O najnowszej książce prof. Henryka Kocója

Niezwykle pracowite twórczo małżeństwo 
mieszkające w Białymstoku opublikowało 
w II kwartale 2017 roku kolejny fotoalbum. To 
256-stronicowa publikacja książkowa, formatu 
ponadnormatywnego A4, zatytułowana Dwory 
i pałace na Litwie. Album został starannie opraco-
wany, wydany na papierze kredowym, z okładką 
w twardej oprawie przez współpracującą z Samu-
sikami Fundację Sąsiedzi. Jest owocem kilkulet-
niej pracy autorów, ich wielokrotnych podróży 
na Litwę, podczas których zbierali materiał do-
kumentacyjno-faktograficzny dotyczący historii 
ziemiańskich siedzib, należących 
w czasach dawnej Rzeczpospolitej do 
tak znamienitych polskich rodów jak 
Radziwiłłowie, Tyszkiewiczowie, Sa-
piehowie, Ogińscy czy Czapscy. 

W rezultacie autorzy opisali i udo-
kumentowali fotograficznie 65 pała-
ców i dworów należących nie tylko 
do tych znanych polskich rodzin wy-
mienionych powyżej, ale także będą-

cych siedliskami rodzinnymi mniej zamożnych, 
ale bardzo zasłużonych dla naszej historii, kultury, 
literatury i nauki rodaków, m.in. Gabriela Naruto-
wicza, Józefa Piłsudskiego, Stanisława Witkiewi-
cza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Kornela Makuszyńskiego, Władysława Syrokom-
li czy Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 

Wszystkie te obiekty zostały opisane w tym 
albumie w sposób profesjonalny, językiem wy-
trawnych znawców architektury, posiadających 
wiedzę historyka sztuki. Trzeba podkreślić, iż 
omawiany album stanowi kolejną (piątą) pozycję 

serii dworkowo-pałacowej autorstwa 
K.J. Samusików. Na polskim rynku 
wydawniczym, warto to podkreślić, 
album Dwory i pałace na Litwie jest 
pierwszą publikacją, w której w spo-
sób rozbudowany zostały pokazane 
dzieje polskiej magnaterii i jej rezy-
dencjalnych budowli, zachowanych 
do dzisiaj w przyzwoitym stanie na 
obszarze dzisiejszej Litwy.

Wcześniej małżeństwo Samusików wy-
dało foto-albumy dotyczące zabytkowych 
dworów i pałaców Białostocczyzny, regio-
nu Łomżyńskiego oraz Podlasia i Kresów 
Wschodnich. Jerzy Samusik jest ponadto au-
torem wydanego przed dwoma laty reportażu 
albumowego Z biegiem Narwi, o którym prof. 
Adam Dobroński napisał, że jest połączeniem 
luksusowego przewodnika ze szczegółowymi 
opisami najważniejszych nad Narwią (zwaną 
polską Amazonką) obiektów zabytkowych 
i krain przyrodniczych, z „portretami” pta-
ków oraz zwierząt. Całość okraszona ponadto 
biografiami słynnych Podlasian wtopionymi 
w krajobrazy nadnarwiańskie.

Jerzy Samusik to lekarz, podróżnik i fotogra-
fik, od lat parający się piórem i kamerą; należy do 
Związku Literatów Polskich oraz do Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy. Ma w swoim dorobku kilkana-
ście książek reportażowych, głównie o tematyce 
podróżniczej. Od lat popularyzuje wiedzę o kra-
jach i regionach świata, w których przebywał z ra-

O najnowszym dziele artystycznym Katarzyny i Jerzego Samusików

Książkę Eugeniusza Kulwickiego Życie w cie-
niu „cieni” należy traktować przede wszystkim 
jako świadectwo komunistycznego zniewolenia 
narodu polskiego, zafundowanego nam przez 
Związek Sowiecki w latach powojennych. Znie-
wolenia bezwzględnego wobec tych Polaków, 
którzy działali w strukturach Armii Krajowej, or-
ganizacji określanej przez Wielkiego Brata jako 
„zapluty karzeł reakcji”. Za działalność w tych 
strukturach autor książki przesiedział siedem lat 
w więzieniu zaliczając karcery i wszelkie możli-
we upokorzenia od ubeckich funkcjonariuszy. Po 
opuszczeniu więzienia dalsze swoje losy w latach 
1953-1973 opisuje w formie dziennika. Przede 
wszystkim spotyka się na co dzień z przeróżnymi 

retorsjami UB, nie tylko w stosunku do niego sa-
mego, ale także w stosunku do członków jego ro-
dziny. Ciągle czuje na plecach ich oddech, gdy szu-
ka pracy, kończy maturę, później studia. Oni cały 
czas za nim podążają, systematycznie blokują mu 
wyjazdy zagraniczne na wymianę studencką, pię-
trzą przeszkody w karierze naukowej, nie pozwa-
lają na uchylenie skazania przez Sąd Najwyższy, 
mimo pozytywnej opinii. Jak trudno jest w takich 
warunkach funkcjonować, szarpiąc się i potykając 
co krok, nawet o jakieś drobiazgi, wie tylko ten, 
kto to przeżył. Trzeba było mieć twardy charakter, 
wolę życia i wiarę w Boga, żeby najpierw potrafić 
się zaadaptować do normalnego życia po odsiadce 
w ubeckich kazamatach, a potem krok po kroku 
z uporem osiągać coraz to wyższe szczeble dra-
biny okupując to wszystko własnym zdrowiem. 

Ale pan profesor osiągnął swoje 
cele i z pewnością dobrze wspomina 
swoich studentów, którzy go zawsze 
cenili. Takie były realia życia Pola-
ków w tamtych latach, co dla dzisiej-
szego pokolenia, nawet tego obec-
nego średniego wieku, nie mówiąc 
o młodzieży, stanowić może jedynie 
literaturę science fiction. Dlatego tym 
grupom wiekowym szczególnie po-
lecałabym tę pozycję wydawniczą, 
aby przybliżyć im warunki życia narzucone nam, 
Polakom, przez obcy totalitaryzm. Starszym zaś 
również, dla przypomnienia tych szarych, sier-
miężnych lat, bo być może odnajdą w zapiskach 
również sytuacje podobne do swoich i przez chwi-
lę zadumają się nad swoją przeszłością. 

Od tamtych lat wiele się zmieniło, 
ale implantowanie narodom nowych 
pomysłów ideologicznych trwa nadal. 
Zmieniły się tylko metody tej global-
nej operacji. Robi się to po cichu, tyl-
nymi drzwiami, tak, abyśmy tego nie 
zauważyli. A później rządzenie takim 
narodem jest już łatwiejsze. Jak to wy-
gląda w praktyce pisze o tym w swojej 
książce profesor E. Kulwicki. My jeste-
śmy narodem o bogatej wielowiekowej 

kulturze wyrosłej na bazie wiary przyjętej wraz 
z Chrztem Polski w 966 roku i żadna powtórka 
mrocznej historii lat powojennych nie jest nam po-
trzebna. Należy tylko z uwagą przeczytać ten znako-
mity swoisty pamiętnik i włączyć własne myślenie.

Lucyna Kukomska

Cień PeeReLu

Kolejna III część cyklu biograficznego dr. Ma-
cieja Andrzeja Zarębskiego „Ze schowka pamię-
ci” zatytułowana „Moje powroty” obejmuje okres 
3 lat i 3 miesięcy od chwili przyjazdu z libijskiego 
kontraktu. Ten ponadtrzyletni okres okazał się być 
bardzo trudny zarówno w wymiarze spraw zawo-
dowych jak i rodzinnych. Były to lata, w których 
w zasadzie trzeba było budować na nowo zerwa-
ne kontraktem więzi, stworzyć solidne podwaliny 
pod działalność społecznikowską i w końcu zbu-
dować własne gniazdo rodzinne. Stąd najbardziej 
wyczerpujący okazał się pierwszy rok po powro-
cie z Libii. Niemniej autor sam przyznaje, że był 
to rok, w którym „doszło do konsolidacji naszej 
rozbitej wyjazdem zagranicznym rodziny”. Było 
ciężko, lecz się udało. Ale od tego trzeba było 
właśnie zacząć, gdyż dla dr. Macieja Zarębskiego 
rodzina zawsze stanowiła i stanowi nadal główną 
opokę, na której można budować następne dzieła. 
Stąd też sprawy rodzinne zawsze były na pierw-
szym planie, a przez okres pobytu poza Polską 
uzbierało się tego bardzo wiele. Młodsza córka 
przystępuje do bierzmowania, kończy podsta-
wówkę i idzie do liceum, starsza zaś zdaje matu-
rę i rozpoczyna zakończone sukcesem zmagania 
o studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, 
niekończące się w tamtych czasach biurokratycz-
ne procedury mieszkaniowe, załatwianie wyjazdu 
córki na kurs językowy do Londynu, tu ślub, tam 
pogrzeb, gdzieś indziej wypadek komunikacyj-

ny, choroby w rodzinie, operacja żony i w końcu 
sprawy budowlane związane z zakupem domu 
w Zagnańsku – to wszystko trzeba było załatwić, 
żeby w przyszłości można było w miarę normalnie 
funkcjonować. 

Do tego dochodziła konieczność jak naj-
szybszego odnawiania kontaktów towarzyskich 
i zawodowych. Bardzo dużo czasu trzeba było 
poświęcić znakomitej postaci historycznej – Ada-
mowi Bieniowi, skazanemu w moskiewskim 
procesie szesnastu, który był współzałożycielem 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i ściśle 
z nim przez cały czas współpracował. Jest to rów-
nież okres intensywnej działalności zawodowej po 
powrocie do pracy w staszowskim szpitalu. Autor 
książki publikuje, głównie w prasie zawodowej, 
materiały związane z medycyną, oświatą zdro-
wotną, bierze udział w konferencjach naukowych, 
wyjeżdża z prozdrowotnymi pogadankami do róż-
nych środowisk, organizuje sympozjum lekarzy 
wiejskich. Równolegle kontynuuje intensywną 
działalność społecznikowską po wyborze na pre-
zesa STK, co powoduje, że życie kulturalne Sta-
szowa nabiera rumieńców. Organizuje wieczory li-
terackie, sesje historyczne związane z przebiegiem 
powstań narodowych na Ziemi Staszowskiej i in-
nych ważnych wydarzeń historycznych oraz we 
współdziałaniu z miejscowymi działaczami inne 
tematyczne sesje, np. poświęcone oświacie sta-
szowskiej. Organizuje też szereg wystaw miejsco-
wych twórców malarzy, plastyków, fotografików, 
powołuje grupę literacką „Nad Czarną” oraz pi-

smo „Ziemia Staszowska”, powołuje 
też do życia „Bibliotekę Staszowską”, 
stanowiącą wydawnictwo, w którym 
STK wydaje cały szereg różnych cie-
kawych pozycji książkowych.

I aż dziw bierze, że przy tak sprin-
terskim tempie życia państwo Zaręb-
scy znajdują czas na liczne spotkania 
w gronie rodziny, przyjaciół, znajo-
mych, wypady w góry, nad morze 
dla złapania nowego wiatru w żagle, 
czy wyjazdy na turystykę zagraniczną. Dzięki 
tym wyjazdom znajdujemy w książce bogaty, 
znakomicie opracowany materiał ilustrujący hi-
storię odwiedzanych krajów w Basenie Morza 
Śródziemnego, czeskiej Pragi czy Ziemi Świętej.

Ten ponadtrzyletni okres biograficzny można 
określić jako pozytywistyczną pracę od podstaw, 
która przyniosła ogromne korzyści nie tylko 
w wymiarze zawodowym, ale również w pra-
cy społecznikowskiej, dając solidne podwali-
ny pod rozwój miejscowej kultury regionalnej. 
W wyniku tej wprost nadludzkiej pracy nastąpił 
wzrost aktywności społecznej regionu doceniony 
w ogólnopolskim konkursie, w którym Staszow-
skie Towarzystwo Kulturalne zajęło III miejsce 
w Polsce. Staszowem zaczyna interesować się 
coraz więcej osób znanych w świecie kultury, po-
czynając od Barbary Wachowicz.

