
w obecnej rzeczywistości. Aż 70% funduszy z FIO jest prze-
znaczonych  dla  tych małych  organizacji.  I  to  stanowi  nowe 
wyzwanie,  a  zarazem  szansę,  na  łatwiejsze  dofinansowanie. 
Zachęcił  obecne  na  konferencji  organizacje  matecznikowe 
oraz towarzystwa kultury do większej aktywności przy ubie-
ganiu  się  o  dotacje,  zwłaszcza 
że  nie  jest  wymagany  wkład 
własny.  W  ramach  chociażby 
jednego z czterech priorytetów, 
głównie  „Małe  inicjatywy”. 
Na  koniec  życzył  uczestnikom 
konferencji  udanych  obrad. 
Kolejnym mówcą był prof. An-
drzej Tyszka (foto  4),  który 
przybliżył  zebranym  tematykę 
Mateczników  Polskości  jako 
nowej  twarzy  społeczeństwa 
obywatelskiego.  Na  wstępie 
omówił  policentryczny  charakter  kultury.  Zwrócił  uwagę  na 
silną obecnie pozycję lokalnych grup działania, które są bar-
dzo  mocno  usytuowane  w  urzędach  marszałkowskich.  Sieć 
lidera  „spożywa”  milionowe  sumy,  nie  zawsze  w  dobrych, 
propolskich  programach.  Jego  zdaniem organizacje  pozarzą-
dowe stały się w tej sytuacji rządowymi. Nie należy się zatem 
dziwić  rozwojowi uniwersytetów III Wieku  (przypomniał,  iż 
jest to obecnie ponad 500 placówek, które gromadzą wokół tej 
idei ponad 200 tys. osób), ruchu teatrów amatorskich, zagród 
edukacyjnych oraz organizacji matecznikowych jako nowych 
form aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że 
ruch matecznikowy zaczął się spontanicznie rozwijać na prze-
łomie XX i XXI wieku i jak dotychczas nie został sfederowa-
ny. Wyraził ubolewanie, że Mateczniki Polskości nie stały się 
przedmiotem badań naukowców oraz polem zainteresowania 
mediów. A przecież zasługują na to chociażby z uwagi na ich 
różnorodność oraz zaradność  i pomysłowość  ich opiekunów, 
w większości prywatnych sponsorów. Naszym zamiarem, jako 
organizatorów ruchu matecznikowego,  jest utworzenie struk-
tury mateczników, opracowanie  ich mapy. W chwili obecnej 
należy uznać, że mateczniki mają już stałe miejsce na mapie 
kulturowej  Polski  i  są  zjawiskiem  rozwojowym. Winny  być 
wspierane finansowo, bo chociaż powstały dzięki prywatnym 
funduszom  założycieli,  nieje-
den z nich wymaga i potrzebuje 
większych  środków  na  rozwój 
lub  doskonalenie  działalności. 
Z  drugiej  strony  chodzi  o  za-
chowanie  swobody  i  autono-
mii  programowej,  o  ochronę 
niezależności  i  autentyczności 
w  działaniu.  Kolejnym mówcą 
był ks. biskup dr Antoni Pacy-
fik Dydycz  z Drohiczyna  (foto 
5),  który  omówił  zagadnienie 
Mateczniki jako przestrzeń 
kształtowania patriotyzmu. Przypomniał, iż w wieku XIX ma-
tecznikami były zaścianki szlacheckie. To dzięki nim przetrwa-
ła polska tradycja, polskie zwyczaje i zachowana została nasza 
tożsamość. Bez  zaścianków  polskość  zostałaby  zapomniana. 
Dlatego chwała Matecznikom Polskości XIX wieku, czyli za-
ściankom szlacheckim. Dużo miejsca poświęcił biskup kobie-
tom  polskim,  matkom  i  żonom  powstańców  listopadowych, 
styczniowych oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej. 
To także dzięki nim i organizacjom wiejskim, w tym kół