Godnym podkreślenia w relacji z tego po-
wrotu jest pierwiastek konsekwencji, z jaką 
dr Maciej Zarębski realizuje nakreślone 

wcześniej projekty i później rok 
po roku dokonuje oceny, co zosta-
ło dokonane, by na tej podstawie 
kreślić cele na następne lata. Me-
todyczność godna podziwu. Pa-
mięta przy tym o swoich najbliż-
szych, dedykując książkę swojej 
ukochanej małżonce Ludomirze, 
która zawsze była i jest nadal jego 
opoką w życiu.

Książkę czyta się jednym tchem, 
gdyż zachęca do tego lekki styl pisania autora 
i ciekawość, co jeszcze się dalej wydarzy. Ilu-
strowanie zaś określonych zdarzeń wieloma fo-
tografiami stanowi dodatkowy atut poznawczy. 
Jest to znakomita propozycja lektury dla tych, 
którzy twierdzą, że się nudzą. Jest przecież 
wokół nas tyle do zrobienia, a każdy ma jakieś 
swoje hobby, czy niezrealizowane marzenia. 
Wystarczy tylko, tak jak dr Maciej Zarębski, 
zakasać rękawy i wziąć się do pracy, aby pozo-
stawić za sobą trwały ślad dla następnych po-
koleń. Pewnie, że nie każdy wytrzymałby takie 
tempo pracy jak dr Maciej Zarębski, niemniej 
uważam, że zawsze warto spróbować. Praca ta 
jest również idealnym przykładem dla młodych 
ludzi, wskazując na fakt, że sukcesy nie przy-
chodzą na przysłowiowe pstryknięcie palcem. 
Trzeba na nie po prostu ciężko zapracować, ale 
satysfakcja jest tym większa, gdy nasza praca 
zostaje przez społeczność doceniona.

Lucyna Kukomska

Praca od podstaw
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W hotelu BELFORT w Piątnicy k.Łomży 
w dniach 2-3 czerwca 2017 r. miało miejsce 
ciekawe spotkanie poświęcone Kierunkom 
rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Pol-
sce, zorganizowane przez Podlaską Federację 
Organizacji Pozarządowych.

Wzięło w nim udział około stu członków 
i sympatyków tej Federacji. Obok seminarium, 
podczas uroczystej kolacji w dniu 2 czerwca br. 
zostały wręczone kilku osobom: posłom Ber-
nardecie Krynickiej i Jackowi Żalkowi oraz dr. 
Tomaszowi Madrasowi – pełnomocnikowi wo-
jewody podlaskiego ds. rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, Certyfikaty Żubra NGO’s. 
Wcześniej otrzymali je Agnieszka Muzyk, wi-
ceprezydent Łomży oraz Jerzy Leszczyński, 
marszałek województwa podlaskiego.

Na początku obrad seminaryjnych Jerzy 
Leszczyński, marszałek województwa pod-
laskiego wręczył Bogusławowi Dębskiemu, 
radnemu Sejmiku Wojewódzkiego, znanemu 
działaczowi społecznemu ziemi łomżyńskiej 
Odznakę Honorową Podlasia (foto 1). 

Rolę gospodarza spotkania pełnił (w sposób 
profesjonalny, a równocześnie bezpośredni) 
Paweł Backiel, prezes Podlaskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych i kierownik Projektu 
„Rozwój Ekonomii Społecznej”. Po powitaniu 
przybyłych na obrady Gości (obok marszałka 
Podlasia, pełnomocnika wojewody podlaskie-
go, Agnieszki Muzyk, wiceprezydent Łomży 
oraz wójta Piątnicy Krzysztofa Kozickiego, 
a także posła Lecha Kołakowskiego) i blisko 
stuosobowej grupy uczestników (foto 2), głos 
zabrał marszałek Leszczyński, który zwró-
cił uwagę na rolę organizacji pozarządowych 
w uaktywnieniu potencjału ludzkiego. 

W pierwszym wystąpieniu seminaryjnym 
Tadeusz Czubowski, doradca kluczowy repre-
zentujący Stowarzyszenie EUROPARTNER 
AKIE, przedstawił i omówił działalność Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, 
zwracając uwagę na założenia projektu.

Występujący po nim Dariusz Budrowski, 
ekspert ds. Ekonomii Społecznej, skupił się 
na znaczeniu spółdzielni socjalnych w akty-
wizacji społeczeństwa lokalnego. Poseł Lech 
Kołakowski podzielił się refleksjami z pracy 
w Sejmie. Stwierdził, że przedsiębiorczość 
jest ważnym filarem naszej gospodarki. Wice-

prezydent Łomży Agnieszka Muzyk opowie-
działa o współpracy Urzędu z Radą Pożytku 
Publicznego. Zwróciła uwagę na lokalizację 
Centrum Organizacji Pozarządowych w Łom-
ży, mieszczącego się w dawnym Dworku 
Pastora, w którym przed laty Józef Piłsud-
ski przeszedł na kalwinizm. W tym miejscu 
spotykają się członkowie różnych organizacji 
pozarządowych. W Dworku Pastora znajduje 
się obszerna sala konferencyjna, biurko, kom-
puter, miejsce na organizowanie warsztatów. 
Po wystąpieniu Agnieszki Muzyk korzyści 
wynikające z przynależności do Podlaskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych przed-
stawił Krzysztof Mnich, prezes Stowarzysze-
nia EUROPARTNER AKIE (funkcję tę pełni 
od 13 lat). Kolejny mówca, dr Tomasz Madras 
omówił wsparcie urzędu wojewody podla-
skiego w rozwoju organizacji pozarządowych 
tego regionu. Zakończył swoje wystąpienie 
informacją o organizowanym przez wojewo-
dę podlaskiego konkursie na najlepszą inicja-
tywę społeczną roku. O dobrych praktykach 
przedsiębiorczości społecznej opowiadali: 
Barbara Duda, prezes Spółdzielni Socjalnej 
ALEXIS w Łomży oraz Sławomir Sidoruk, 
prezes Centrum Integracji Społecznej w Biel-
sku Podlaskim. Po przerwie kawowej ciekawe 
wystąpienie miał Rafał Chroboł, wiceprezes 
Funduszu Kapitałowego SMART VENTU-
RE S.A. W sposób akademicki przedstawił 
biznesowe możliwości rozwoju organizacji 
pozarządowych. Zaczął od omówienia spo-
sobu podejścia korporacji do biznesu, a na-
stępnie do ekonomii społecznej. Przedstawił 
następnie znaczenie dla rozwoju biznesu na-
rzędzi oraz kompetencji, które jak powiedział 
rzeczowo leżą w nas, bo te zdolności posia-
da każdy z nas. W zorganizowanej grupie jej 
szef – prezes musi dawać przykład. Teraz 
jest o wiele więcej możliwości oddziaływa-
nia, które daje nam świat stwierdził. Każdy, 
wg mówcy, może z nich czerpać. I z posia-
danego bogactwa wewnętrznego. W obecnej 
rzeczywistości musimy o tym pamiętać, przy 
posiadanych danych informacyjnych i wiedzy 
przyspieszyła znacznie technologia. Cykl (np. 
telefonii komórkowych) z 15 lat skrócił się do 
3. I to jest swoiste signum temporis. Trzeba 
pamiętać – stwierdził mówca – że w ciągu 
najbliższych trzech lat wiedza się podwoi i bę-
dzie dwa razy głębsza. Przykładów na przy-
spieszenie technologii jest sporo, chociażby 
produkcja samochodów elektrycznych czy 
dronów autonomicznych. Następnie zapre-
zentował system Block chain, czyli drugiego 
Internetu, technologii, która wyeliminowała 
III stronę transakcji (przykładem bank jako 
gwarant umowy między interesantem a peten-
tem). W ten sposób społeczna odpowiedzial-
ność biznesu zastąpiła jej nieodpowiedzial-
ność, charakteryzującą okres XVIII i XIX 
wieku (przykładem choroby nowotworowe 
w następstwie rozwoju przemysłu włókien-
niczego). Możliwość spełniania marzeń spra-
wia, że życie jest tak fascynujące – tymi sło-
wami Cohena Rafał Chraboł zakończył swoje 
interesujące wystąpienie. 

Jako ostatni pierwszego dnia obrad zabrał 
głos Krzysztof Kozicki (foto 3) – na zdjęciu 
drugi z lewej, wójt Piątnicy, który w intere-
sujący sposób przedstawił współpracę kiero-
wanego przez niego urzędu gminy z organi-
zacjami pozarządowymi działającymi w jego 
regionie. Zaznaczył, iż jest ona oparta na zasa-
dach partnerskich. Współpraca z tymi organi-
zacjami daje szansę na zarządzanie sieciowe.

Wójt Kozicki podkreślił znaczenie kilku 
zasad (oprócz partnerstwa) właściwie pojętej 
współpracy na niwie samorząd – organizacje 
pozarządowe: pomocniczości, suwerenności, 
efektywności, jawności i uczciwej konku-
rencji. Kultura współpracy jest konieczna – 
stwierdził. Wg niego sektor prywatny może 
z przedstawicielami społecznych organizacji 
tworzyć ekonomię społeczną. Społeczna od-
powiedzialność biznesu to obszar sprzyjający 
potrzebom niepełnosprawnych. Bieda to stan 
umysłu, a nie kieszeni – stwierdził na koniec. 

W drugim dniu seminarium Elżbieta Woź-
niak-Sionek z Departamentu Ekonomii Spo-
łecznej i Pożytku Publicznego przy Minister-
stwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
(foto 4) odczytała list sekretarza stanu w tym 

Ministerstwie, Krzysztofa Michałkiewicza 
oraz przedstawiła działania tego Minister-
stwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 
i solidarnej w Polsce. Następnie dr Maciej 
Andrzej Zarębski (foto 5), prezes Krajowej 

rady Mateczników Polskości omówił stan 
aktualny polonijnych organizacji pozarządo-
wych w Stanach Zjednoczonych, jako przy-
kład sukcesu Ekonomii Społecznej. Temat 
ten przedstawił na kilkudziesięciu slajdach, 
w oparciu o osobiste refleksje z pobytów 
w USA w latach 2004-2006. Uczestnicy semi-
narium zobaczyli m.in. migawki z jego spo-
tkań autorskich w Klubie Związków Polskich 
i w Placówce nr 90 SWAP-u (Stowarzyszenia 
Weteranów Armii Polskiej) w Chicago.

Także relację ze spotkania z Polonią 
w Muzeum Polskim w Chicago w sierpniu 
2006 roku, związanego z promocją jego 
książki Dotknięcie Ameryki oraz z zebrania 
założycielskiego Zrzeszenia Literatów Pol-
skich im. Jana Pawła II w Chicago, utwo-
rzonego w lipcu 2006 roku, którego Maciej 
A.Zarębski jest honorowym członkiem. Słu-
chacze seminarium mieli możność obejrze-
nia dowodów wdzięczności ze strony orga-
nizacji polonijnych przekazanych Maciejowi 

Zarębskiemu: tytułu honorowego Scyzoryka, 
przez Świętokrzyski Klub Polonijny w Chi-
cago (za rozsławianie ziemi świętokrzyskiej 
na świecie), dyplomu ofiarowanego z oka-
zji 10-lecia Zrzeszenia Literatów Polskich 
w Chicago wraz z medalem Jana Pawła II (za 
pomoc w wydaniu dziesięciu almanachów 
poetyckich członkom tego Zrzeszenia) oraz 
medalu Jana Ignacego Paderewskiego, otrzy-
manego z inicjatywy Polskiego Uniwersytetu 
Ludowego w Filadelfii (za owocne działania 
z polonijnym środowiskiem polskich poetów 
i literatów, za promocję polskiej kultury po-
lonijnej w Polsce, a także za przyjacielską 
współpracę z inżynierami w Stanach Zjed-
noczonych AP). Po wystąpieniu dr Maciej 
Zarębski wręczył Pawłowi Backielowi ze-
staw książek wydanych w kierowanej przez 
siebie Bibliotece Świętokrzyskiej (do chwili 
obecnej ponad 350 pozycji), w tym pozycji 
polonijnych oraz książki Dotknięcie Ameryki 
(foto 6).

Ostatnim mówcą był Przemysław Jaśkie-
wicz, prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarzą-
dowych RP w Warszawie (foto 7). Przedstawił 
temat sieciowania organizacji pozarządowych, 
jako istotnego elementu strategii rozwoju III 
sektora w Polsce. Na wstępie zaznaczył, iż po-
dobnie jak Maciej A.Zarębski i Paweł Backiel 
jest członkiem Rady Krajowej Działalności 
Pożytku Publicznego, co tłumaczy jego obec-
ność na seminarium. Powiedział m.in., że or-
ganizacje pozarządowe nie powinny być uży-
wane do walki politycznej. 

Po omówieniu zadań Konfederacji Inicja-
tyw Pozarządowych przedstawił stosunek 
Konfederacji do organizacji mediów publicz-
nych, do ustawy o Narodowym Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, do 
kwestii rozdziału funduszy norweskich (bar-
dzo krytyczny wobec Fundacji Batorego, jako 
organizacji wiodącej w kwestii dystrybucji 
tych środków) oraz do ustawy o usługach tu-
rystycznych. 

Po wystąpieniu Przemysława Jaśkiewicza 
Paweł Backiel dokonał podsumowania obrad 
i ogłosił zakończenie seminarium. Stwierdził, 
iż była to niezwykle bogata merytorycznie 
impreza i wyraził nadzieję, że jej rezultaty 
w przyszłości okażą się owocne w skutkach. 

Foto: Przemysław Jaśkiewicz
i Maciej A.Zarębski

Tekst: Maciej A.Zarębski

Relacja z seminarium 
organizacji pozarządowych Podlasia
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cze, przewodnictwo obrad objęli: prof. Kazi-
mierz Zwirowicz oraz dr Maciej A.Zarębski 
(5). Wystąpiło trzech mówców. Jako pierw-
szy głos zabrał dr Maciej A.Zarębski, który 
omówił znaczenie Mateczników Polskości 
dla odrodzenia ruchu regionalnego w Polsce. 
Podkreślił, że rosnący w siłę ruch Mateczni-
ków Patriotyzmu i Kultury jest szansą do po-
nownego wzrostu siły polskiego regionalizmu 
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Jest szansa na ponowne powołanie do życia 
Ośrodka Dokumentacji wszechstronnej dzia-
łalności (głównie wydawniczej) towarzystw 
regionalnych, stworzenia ogólnopolskiego pi-
sma regionalistów polskich oraz zabezpiecze-
nia finansowego funkcjonowania towarzystw 
regionalnych poprzez stworzenie specjalnego 
funduszu tzw. małych grantów w wysokości 
5-10 tys. zł na organizację imprez historycz-
nych, działalność wydawniczą i edukacyjną 
wśród młodzieży, a także wśród seniorów, 
przez powołanie do życia Uniwersytetów 
Młodzieżowych Małych Ojczyzn oraz Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersyte-
tów Ludowych.

Na koniec wystąpienia mówca wręczył 
kilku osobom książkę „Mateczniki Polskości 
gwarantem dobrej zmiany”, a gospodarzowi 
konferencji dr. Bobowikowi komplet książek 
Biblioteki Świętokrzyskiej wydanych w roku 
2017 (6). 

Kolejnym referentem był płk Władysław 
Krajewski, prezes Związku Piłsudczyków 
RP, oddziału w Olecku, który omówił czyny 
i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskie-
go – jednego z najwybitniejszych Polaków. 
Jego referat był związany z przygotowywaną 
w przyszłym roku setną rocznicą odrodzenia 
państwa polskiego w roku 1918, którego oj-
cem był Marszałek. W bardzo ciekawym wy-
stąpieniu mówca przypomniał niektóre fakty 
z życia Marszałka Piłsudskiego, w tym jego 
idoli, do których zaliczył Juliusza Słowackie-
go (to z inicjatywy Piłsudskiego w roku 1927 
sprowadzono prochy wielkiego poety i po-
chowano je na Wawelu) oraz Napoleona Bo-
naparte. Podkreślił olbrzymie poczucie humo-
ru Piłsudskiego, przytaczając jego reakcję na 

Międzynarodowa Konferencja (już IX) 
poświęcona „Zachowaniu i przenikaniu kul-
tur Pogranicza” odbyła się w sali reprezen-
tacyjnej Wydziału Studiów Technicznych 
i Społecznych Uniwersytetu Mazursko-
-Warmińskiego w Ełku 3 lipca 2017 roku. 
Poprzedził ją występ zespołu „Wisienki” 
Stowarzyszenia Przyjaciół Wiśniowa Ełc-
kiego Lepsze Jutro, kierowanego przez 
Danutę Sikorę. Liczący dziewięć osób ze-
spół zaprezentował pieśni ludowe oraz pa-
triotyczne (1) niezwykle ciepło odebrane 

przez licznie zgromadzoną publiczność (2). 
Po tym występie uczestników Konferen-
cji powitał dr Alfons Bobowik. Następnie, 
jako pierwszy głos zabrał ks. Prof. Woj-
ciech Guzewicz, dziekan Wydziału Studiów 
Technicznych i Społecznych Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku (3). 

Przedstawił w sposób interesujący problem 
udziału duchowieństwa diecezji ełckiej 
w obliczu intelektualnym regionu i Polski. 
Przypomniał, że Diecezja Ełcka została po-
wołana w roku 1992 i obecnie liczy 21 de-
kanatów. Biskupami od roku 1992 do chwili 
obecnej byli: Wojciech Zięba (do 2000 r), 
Edward Samsel (do 17 stycznia 2003 – wte-
dy zmarł), Jerzy Mazur (od marca 2003 r. 
do 2005 roku). Obecnie biskupem pomoc-
niczym jest Romuald Kamiński. W diecezji 
było na początku jej istnienia 250 księży; 
obecnie jest ich 450. Profesorem zwyczaj-
nym jest tylko Wojciech Guzewicz; pięciu 
duchownych ma tytuł doktora habilitowa-
nego. Stopień naukowy doktora posiada 46 

duchownych diecezji ełckiej. To poważny 
potencjał intelektualny. Wg mówcy żaden 
inny zawód (lekarz, prawnik czy nauczy-
ciel) nie ma takiego potencjału naukowego. 
Na koniec swojego wystąpienia ks. prof. 
Guzewicz poddał w wątpliwość fakt wyspo-
wiadania Józefa Piłudskiego przez ks. Kor-
niłowicza. Stwierdził to na podstawie roz-
mowy, którą przeprowadził z duchownym 
przed jego śmiercią, która miała miejsce 
w roku 1982. Kolejnym mówcą był dr Ma-
rek Góryński z Zespołu Szkół Technicznych 

w Eku (4), który 
opowiedział o wal-
ce z kontrabandą 
na pograniczu pol-
sko-n iemieckim, 
na odcinku Prus 
Wschodnich w la-
tach 1928-39. Była 
mowa o przemycie 
spirytusu z Nie-
miec (zmieszanego 
z eterem), który 
odbywał się w po-
bliskich Prostkach, 
o dziurze celnej 
w Wolnym Mie-
ście Gdańsk (nie 
do opanowania), 
o monopolu zapał-
czanym. Wg dr. 
Góryńskiego wpły-
wy z monopoli sta-
nowiły 1/3 całości 
budżetu. Jako ostat-
ni w sesji przed-
południowej głos 
zabrał dr Ryszard 
Skawiński, pracow-

nik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Ełku (z lewej na zdj. 3), który 
omówił działania Mazurskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na rzecz 
Polaków na Białorusi. Konkretnie w Li-
dzie, w mieście 100-tysięcznym z 40-ty-
sięczną diasporą Polaków. W mieście tym 
funkcjonuje wybudowany w roku 1997 za 
pieniądze Polaków Dom Polski, w którym 
jest w sposób prawie modelowy krzewiona 
i rozpowszechniana kultura polska. Chlubą 
Domu Polskiego w Lidzie są zespoły ta-
neczne i śpiewacze. Największą popular-
nością wśród młodzieży cieszy się Szkoła 
Społeczna im. Ludwika Narbutta. Nauką 
języka polskiego są objęci uczniowie od 
6 do 18 lat. Na dzień dzisiejszy liczba po-
bierających naukę języka polskiego wynosi 
150 osób. Absolwenci Szkoły Społecznej 
dostają się na studia do Polski, gdzie otrzy-
mują status stypendysty rządu polskiego. 
Współpraca między nauczycielami z Ełku 
z pedagogami z Lidy obejmuje okres ostat-
nich dwóch lat. Zapoczątkowana w roku 
2015, dzięki zaproszeniu do Ełku na kolo-
nie edukacyjno-wypoczynkowe młodzieży 
z Lidy przez dr. Alfonsa Bobowika. Kon-
takty obecnie są prowadzone na bieżąco. 
Dochodzi do okresowych wizyt – nauczy-
cieli Ełckich w Lidzie i pedagogów z Lidy 
w Ełku. W styczniu 2016 roku nauczyciele 
z Lidy wzięli udział w warsztatach zorga-
nizowanych przez Mazurski Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Ełku (kolejna 
ich wizyta miała miejsce w czerwcu 2016 
roku). Wcześniej, w maju 2016 roku dele-
gacja pedagogów z Ełku przebywała w Li-
dzie z kilkudniową wizytą. Przekazano 
wówczas tamtejszej polskiej szkole wiele 
książek oraz cenne pomoce naukowe. Przed 
dwoma tygodniami w Ełku gościli nauczy-
ciele z Lidy. Jak widać współpraca jest kon-
tynuowana na bieżąco. Ostatnia udana akcja 
pomocowa na rzecz Polaków na Białorusi 
to organizowanie paczek świątecznych dla 
polskich dzieci. Wielka szkoda, że obecnie 
z powodu braku środków nie przyjeżdża na 
kolonie edukacyjno-wypoczynkowe Ma-
zurskiego Towarzystwa Naukowego mło-
dzież z Białorusi. 

Po przerwie, podczas której uczestnicy ob-
rad zwiedzili wystawę eksponatów Archiwum 
Społecznego przy Mazurskim Towarzystwie 
Naukowym oraz degustowali pyszne karta-

Konferencja naukowa w Ełku krzyk żołnierza, który w bitwie pod Kostiuch-
nówką stracił piętę. Nie krzycz, bierz przykład 
z kolegi, który leży obok i nie krzyczy, a jemu 
urwało nie piętę lecz głowę. 

Za największą zasługę Marszałka uznał 
mówca oczywiście jego udział w zwycięskiej 
Bitwie Warszawskiej w roku 1920, porówny-
walnej do bitw: pod Lepanto (1570) oraz pod 
Wiedniem (1683). Wszystkie trzy obroniły 
Europę chrześcijańską przed istotnymi zagro-
żeniami: te pierwsze ze strony islamu, a ostat-
nia przed bolszewizmem. Po wygłoszeniu 
referatu wręczył dr. Bobowikowi okoliczno-
ściowy medal z podobizną marszałka Józefa 
Piłsudskiego (7).

Jako ostatni głos zabrał dr Alfons Bobo-
wik (8), który przedstawił kresowe dzieje 
Polaków czasów XX wieku na podstawie 
pamiętnika Franciszka Kuryłły „Wschod-
nie losy Polaków”. Podkreślił znaczenie ak-
cji osiedleńczej. Zachęcał, aby nadal drążyć 
temat jak kształtował się byt na tym terenie 
w aspekcie organizowania i utrwalania wła-
dzy administracyjnej. Jest ważne, by młodsze 
pokolenie mogło poznać ten temat. To ostatni 
dzwonek, gdyż stale ubywa żywych świad-
ków historii. A jest to istotne, aby zdążyć 
pokazać organizację życia społeczno-gospo-
darczego Pogranicza. Na zakończenie wyraził 
żal, że w konferencji nie wzięła udziału dele-
gacja nauczycieli i młodzieży z Białorusi. Nie 
wiadomo bowiem dlaczego, organizator kon-
ferencji, Mazurskie Towarzystwo Naukowe 
nie otrzymało wsparcia finansowego na ich 
udział w konferencji oraz organizację kolonii 
od prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza.

Obrady zakończyło odśpiewanie „My 
Pierwsza Brygada” oraz wspólne zdjęcie (9).

Trzeba podkreślić świetną organizację im-
prezy, co było niewątpliwie zasługą niestru-
dzonego prezesa MTN dr. Alfonsa Bobowika 
oraz spore zainteresowanie tematyką obrad 
uczestników konferencji.

Tekst ZAM, foto Ludomira Zarębska
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W ostatnich miesiącach 2017 roku odeszło 
na wieczną wartę kilku regionalistów i spo-
łeczników nie tylko ziemi świętokrzyskiej.

25 kwietnia zmarł w wieku 92 lat Woj-
ciech Targowski uczestnik 

wojny obronnej w 1939 roku, 
mjr w stanie spoczynku, je-
den z ostatnich żołnierzy słu-
żących pod rozkazami mjr. 

Eugeniusza Kaszyńskiego 
„Nurta”. Był siostrzeńcem ojca 

polskiego regionalizmu, Aleksandra Patkow-
skiego. Przyjaźnił się z „Jędrusiami” , często 
bywał na spotkaniach oddziału organizowa-
nych w Muzeum Ziemi Staszowskiej w latach 
1992-2003. 

22 maja w wieku 79 lat od-
szedł Paweł Pierściński, wy-
bitny fotografik, regionalista 
oraz krajoznawca, twórca kie-
leckiej szkoły krajobrazu, czło-
nek honorowy Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego (obok mowa po-
grzebowa wygłoszona przez n/p). 

11 czerwca 2017 roku zmarł w wieku 
69 lat przegrywając walkę z nowotworem 

Mariusz Bondarczuk, dzien-
nikarz, wydawca i regiona-
lista z Przasnysza. W latach 
1980-81 redagował czaso-
pismo Solidarność Przasny-

ska, internowany 13 grudnia 
w Iławie na okres 5 miesięcy. 

W czerwcu roku 1988 odwiedził Muzeum 
Ziemi Staszowskiej odbywając tam spotka-
nie autorskie oraz w Ossali złożył wizytę 
Adamowi Bieniowi, z którym przeprowa-
dził ciekawą rozmowę. Był autorem kilku 
książek o tematyce regionalnej, w tym inte-
resującej historii Żydów przasnyskich oraz 

kroniki Gimnazjum i LO w Prza-
snyszu. 

20 czerwca odszedł Marek 
Wójkowski, długoletni prezes 
towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kutnowskiej (w latach 2007-

2014). Miał 62 lata. Brał udział 
m.in. w I Ogólnopolskich Targach Wydaw-
nictw Regionalnych w Staszowie, podczas 
których w imieniu swego towarzystwa od-
bierał pamiątkowy medal im. Łukasza Opa-
lińskiego za aktywny udział w Targach. Był 
postacią nietuzinkową. M.in. członek zespołu 
redakcyjnego rocznika „Kutnowskie Zeszyty 
Regionalne”, autor szeregu artykułów histo-
rycznych i publicystycznych. Pasjonowała go 
numizmatyka oraz kolekcjonerstwo. 

10 lipca zmarł w Krakowie w wieku 75 

lat Jan Majewski, z wykształ-
cenia prawnik (absolwent UJ 
z roku 1971), z zamiłowania 
regionalista ziemi opatow-
skiej, służący społeczeństwu 
poradnictwem prawnym i nie tyl-
ko. W roku 1991-1993 był posłem z ramienia 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (star-
towaliśmy w wyborach parlamentarnych do 
Sejmu z tego samego tarnobrzesko-rzeszow-
skiego okręgu). Czasami bywał na imprezach 
organizowanych przez Staszowskie Towarzy-
stwo Kulturalne w Muzeum Ziemi Staszow-
skiej. Po unieważnieniu małżeństwa, w roku 
1999 przyjął święcenia kapłańskie. Był wika-
rym w parafii św. Wojciecha w Kaliningradzie.

24 lipca w wieku 48 lat zmarł Tomasz Bie-
lecki, nauczyciel historii, regio-
nalista, współautor wydanej 
w roku 2005 książki Środowi-
sko geograficzno-przyrodnicze 
ziemi staszowskiej oraz dwa lata 
później opublikowanych Legend 
staszowskich. Był kustoszem otwar-
tego w roku 2013 jedynego w województwie 
Muzeum Szkolnego. Jego nagły zgon zasmucił 
uczniów, ich rodziców oraz liczne grono współ-
pracowników. W ostatniej drodze staszowianie 
tłumnie żegnali tego wspaniałego nauczyciela, 
oddanego bez reszty historii, którą pokochał. 

8 sierpnia w wieku 84 lat odszedł Ryszard 
Grzelakowski, lekarz, regionalista, założyciel 

(w roku 1982) i długoletni prezes 
Towarzystwa Miłośników Dusz-
nik-Zdroju, badacz dziejów 
tego miasteczka, do którego 
przybył z rodzinnej Warszawy 

zaraz po zakończeniu II wojny 
światowej. Był autorem „Ency-

klopedii Dusznik-Zdroju” oraz członkiem ze-
społu redakcyjnego „Ziemi Kłodzkiej” i Klubu 
Publicystyki Turystycznej i Kulturalnej Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP. Za swą działalność 
wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela 
Dusznik-Zdroju oraz Honorowego kustosza 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Był 
kilkakrotnie w Staszowie, w tym na I Targach 
Wydawnictw Regionalnych w 1998 r. oraz na 
obchodach 20-lecia Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego wiosną 2001 roku.

29 września zmarł w wieku 88 lat Kazimierz 
Gawroński, działacz straży pożar-

nej. Był pierwszym Komendan-
tem Rejonowym Straży Pożar-
nej w Staszowie. Swoją służbę 
w ochronie przeciwpożarowej 

rozpoczął w roku 1957. Funkcję 
Komendanta Rejonowego pełnił 

do czasu przejścia na emeryturę w roku 1988. 
W roku 1968 ukończył Wyższą Szkołę Oficer-
ską w Warszawie. W okresie gimnazjalnym na-
leżał do Młodego Wojska Polskiego, organiza-
cji młodzieżowej utworzonej w szkole w roku 
1948 na znak sprzeciwu młodych ludzi wobec 
totalitaryzmu. Przynależność do tej organizacji 
spowodowała, że spędził w więzieniach PRL 
ponad siedem lat. Kazimierz Gawroński prze-
kazał do Muzeum Szkolnego wiele cennych do-
kumentów z okresu przynależności do Młodego 

Wojska Polskiego.
Ponadto dotarła do mnie wia-

domość o śmierci dwóch osób: 
prof. Kazimierza Denka z Po-
znania i Janusza Władysława 

Obary ze Starachowic. Prof. De-
nek, wybitny krajo-

znawca i filozof zmarł 4 lutego 
2016 roku w wieku 84 lat, zaś 
Janusz Obara, aktor, dzienni-
karz i regionalista ziemi święto-
krzyskiej odszedł 10 lutego 2017 

roku w wieku 76 lat. Prof. Denek był gościem kil-
ku kongresów regionalistów, w tym w roku 1994 
we Wrocławiu, gdzie miałem zaszczyt go poznać. 
Przez lata utrzymywałem z nim kontakt kore-
spondencyjny, a 4 maja 2015 roku otrzymałem od 
profesora jego książkę Filozofia życia z dedykacją 
„Panu Maciejowi A.Zarębskiemu z najlepszy-
mi wyrazami wraz z podziękowaniem za własną 
twórczość naznaczoną miłością Ojczyzny”. Ja-
nusz Obara wielokrotnie uczestniczył w impre-
zach organizowanych w Ośrodku w Zagnańsku, 
w tym w „Posiadach w cieniu Bartka” we wrze-
śniu 2006 roku. Jest współautorem kilku almana-
chów twórców polonijnych w USA, wydanych 
w Bibliotece Świętokrzyskiej. Należał do Zrzesze-
nia Literatów Polskich w Chicago jako długoletni 
mieszkaniec tego miasta. W Starachowicach zaj-
mował się w ostatnim okresie życia m.in. wyda-
waniem kwartalnika kulturalnego o nazwie „Ars 
Pro Memoria”. Janusz Obara jest autorem kilku 
biograficznych książek oraz wydawcą kilkunastu 
pozycji książkowych.

Maciej A.Zarębski

Odeszli w ostatnich miesiącach… Chciałbym pożegnać Pawła Pierścińskiego 
w imieniu dwóch organizacji regionalnych 
– Świętokrzyskiego Towarzystwa Regional-
nego oraz członków Stowarzyszenia Absol-
wentów Liceum im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach „Żeromszczacy”. W obu tych 
towarzystwach sprawował funkcję członka 
honorowego. Dla nas, członków tych orga-
nizacji, był przede wszystkim niezawodnym 
kolegą i przyjacielem, na którego dobroć, takt 
i elegancję zawsze można było liczyć. W Sto-
warzyszeniu Żeromszczacy oraz Świętokrzy-
skim Towarzystwie Regionalnym był niekwe-
stionowanym autorytetem. 

Nie mniejszym jak w Związku Fotografików 
Polskich, gdzie jako twórca Kieleckiej Szko-
ły Krajobrazu stanowił wzór do naśladowania 
dla wielu pokoleń pasjonatów fotografii, jako 
niedościgniony mistrz obiektywu. Jego opinia 
dla fotografujących kolegów, niezależnie od ich 
wieku, rady dla pasjonatów regionalizmu, ludzi 
pióra spod znaku małych ojczyzn oraz oddanych 
Matecznikom Patriotyzmu i Kultury znaczyła 
bardzo dużo. Uhonorowany został przez regiona-
listów medalami: Adama Bienia, Aleksandra Pat-
kowskiego i Stefana Żeromskiego, a przez „Że-
romszczaków” Złotą Odznaką Stowarzyszenia. 

Pozwólcie, pogrążeni w smutku żałobnicy 
na chwilę osobistej refleksji. Tak się składa, że 
kiedy Paweł w roku 1956 opuszczał mury na-
szego liceum, ja rozpoczynałem w nich eduka-
cję. Gdy on rezygnując z wyuczonego zawodu 
inżyniera, poświęcił się bez reszty swojej uko-
chanej pasji fotografowania, ja studiowałem 
medycynę w Białymstoku. Kiedy podjąłem 
pracę w Staszowie i w roku 1991 zainicjowa-

łem utworzenie Muzeum Ziemi Staszowskiej, 
nasze drogi życiowe bardzo się zbliżyły. Pa-
weł pomagał mi w urządzeniu staszowskiego 
Muzeum wyposażając go w piękne fotogramy 
promujące ten region, a wkrótce stał się sta-
łym współpracownikiem pisma regionalnego 
o nazwie „Goniec Staszowski”, publikując 
w nim recenzje wystaw fotograficznych, re-
portaże o ciekawych postaciach Kielecczyzny 
oraz cenne analityczne eseje. Kiedy opuściłem 
Staszów przenosząc się do podkieleckiego Za-
gnańska, Paweł bezinteresownie pomógł mi 
w urządzeniu Ośrodka Regionalizmu Świę-
tokrzyskiego, przemianowanego w Ośrodek 
Mateczników Polskości. Był niemal na wszyst-
kich spotkaniach literackich i innych impre-
zach organizowanych w tym Ośrodku, m.in. 
na Posiadach w cieniu Bartka. Nigdy nie od-
mówił swojej pomocy zarówno organizacyjnej 
jak i merytorycznej. Niemal do końca swoich 
dni uczestniczył w imprezach organizowanych 
czy w Zagnańsku, czy w Kielcach przez ŚTR. 
Wiem, że swoją obecnością zaszczycał rów-
nież wiele odbywających się na naszym terenie 
imprez kulturalno-literackich i artystycznych. 
Za tę jego niesamowitą żywotność twórczą 
i życzliwość wobec nas maluczkich jego na-
śladowców, chcę z serca podziękować. Długo 
będzie nam brakować jego obecności twórczej. 
I chociaż mówi się, że nie ma ludzi niezastą-
pionych, mam świadomość, że Paweł Pierściń-
ski pozostawił puste miejsce, którego nie da się 
zapełnić…Żegnaj przyjacielu, słynny artysto, 
wspaniały kolego, wielki patrioto. Jestem pe-
wien, że teraz dokumentujesz krajobraz nie-
biański. Cześć Twojej pamięci…

Tak się jakoś przez ostatnie lata rządów 
poprzedniej koalicji układało, że co tylko się 
dało, wystawiano na sprzedaż. Byle się po-
zbyć w jak najszybszym tempie materialnego 
balastu, którym trzeba było rządzić. Przebie-
gało to w sposób dość sprawny, a majątek 
narodowy kurczył się w zadziwiająco szybki 
sposób. Tego wymagał bowiem program zwi-
jania państwa, no bo skoro europejski establi-
shment dążył do utworzenia superpaństwa eu-
ropejskiego o nazwie Unia Europejska, to po 
co miałyby istnieć państwa narodowe? Tylko 
przeszkadzałyby w radosnej twórczości euro-
polityków drepczących z zapałem w rytmie 
„Ody do radości”. Na całe szczęście udało się 
to szaleństwo zatrzymać mądrą decyzją Pola-
ków w ostatnich demokratycznych wyborach. 
Jednocześnie okazało się, że doprowadzenie 
kraju do jako takiej normalności, to okres nie 
dwóch, trzech, ale w niektórych sprawach 
nawet kilkunastu lat pracy od podstaw. Pracy 
prowadzonej konsekwentnie, aczkolwiek cały 
czas pod presją różnego rodzaju czarnych 
marszów, protestów, puczów i Bóg wie jakich 
jeszcze wielkich kłód rzucanych przez bezpro-
gramową totalną opozycję pod nogi Polakom 
pragnącym zachować swoją kulturę i korze-
nie powstania naszej państwowości. Wytacza 
się przeciw nam wszelkiego rodzaju działka 
i działa za to, że nie dajemy się zaszufladko-
wać w rozpisany przez globalnych uzurpato-
rów porządku światowego program likwidacji 
państw narodowych, a przede wszystkim pro-

gram zniszczenia chrześcijaństwa leżącego 
u podstaw kształtowania się oblicza Europy. 
Oblicza, które ktoś postanowił zmienić nie 
pytając nas o zdanie. Mało tego, nawet wbrew 
nam. Płyną więc szerokim strumieniem mi-
liony dolarów z kasy multimiliardera Sorosa 
na różnego rodzaju fundacje wspomagając 
te obłąkańcze programy. Obecnie rozgrywa 
się batalia o jawność w dysponowaniu tzw. 
Funduszy Norweskich, które na terenie Polski 
rozdzielała Fundacja Batorego, przeznaczając 
je owszem na działalność organizacji poza-
rządowych, ale głównie wspierających orga-
nizacje feministyczne i LGBT. Stowarzysze-
nia związane z kulturą regionalną nie miały 
do nich dostępu. Ostatnio pan Soros rzucił na 
szaniec jednorazowo znaczną kwotę swojego 
majątku na wsparcie wszelkich działań m.in. 
przeciw Polsce i Węgrom, mając te kraje na 
swoim specjalnym celowniku zanurzonym 
w nienawiści do chrześcijaństwa i propago-
wania wartości narodowych.

Do osiągania tych celów służy również 
program masowej islamizacji Europy, które-
mu Polska się nie podporządkowała. Z tym 
programem kraje Zachodniej Europy nie po-
radziły sobie, nie bacząc na to, że tak masowa 
migracja obcych kulturowo nacji docelowo 
wyruguje z organów władzy dotychczaso-
wych rodowitych mieszkańców i sama przej-
mie władzę instalując swoje kalifaty. Państwa 
europejskie nie wiedzą jak walczyć z islami-
zacją. Mało tego: często osłaniają ekstremi-

stów muzułmańskich. Zachód potrafi używać 
środków militarnych, ale nie potrafi zachować 
się w wojnie kulturowej toczącej się na na-
szych oczach. Kiedyś pokazywano w TV jak 
pod jakimś blokiem w Warszawie grupa kil-
ku muzułmanów modliła się do Allaha. Przez 
głowę przebiegła mi wówczas taka myśl: cie-
kawe jak by się zachowali, gdyby naprzeciw 
nim, pod ścianą tego bloku, pojawiła się grup-
ka (dla zachowania bezpieczeństwa) Polaków 
z jakimś obrazem świętym lub krzyżem. Jak 
by się zachowali? Może to byłby dobry poko-
jowy sposób na wskazanie innym kulturowo 
przybyszom, jaka jest nasza własna, rodzima 
kultura. Ale nic takiego się nie wydarzyło. 
Nikt na to nie wpadł. 

W kontekście tych wszystkich narzuca-
nych globalnych modeli urządzania nam 
życia jakże ogromną rolę spełniają wszel-
kie stowarzyszenia i organizacje regionalne 
dbające o zachowanie świadectw naszego 
ponadtysiącletniego zakorzenienia się w kul-
turze chrześcijańskiej, która na trwale zago-
ściła w naszych domach. Myślę, że działacze 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go, przy wsparciu wielu osób spoza regio-
nu, wykazali się ogromną pracą w obszarze 
propagowania polskiej kultury, gdzie tylko 
było to możliwe. Z pewnością jeszcze więk-
szą rolę spełnią Mateczniki Polskości. Jak 
jednak jest to wyboista droga podkreślał nie-
jednokrotnie prezes ŚTK dr Maciej Zarębski, 
zarówno w materiałach sprawozdawczych, 
jak i w dyskusjach prowadzonych na różnych 
poziomach. Przede wszystkim brak jakiego-

kolwiek zainteresowania mediów, zarówno 
ogólnopolskich, jak i lokalnych. Być może 
jest to wypadkowa podjętych przez poprzed-
nie rządy decyzji o sprzedaży obcym pań-
stwom rynku prasowego. W zasadzie mam 
tu na myśli niemiecki rynek medialny, który 
posiada w swoich rękach ponad 70% prasy 
polskiej i jeżeli uda się obecnemu rządowi 
zrepolonizować ten rynek, sytuacja się zmie-
ni. W żadnym innym kraju nie oddano w obce 
ręce tak potężnych udziałów w rynku praso-
wym jak w Polsce. To tylko świadczy o tym, 
że nie wszystko jest na sprzedaż. Niemniej 
brak przedstawicieli władz lokalnych na or-
ganizowanych spotkaniach, konferencjach, 
posiadach czy innych formach działalności 
ŚTK, mimo wysyłanych zaproszeń, uważam 
za niedopuszczalny. Z czego to wynika, nie 
wiem. Może to brak symetrii w ocenie tych 
zjawisk, które nie przynoszą konkretnych 
zysków w zderzeniu ze sprawami gospodar-
czymi? A może po prostu brak zrozumienia 
znaczenia dziedzictwa narodowego dla życia 
każdego Polaka? Można tylko życzyć, aby 
w przyszłym roku sytuacja w tym zakresie od-
wróciła się na lepsze i sprawy kultury zaczęły 
być należycie przez władze doceniane. Życzę 
również dr. Maciejowi Zarębskiemu i współ-
pracującym z nim osobom, aby dopisało im 
zdrowie i wiara w to, że ich praca przyniesie 
wymierne korzyści. A zdrowie w warunkach, 
gdy zakłada się ambitny program i niestru-
dzenie trzeba walczyć dosłownie o wszystko, 
z pewnością będzie niezbędne.

Moherek

Nie wszystko na sprzedaż
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Podejrzeniem brzydkim, ale prawidło-
wym jest, że dysponenci i planiści „naszej tele-
wizji” postawili sobie jako główny, strategicz-
ny cel – zabełtać w mózgu telewidza, czyli 
– mówiąc językiem ulicy – „zrobić kaszanę”. 

A jako cel doraźny – zanękać na amen 
i skołować całą populację telewizyjną. Zaś 
docelowo – zbajerować cały naród. 

Lawina reklam, na zmianę z nawałnicą 
„autopromocji” oraz „ogłoszeń nadawcy” dają 
nieustający potok sieczki telewizyjnej, w jego 
odmętach obraca się telewidza, jak na karuze-
li lub w kieracie. Ale modelem nowoczesne-
go obrazu telewizyjnego „tak naprawdę” jest 
inny wynalazek – kalejdoskop! Jest to model 
udoskonalony elektronicznie, a więc szybszy 
i sprawniejszy od kalejdoskopu optycznego. 
Zmienia on obraz co 0,1 – 0,2 sek., dbając 
przy tym jednocześnie, aby obraz następny 
nie miał bynajmniej nic wspólnego z treścią 
poprzedniego, ani też następnego. W ten spo-
sób nadawca telewizyjny realizuje swój ideał 
nieustannego migotu. Unicestwia on w za-
rodku wszelki sens. Jest to doskonały sposób 
na wprowadzenie telewidza w pełny kołomąt, 
czyli – uczenie mówiąc – w stan psychicznej 
dezintegracji. Atakuje to w pierwszym planie 
wzrok. Ale przecież nerwy wzrokowe biegną 
dalej i łączą się w mózgu człowieka z ośrod-
kami myślenia i kojarzenia. Nic z tego! Migot 
tele-obrazu doprowadza bodźce powodujące 
wyłącznie zlasowanie umysłu ludzkiego. To 
już nie jest „kaszana”, ani nie żadna „woda 
z mózgu” – to prawdziwa masakra osobowo-
ści. Patrząc na ekran, gdzie co ułamek sekundy 
reżyser obrazu tłucze mi mózg migotem, czuję 
wprost fizycznie zanik mego człowieczeństwa.

Przy okazji wspomnę jeszcze jeden kla-
syczny numer realizatorów obrazu. Znany, 
popularny i lubiany gracz ustawia sobie piłkę 
do wykopu, bierze rozbieg, podbija, piłka szy-
buje wprost na mnie, jeszcze 0,01 sek i – wali 
mnie prosto między oczy. Operator obrazu 
musi pękać ze śmiechu, gdy tak smagnie wi-
dza nagle przyspieszonym zbliżeniem, chla-

stanie telewidza po oczach to jego ulubiona 
praktyka. Widzi w jego zwężonych źrenicach 
najpierw strach, potem nagle kurczowo zaci-
śnięte powieki. To jest prawdziwy majstersz-
tyk chama telewizyjnego.

Takie były moje pierwsze, zmysłowe do-
znania, po mym come back do telewizora. Ale 
są i głębsze, by tak nieskromnie rzec – inte-
lektualne. 

Stwierdzam, że istnieje coś takiego, jak 
negatywna wizja, misja i pasja spełniana 
przez media „mainstreamu”. Nie mógłbym 
zrozumieć kompozycji codziennych wiado-
mości, faktów, czy dziennika TV, gdybym nie 
założył istnienia takiego złowrogiego scena-
riusza. Na czołówce mamy wiadomości dnia 
rutynowo i bez wyjątku rozpoczynające się 
od aktualnego przeglądu najgorszej makabry 
z Polski i ze świata. Od szokujących sensacji: 
trzęsienia ziemi w Chile, Nepalu, Bangladeszu. 
samobójczych zamachów na bazarze w Kabu-
lu lub ataku szaleńca w amerykańskiej szkole, 
wybuchów rafinerii, katastrof lotniczych, ko-
lejowych… Niemal codziennie rozpoczyna-
ją rutynowo od zwykłych kolizji drogowych 
(„23-latek” zginął na miejscu, jego „partnerka” 
w stanie ciężkim została odwieziona do szpita-
la w Siewierzu!). W dziennikach TV następują 
jedna po drugiej same zbrodnie – zabójstwa 
kryminalne, najlepiej dzieciobójstwa, porwa-
nia, akty pedofilii przy udziale kleru, w koń-
cu – wykrycie afery w kręgach elity władzy 
Kamerunu, nie mówiąc o rządzących „w tym 
kraju”. Żadnych pozytywnych wieści, jakby 
wokół nas nie działo się nic dobrego. Kilka mi-
chałków kończy dziennik, więc na deser daje 
się np. „optymistyczną wiadomość” – w Pusz-
czy Knyszyńskiej zakwitły ponownie zawilce, 
zaś w moskiewskim metro otwarto 12 nowych 
stacji podziemnych (podczas gdy w metro 
warszawskim nadal nie można było uruchomić 
drugiej linii).

Dyrektywa takiego układu wiadomości 
jest przejrzysta. Telewizja ma za zadanie 
napędzać lęki o przyszłość i dzień dzisiejszy, 

wzbudzać nerwice, strach i obawę, wzniecać 
nastrój paniki... Oraz sprawiać oswojenie 
rzesz telewidzów z ogromem zła prezentowa-
nym w medialnym powiększeniu i zagęszcze-
niu. Zwłaszcza wiadomości o Polsce powin-
ny być jak najgorsze i koniecznie, żeby były 
z zaklętego trójkąta – Wiejska, Aleje Ujaz-
dowskie, Krakowskie Przedmieście. Trzeba 
utrwalić defetyzm i podtrzymać negatywizm 
większości naszych obywateli, pogłębić ich 
stan zniechęcenia i obrzydzić życie, a zwłasz-
cza politykę „w tym kraju”. Najlepszy byłby 
przekaz, który nie zawierałby żadnych innych 
wiadomości, jak tylko skrajnie negatywne, 
dołujące, budujące przeraźliwy obraz świa-
ta. Zachęcić w pierwszym rzędzie młodych, 
aby „spieprzali stąd” do innych krajów, tam 
„gdzie da się żyć”. Taka jest domyślna recepta 
na przekaz TV. Wszystkie fakty medialne są 
„prawdziwe”, tylko ich wybór jest wyrazem 
bezwzględnej preferencji dla ZŁA i eliminacji 
DOBRA z obrazu rzeczywistości.

Może ja trochę przesadzam? Ale chy-
ba nie za wiele. Zwłaszcza, że jeszcze mam 
inne spostrzeżenia natury ogólnej. Na przykład 
w sprawie kolejnej, ewidentnej dyrektywy 
misyjnej, którą realizują nasze „media mętne-
go nurtu”. Stanowi ją dążenie do podsycania 
i pogłębiania nieustannego wewnętrznego an-
tagonizmu, zatargu, konfliktu wszystkich ze 
wszystkimi o wszystko. Każdy motyw i każdy 
temat jest dobry, żeby wzmóc ogólny stan roz-
jątrzenia, podminowania i skłócenia opinii. Se-
riale są zbudowane na schemacie użerania się 
i warczenia na siebie nawzajem wśród najbliż-
szych. Wiadomości bieżące – obrazem walki 
na wyniszczenie pomiędzy władzą, a opozycją 
polityczną itd. Co dzień wybucha sterowana 
w mediach nowa skandaliczna afera politycz-
na. Jej bohaterowie maglowani są, aż do ujaw-
nienia następnej, szokującej sensacji. Nie bez 
powodu do Ministra Zdrowia przylgnął w trak-
cie ostatniego kryzysu zaufania epitet „doktor 
Judzim”. Pewne telewizje, zwłaszcza pewne 
audycje, a nade wszystko wyspecjalizowani 
dziennikarze, znani są z tego, że robią z te-
lewizorni normalną szczujnię. Przerzucają 

się z przeciwnikami zarzutem o stosowanie 
„mowy nienawiści”. A wśród publiczności 
medialnej wzbudzają poczucie wszechogarnia-
jącego kryzysu zaufania, jako główny motyw 
życia publicznego. Chodzi o to, żeby utrzymać 
i utrwalić w społeczeństwie powszechny i nie-
ustający stan fermentu, złych emocji, frustracji, 
resentymentu i wzajemnej wrogości – jako nie-
uchronną istotę naszej zbiorowej egzystencji. 
Z moich obserwacji wynika, że ten program 
robi ekipa zawołanych, rutynowanych mizan-
tropów, wykwalifikowanych fachmanów od 
„czarnego piaru”, zauroczonych złem produ-
centów „opium dla maluczkich na co dzień”. 
Ich misją jest wprowadzenie toksyny psychicz-
nej i trucizny duchowej do umysłów masyw-
nej większości Polaków (95% - to notoryczni 
telewidzowie).

W sumie – chodzi o wykreowanie obrazu 
APOKALIPTYCZNEGO ZŁA osaczającego 
nas zewsząd, dominującego totalnie nad ży-
ciem w naszym kraju i w całym świecie. Cho-
dzi o zakwestionowanie PRYMATU DOBRA 
jako aksjomatu naszej cywilizacji i kultury.

Cóż wypada mi czynić, żeby nie zwa-
riować oglądając „naszą telewizję”? Lub, co 
gorsza – nie narazić własnej duszy na wiecz-
ne potępienie za grzech śmiertelny, że nara-
ziłem na niebezpieczeństwo nie tylko siebie 
samego, ale i Małżonkę? Że uległem za bez-
cen diabelskiej pokusie obecności w świecie 
wirtualnego kłamstwa, brzydoty, grzeszności 
i absurdu…!! Niech ja wyloguję się czym 
prędzej z tej pułapki zastawionej na Mnię, 
przez sprzysiężony przeciwko Ludzkości spi-
sek mainstreamu! Osobiście odzyskam może 
35 PLN miesięcznie (nie wiem jednak, co po-
wie na to moja Żona?!)

Ale żarty na bok! T a k ą  telewizję, 
zwłaszcza gdy podaje się ona za telewizję 
„publiczną”, należy czym prędzej zlikwido-
wać w interesie zbiorowym Obywateli, Pola-
ków, i LUDZI. Społeczeństwo i państwo na-
rażone na nią znajduje się na równi pochyłej 
i zmierza nieuchronnie do katastrofy i klęski 
na własne życzenie.

Z wyrazami poważania Baltazar K.

Nasze media – ami cochon – dokończenie

Może na początek przewrotnie, bo ma być 
nadal o książkach, a jest o czasopismach. Bę-
dzie oczywiście i o książkach, ale Czytelnikom 
należy się pewne wyjaśnienie, zwłaszcza tym 
(nielicznym co prawda), którzy zwrócili mi 
na to uwagę. Kiedyś na łamach „Gońca Sta-
szowskiego”, jak i „Gońca Świętokrzyskiego” 
prowadziłem rubrykę poświęconą prasie lokal-
nej i regionalnej – świętokrzyskiej. Dzisiaj już 
praktycznie zapomniałem dlaczego umarła ona 
śmiercią poniekąd naturalną. Pewnie m.in. dla-
tego, że to przede wszystkim ta prasa regional-
na i lokalna… umarła. To co wychodzi i mieni 
się właśnie ową prasą to „dworskie” periody-
ki, przede wszystkim samorządowce (organy 
gmin, powiatów czy województwa); czasem 
tylko przy udziale odpowiednich towarzystw 
regionalnych. Tu znakomity przykład… „Goń-
ca Staszowskiego”, który, po przerwie, owszem 
nadal wychodzi jako organ Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego, ale pod swoistym pa-
tronatem władz miejskich Staszowa. Coś tam 
jednak z tej prasy regionalnej i lokalnej zostało 
i pewnie trzeba będzie do tego wrócić. Tym-
czasem zaś książek w Ośrodku Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury nagromadziło się sporo 
– wiele z nich wpływa z dużym opóźnieniem, 
stąd czasami ten przegląd trąci starością… 
jednak zasługują na uwagę, a przynajmniej na 
informację, że takowe są. Stanęły bowiem na 
świętokrzyskiej półce potwierdzając swoje ist-
nienie.

W 1998 r. w serii Biblioteki Staszowskiej 
(nr 93) pod red. M.A.Zarębskiego ukazał się 
„Staszów piórkiem Józefa Juszczyka”. W su-
mie 41 grafik przedstawiających różne, mniej 
lub bardziej znakomite obiekty Staszowa – 
część zresztą już nieistniejących. W 2002 r. 
tenże autor wydał „Portrety mojej ziemi” (55 
grafik), a w 2016 r. „Staszów i okolice” w ra-
mach tzw. Biblioteki STK (nr 222), która jest 
staszowską kontynuacją Biblioteki Staszow-
skiej (obok zresztą kontynuacji przez Bibliote-
kę Świętokrzyską). Ta ostatnia zawiera aż 146 
grafik. Z jednej strony należy podziwiać talent 
i pracowitość autora, który jakby nie było przy-

bliża i utrwala były i obecny Staszów. Pomijam 
pewne mankamenty wydawnicze (zwłaszcza 
edytorskie), ale jedna rzecz nie ulega zdaje się 
wątpliwości – wydaniom z 2002 i 2016 r., cho-
ciaż na luksusowym papierze (jedno w kolorze 
sepii), daleko do ostrości i wyrazistości wyda-
nia z 1998 r. (i tylko to wydanie jest dostępne 
w Bibliotece Uniwersyteckiej). Dodajmy jesz-
cze, że wydaniu z 2016 r. towarzyszą równie 
urokliwe jak grafiki Juszczyka, „Zakamarki 
staszowskie” Wiesława Kota (z 1983, 1984 r.).

Staszowskie Starostwo opublikowało książ-
kę wspomnieniową – Władysław Rzadkowski, 
„Staszów w latach okupacji hitlerowskiej”, 
2017 (autorem grafik jest tu J.Juszczyk) – pro-
blem polega na tym, że niestety jak na razie 
tytuł ten nie może trafić do Kielc (na szczęście 
egzemplarz jest dostępny w Bibliotece Uni-
wersyteckiej, jak i WBP w Kielcach). Mimo 
że niedawno w Staszowie na spotkaniu autor-
skim gościł dr M.A.Zarębski, a na spotkaniach 
w Zagnańsku nie brakowało przedstawicieli 
tegoż grodu. Książkę zaś można, jak się nie-
dawno dowiedziałem, nabywać – bezpłatnie – 
w staszowskim Starostwie.

Stanisław Nyczaj wydał „Wśród pisarzy. 
Rozmowy i wspomnienia” (OW „Ston 2”, 
Kielce 2017). Mamy tu m.in: Wisławę Szym-
borską, Tadeusza Różewicza, Jerzego Ko-
rey- Krzeczowskiego, Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego, Edmunda Niziurskiego, Henryka 
Joachimowskiego, Juliana Kawalca, Sylwe-
stra Banasia, Ryszarda Miernika, Świętosława 
Krawczyńskiego. Dominują pisarze i poeci 
świętokrzyscy lub ze świętokrzyskimi korze-
niami. Pisarze; tytuł poprawniej winien chyba 
brzmieć: „Wśród pisarzy i poetów”.

Warto odnotować książkę o ładnie brzmią-
cym tytule „Świętokrzyskie korzenie” Anny 
Błachuckiej (tekst) i Zbigniewa Kubickiego 
(zdjęcia), Kielce 2017. Książka o edukacyj-
nych akcentach (regionalizm w nauczaniu), 
o czym jakby wskazywały słowa autorów do 
„Drodzy Rodzice i Nauczyciele”. Piszą bo-
wiem m.in.: „W dobie wszechobecnej »gład-
kości« twarzy przekazywanych w mediach 

i czasopismach warto chociaż spróbować 
dostrzec, co ziemia, wiatr i woda »wypisują« 
na kawałku korzenia czy drewna. Korzenia-
ki, patyczaki, gałęziaki to istne odbicia naszej 
rzeczywistości, naszych trosk, radości, niepo-
kojów, brawury, niebezpieczeństw, katakli-
zmów. Aż dziw bierze, że to, co dzieje się na 
ziemi, odbija się pod ziemią, formuje kształty 
i zdarzenia. Zachęcamy do oglądania, czytania 
i rozmów. Niech wieczorem z pomocą naszej 
wyobraźni ożywają te cudeńka Natury, niech 
nabierają życia. Niech się staną zaczątkiem 
ciekawych chwil spędzonych razem na lekcji 
wychowawczej, na zajęciach pozalekcyjnych, 
gdzie korzenie, rzeźby i wiersze wskażą drogę 
nowym zainteresowaniom”. Ale właśnie chy-
ba edukacyjnie nie jest dopracowana. Z kolei 
„Kamień w architekturze regionu świętokrzy-
skiego” Jerzego Wędrychowskiego („Goraj” 
Kielce 2014) ukazuje nam zastosowanie jedne-
go z naturalnych tworzyw w naszej przestrzeni.

Idea mateczników jakby powoli toruje so-
bie drogę w naszej czasoprzestrzeni kultural-
nej, chociaż nie ulega wątpliwości, iż jest ona 
od pewnego czasu obecna w rzeczywistości 
bardziej jako zjawisko, a nie ruch. Oto w 2008 
roku ukazało się pod red. Andrzeja Stawarza 
(zaprzyjaźnionego jakby nie było z Zagnań-
skiem) interesujące dzieło „O tożsamość kul-
turową Mazowsza – mateczniki dziedzictwa 
i tradycji” (Warszawa – Ciechanów). Jest tam 
także wzmianka o Macieju Andrzeju Zaręb-
skim jako „fenomenie Ziemi Świętokrzyskiej” 
ze swoim Ośrodkiem w Zagnańsku.

Prof. Henryk Kocój jest autorem dwóch to-
mów (ss. 402 i 322) zatytułowanych „Od Kon-
stytucji 3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej 
do powstania listopadowego” (Oświęcim: Na-
poleon V, 2016, 2017). Jest to co prawda zbiór 
wcześniej opublikowanych tekstów Profesora 
i w znacznej mierze przedstawia dyploma-
tyczne aspekty prezentowanych wydarzeń, 
ale jakby nie było powstanie kościuszkowskie 
w lwiej części militarnie rozegrało się na ziemi 
świętokrzyskiej i jego badania nie mogą być 
nam obce, tym bardziej iż prezentował je nie-

O książce regionalistycznej, regionalnej – w ogólności, a świętokrzyskiej w szczególności – ciąg dalszy…
raz w środowisku kieleckim (osobiście, jak i na 
łamach „Gońca Świętokrzyskiego”).

Niedawno odbyły się uroczystości 400- 
lecia eremu kamedulskiego w Rytwianach. 
Z tej okazji wydano okolicznościową księgę, 
którą warto przynajmniej przeczytać (Jubile-
usz 400-lecia Fundacji Kamedulskiego eremu 
w Rytwianach. Pustelnia Złotego Lasu w Ry-
twianach 1617-2017. Pod red.: ks. Wiesława 
Kowalewskiego, Katarzyny Curyło, Barbary 
Jelonek, Rytwiany 2017).

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kiel-
cach wydała zgrabny tomik poświęcony 
wystawie twórczości Ottona Grynkiewicza 
– („Pamięć Sybiru”, 2017. Red.: A.Dąbrow-
ski, M.Rumin. Wybór wierszy – I.Żukowska-
-Rumin, ss. 60). W czerwcu 1941 r. Sowieci 
aresztowali ojca Ottona (miał wtedy 10 lat), 
a rodzinę zesłano na Sybir. W swoim dorobku 
ma kilka publikacji, w których znajdują odbi-
cie przeżycia tamtych lat. W ub. roku książkę 
poświęconą Grynkiewiczowi wydała zmarła 
niedawno Zofia Korzeńska („Gorejące drzewo 
o poezji Ottona Grynkiewicza”), Kielce: Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 
Oddział, 2016).

Franciszek Ratkiewicz, długoletni członek 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych miał 
otrzymać w darze od swych przyjaciół piękny 
prezent w postaci okolicznościowej książki. 
„O czym piszą przyjaciele – pisze m.in. Z.Trych 
– swojemu Przyjacielowi w swoich wierszach? 
O tym samym, czego On doświadczał i do-
świadcza. O tęsknocie do radosnego, szczęśli-
wego, spełnionego dnia, o ulotnych uczuciach, 
o miłości, co bywa róży pąkiem, ale i kolcem, 
o lękach egzystencjalnych, o pięknie przyrody, 
miłości rodzicielskiej, cieple matczynych rąk. 
Jednym słowem o życiu. Ciekawe jak to przyj-
mie”. Niestety w trakcie oddawania książki do 
druku F.Ratkiewicz zmarł. Pozostała jednak 
książka pamięci („Dobrze, że jesteś”. Wybór 
tekstów Wanda Śliwińska. Red.: Z. Antolski, 
W. Śliwińska, Kielce: Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, 2016, ss. 117).

Jan Jadach
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Wtorkowe spotkanie nie ograniczało się do 
promocji jednej książki, bowiem dla zaintere-
sowanych twórczością literacką autora Moich 
powrotów, dostępne były także inne jego książki 
(w tym dwie pierwsze części autobiografii, koloro-
wy album Szlakiem wybranych dworów i pałaców 
Kielecczyzny oraz reportaż z podróży na Antypody 
zatytułowany W krainie torbaczy i kiwi), których 
obszerną bibliografię prezentowała, przy kier-
maszu książek żona autora Ludomira Zarębska. 
Pytania do doktora Zarębskiego mieli m.in. Zofia 
Czerna, Wiesław Kot oraz Andrzej Wawrylak. Na 
zakończenie wieczoru autorskiego pisarz chętnie 
podpisywał swoje książki (foto 6).
Foto: M.Sobieniak, A.Sochacki, tekst: M.Skrętek

Foto 1, 2, 3 na stronie 10

Odbył się 6 września 2017 roku w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kiel-
cach. Wzięło w nim udział blisko 70 
osób (1), sympatyków Biblioteki Świę-
tokrzyskiej oraz fanów twórczości lite-
racko-artystycznej Macieja Zarębskiego, 
prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego, członka warszawskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich, honorowe-
go członka Zrzeszenia Literatów Polskich 
w Chicago, wiceprezesa Zarządu Głównego 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 

Okazją do organizacji tego spotkania była 
promocja książki Moje powroty, III części 
pięcioksięgu biograficznego cyklu zatytuło-
wanego Ze schowka pamięci. 

Imprezie towarzyszyły wystawy: dorob-
ku literackiego (w trzech gablotach ekspo-
nowano pięćdziesiąt pozycji książkowych 
autorstwa M.Zarębskiego) (2, 3, 4, 5) oraz 
ponad 20 plakatów z jego spotkań autor-
skich na przestrzeni ostatnich 15 lat (poka-
zano plakaty z Andrychowa, Białegostoku, 
Dusznik, Kąt, Lublina, Warszawy, a także 
z Chicago). (6)

 Uczestników wieczoru przybyłych z całej 
Polski (z Białogardu Marka Mostka, z War-
szawy prof. Andrzeja Tyszkę, z Ostrowa Wiel-
kopolskiego Józefa Wiesnera, z Zawiercia dr. 
Stefana Augusta z małżonką, ze Staszowa Ja-
dwigę Szyszkę, Wiesława Kota, Jacka Naster-
naka, Stanisława Ratusznika, Marka Sobie-
niaka, z Zagnańska Jacka Fronio oraz liczną 
rzeszę kielczan z Magdaleną Helis-Rzepką, 

Kazimierzem Gi-
nałem i Maria-
nem Winiarskim) 
powitał Andrzej 
Dąbrowski, dy-
rektor Biblioteki 
(7). Podkreślił 
znaczenie spotka-
nia jako wydarze-
nia kulturalno-li-
terackiego ziemi 

świętokrzyskiej. Przypomniał postać niedaw-
no zmarłego Pawła Pierścińskiego, artysty fo-
tografa, związanego także ze Świętokrzyskim 
Towarzystwem Regionalnym. Minutą ciszy 

zebrani uczcili 
jego pamięć.

Następnie głos 
zabrał prof. An-
drzej Tyszka (8), 
który omówił dro-
gę Zarębskiego 
od regionalisty, 
kronikarza wy-
darzeń społecz-
no-kulturalnych 
ziemi kieleckiej 

do wydawcy, fotografa, dziennikarza, literata 
i globtrotera. A także działacza szczebla cen-
tralnego w walce o nowe oblicze polskiego re-
gionalizmu, jako członka Rady Działalności 
Pożytku Publicznego przy Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej.
Z kolei głos zabrał autor promowanej 

książki oraz prezentowanych kilku innych 
pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej, wyda-
nych w latach 2013-2017, w tym albumu 
Szlakiem wybranych dworów Kielecczyzny, 
książki reportażowej poświęconej Australii 
i Nowej Zelandii W krainie torbaczy i kiwi, 
dwóch pierwszych części jego biograficz-
nego pięciok-
sięgu – Z Kle-
rykowa w świat 
oraz Smak hobzy. 
Nawiązując do 
Moich powrotów 
przypomniał (9), 
iż zadedykował 
książkę żonie Lu-
domirze z okazji 
50 lat pożycia 
małżeńskiego, której także podziękował za 
redakcję tej książki. Słowa wdzięczności 
skierował do sponsorów tego wydawnictwa, 
w tym Naczelnej Izby Lekarskiej w War-
szawie, Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej 
w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Sta-
szowie oraz Aleksandry Przybylskiej z Chi-
cago. Osobne słowa podziękowania trafiły 
do Józefa Juszczyka, autora grafik zamiesz-
czonych na okładkach promowanej książki, 
pochodzących z albumu Staszów piórkiem 
Józefa Juszczyka, wydanego w roku 1998 
w Bibliotece Staszowskiej. 

Następnie Andrzej Dąbrowski zaprezento-
wał recenzję książki Moje powroty pióra Lu-
cyny Kukomskiej. Oto jej obszerne fragmenty: 

Kolejna III część cyklu biograficznego dr. 
Macieja A.Zarębskiego Ze schowka pamięci 
Moje powroty obejmuje okres 3 lat i 3 miesię-
cy od chwili przyjazdu z libijskiego kontraktu 
(lata 1986-89). Były to lata, w których w za-
sadzie trzeba było budować na nowo zerwane 
kontraktem więzi, stworzyć solidne podwaliny 
pod działalność społecznikowską i w końcu 
odbudować własne gniazdo rodzinne. (…) Ten 
ponadtrzyletni okres biograficzny można okre-
ślić jako pozytywistyczną pracę od podstaw, 
która przyniosła ogromne korzyści nie tylko 
w wymiarze zawodowym, ale również w pra-
cy społecznikowskiej, dając solidne podwaliny 
pod rozwój miejscowej kultury regionalnej. (…) 
Książkę czyta się jednym tchem, gdyż zachęca 
do tego lekki styl pisania autora i ciekawość, co 
jeszcze się dalej wydarzy. Ilustrowanie zaś okre-
ślonych zdarzeń wieloma fotografiami stanowi 
dodatkowy atut poznawczy. Jest to znakomita 
propozycja lektury dla tych, którzy twierdzą, że 
się nudzą. Jest przecież wokół nas tyle do zro-
bienia, a każdy z nas ma jakieś swoje hobby, czy 
niezrealizowane marzenia. Wystarczy tylko, tak 
jak dr Maciej Zarębski zakasać rękawy i wziąć 
się do pracy, aby pozostawić za sobą trwały ślad 
dla następnych pokoleń (…).

Po tym wystąpieniu dyr. Andrzeja Dąbrow-
skiego wysłuchano kilku fragmentów Moich 
powrotów, odczytanych przez autora. Do-

tyczyły bohaterów książki uczestniczących 
w promocji, w tym Jadwigi Szyszki, Wiesła-
wa Kota, Jacka Nasternaka i Marka Sobie-
niaka ze Staszowa, Jolanty Polakowskiej i jej 
niedawno zmarłego męża Waldemara z Kielc 
oraz Jacka Fronio z Zagnańska.

Następnie uczestnicy wieczoru obejrze-
li 7-minutowy profesjonalny film „Amery-
ka oczami doktora Zarębskiego”, nakręcony 
w sierpniu 2006 roku po spotkaniu promocyj-
nym jego książki Dotknięcie Ameryki, czyli 
pięćdziesiąt dni w Stanach, które odbyło się 
w Muzeum Polskim w Chicago. Film był 
emitowany we wrześniu 2006 roku w polskiej 
stacji „Polsat 2” oraz w telewizji „Polonia”. 
Zarębski opisuje w nim, co go zauroczyło 
a co rozczarowało w Ameryce podczas poby-
tu w Chicago w okresie od 22 sierpnia do 10 
października 2004 roku. 

Na koniec tej części spotkania głos zabrał 
Jan Jadach (10), który omówił zasługi Zaręb-
skiego dla świętokrzyskiego i ogólnopolskie-
go regionalizmu 
oraz jego pio-
nierskie działania 
na rzecz popula-
ryzacji idei Ma-
teczników Patrio-
tyzmu i Kultury. 
Poinformował , 
iż w związku ze 
zbliżającym się 
75-leciem uro-
dzin Macieja Zarębskiego powstał Komitet 
Organizacyjny obchodów tego jubileuszu, 
którego jednym z celów jest wydanie Księ-
gi Pamiątkowej. Zaapelował do zebranych 
o nadsyłanie do końca 2017 roku na adres 
Ośrodka Mateczników Polskości w Zagnań-
sku (Gajowa 15) materiałów związanych 
z osobą jubilata. 

W reakcji na powyższe, Maciej Zarębski 
zdradził, że sam także przygotowuje z tej oka-
zji specjalne wydawnictwo – album reportażo-
wy Śladami polskiej historii i kultury. Będzie 
to jego prezent dla czytelników, głównie mło-
dych, który ma ich zachęcić do poznawania 
Polski, dzięki czemu może wzrosnąć tożsa-
mość oraz poczucie więzi i dumy narodowej. 

Następnie, jako redaktor Biblioteki Świę-
tokrzyskiej, przedstawił i omówił nowości 
wydawnicze tej Biblioteki. W okresie od maja 
do września 2017 roku, obok książki Moje 
powroty, ukazały się cztery inne pozycje: Ży-
cie w cieniu cieni Eugeniusza Kulwickiego 
z Krakowa, Łowieckie impresje Stanisława 
Kędziora z Kielc, Wędrówka (tom poezji) 
autorstwa Lucyny Kukomskiej z Płocka oraz 
Na przestrzeni czasu, almanach twórców chi-
cagowskich pod redakcją Aliny Szymczyk 
i Macieja Andrzeja Zarębskiego. Łącznie 
z wcześniej wydanymi książkami w tym roku 
ukazało się już 9 z planowanych 10 pozycji. 
W druku znajduje się pozycja dziesiąta zaty-
tułowana Sto opowieści i jedna, przygotowa-
na przez Andrzeja Tyszkę i Baltazara K.

Relacja z wieczoru autorskiego Macieja A.Zarębskiego w Kielcach Dziękując zebranym za tak liczne przybycie 
dr Zarębski zaprosił wszystkich uczestników 
wieczoru autorskiego na kolejne spotkanie, tym 
razem do Ośrodka w Zagnańsku, w dniu 27 paź-
dziernika br. Tego dnia prof. Henryk Kocój z Ka-
towic, przedstawi wykład poświęcony Tadeuszo-
wi Kościuszce z okazji 200. rocznicy śmierci. 

Na koniec spotkania wzniesiono toast za 
zdrowie bohatera wieczoru i jego małżonki 
Ludomiry oraz za dalsze sukcesy wydawniczo-
-organizacyjne Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego. Osobne życzenia składały także 
prezeski Towarzystwa Przyjaciół Morawicy 
Zofia Soboń i Daniela Kowalska oraz wier-
szem Wiesław 
Kot ze Staszowa 
(11). Przez kolejny 
kwadrans Maciej 
Zarębski podpisy-
wał książki (12), 
nie tylko tę ostat-
nią, ale także inne 
pozycje swego 
autorstwa prezen-
towane podczas tej 

imprezy. Były one do nabycia po cenach pro-
mocyjnych przy stoliku z dr Ludomirą Zarębską 
(13). Niektórzy uczestnicy spotkania (jak Marek 
Sobieniak ze Staszowa) utrwalali się z Macie-
jem Zarębskim na wspólnych zdjęciach. Było to 
z pewnością jedno z bardziej udanych spotkań. 
Szkoda tylko, że po raz kolejny zawiedli przed-
stawiciele mediów (podobnie jak ludzie z kręgu 
tzw. władzy samorządowej), udowadniając, że 
obca jest im rodzima kultura i literatura…

Foto: S.Ratusznik i M.Sobieniak, tekst: M.Kruk
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 13 na stronie 10

Wrażenia ze swoich ostatnich wojaży po Pol-
sce, podróżnicze i literackie plany na przyszłość 
– o tym wszystkim opowiedział dr Maciej A.Za-
rębski, podczas swojego wieczoru autorskiego, 
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Staszowie, 
we wtorek 10 października 2017 roku. Znany le-
karz, pisarz, podróżnik, regionalista i wydawca 
promował w ten sposób swoją najnowszą książ-
kę, pod tytułem Moje powroty, dotyczącą sta-
szowskiego okresu życia autora, gdzie przez lata 
pracował jako lekarz (foto 1). W latach 1981-82 
oraz 1987-2006 Maciej Zarębski był prezesem 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, któ-
re współtworzył w maju roku 1981 z ministrem 
Adamem Bieniem.

To trzecia część serii Ze schowka pamięci, 
opublikowana przez Bibliotekę Świętokrzyską; 
dwie poprzednie zatytułowane Z Klerykowa 
w świat oraz Smak hobzy zajmują ważne miejsce 
w dorobku literackim autora. Maciej Andrzej Za-
rębski, chociaż od wielu lat mieszka w Zagnań-
sku koło Kielc, zawsze chętnie wraca do Staszo-
wa, nie tylko na kartach swoich książek.

Podczas wieczoru wszyscy zaproszeni 
goście (foto 2 i foto 3) mogli obejrzeć 7 mi-

nutowy film, pod tytułem Ameryka oczami 
doktora Zarębskiego. Projekcja dała asumpt 
do licznych dygresji i wspomnień, podczas 
których pisarz wielokrotnie odnosił się do za-
wartych w filmie treści. Powstała w oparciu 
o wrażenia i doświadczenia zebrane podczas 
pobytu w Stanach Zjednocznych książka, za-
tytułowana Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt 
dni w Stanach, jest przede wszystkim zbio-
rem refleksji człowieka, który pierwszy raz 
doświadcza mentalności, tradycji i różnic kul-
turowych w Stanach Zjednoczonych. 

Aż dziw bierze, że przy tak sprinterskim 
tempie życia państwo Zarębscy (w spotkaniu 

wzięła udział żona pisarza – redaktor i korektor 
wielu książek jego autorstwa) (foto 4) znajdują 
czas na liczne spotkania, wypady w góry, czy 
nad morze, dla złapania nowego wiatru w ża-
gle, czy wyjazdy na turystykę zagraniczną.

– Dzięki tym wojażom znajdujemy w książ-
ce bogaty, znakomicie opracowany materiał 
ilustrujący historię odwiedzanych krajów – 
mówiła dyrektor Biblioteki Publicznej w Sta-
szowie Ewa Cygan (foto 5), przytaczając re-
cenzję, autorstwa poetki i krytyka literackiego 
Lucyny Kukomskiej, która w ten sposób scha-
rakteryzowała najnowsze literackie dokonanie 
doktora Macieja A.Zarębskiego.

Wieczór autorski Macieja Andrzeja Zarębskiego w Staszowie
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Zima nad Wisłą
Zaiskrzył się mrozem dzień styczniowy,
skrzypi świeżutki śnieg pod butami,
strojne w biel drzewa schylają głowy,
biały puch sypiąc nad przechodniami.
 W mroźnych objęciach Wisła stanęła,
 koroną fal lodowych rzeźbiona,
 jakby zamarła, nagle zasnęła,
 pod kołdrę zimy szczelnie wtulona.
Wije się niczym gościniec biały 
u stóp starego Wzgórza Tumskiego,
w zimowym śnie spoczywa nurt cały,
od gór aż do Morza Bałtyckiego.

Lucyna Kukomska 
wiersz pochodzi z tomiku „Wędrówka”

(o tomiku w kolejnym Gońcu)

Kącik z wierszem
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Relacja z wieczoru autorskiego Macieja A.Zarębskiego w Kielcach
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Powołany do życia przez regionalistów ziemi świętokrzyskiej w lipcu 2004 r. Od października 2004 roku opiekuje się nim Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne. Wybudowany ze środków prywatnych, w dodatkowym skrzydle domu przy ul. Gajowej 15 w Zagnańsku. Nazwany imieniem Julianny i Jana Za-
rębskich, rodziców gospodarza obiektu – dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ma duchowego patrona w osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do roku 2014 
Ośrodek nosił nazwę Regionalizmu Świętokrzyskiego. Główne zadania stawiane przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej, 
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej
– organizowanie występów zespołów muzycznych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrodka. Są to: Sala Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski 
Niepodległej, ministrowi Adamowi Bieniowi, Legionom oraz patronom Ośrodka. Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i 
Świętokrzyskiej (obecnie 353 pozycje książkowe), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych z Zygmuntem Wójcikiem i jego ukochaną Słowacją 
(oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twórców świętokrzyskich. Jest także czynna stała wystawa Świat w obiektywie Macieja A. Zarębskiego.
Ośrodek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 41 300 15 58.

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku
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Wieczór autorski Macieja Andrzeja Zarębskiego w Staszowie
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Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003. W 2007 zadebiutowali płytą Ekspresje, depresje, euforie (Luna Music). Promujący ten 
album singiel Gdy więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis - Mocna Trzydziestka. Zyskał również sporą 
popularność w wielu rozgłośniach radiowych w Polsce. Magazyn Teraz Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlepszych polskich płyt wiosny 
2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. Przychylne recenzje pojawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych serwisach 
muzycznych. Teledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był w programach Telewizji Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kultu-

ralnych. W czerwcu 2007 roku zespół BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, w konsekwencji czego 
w lutym 2009 ukazała się druga płyta grupy zatytułowana Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie 
nowy kierunek w twórczości grupy. Europa Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. 
Zaledwie rok po ostatnim wydawnictwie zespół BRUNO SCHULZ powraca z nowym albumem. 19 marca 
2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany Nowy lepszy człowiek, a w marcu 2013 kolejny – Wyspa 
(płyta roku w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej), w 2016 r. – Imperium. Aktualny skład zespołu: Karol 
Stolarek – śpiew, Wiktor Czapla – gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. Goniec Świętokrzyski sprawuje 
patronat medialny nad zespołem. 

Zespół Bruno Schulz


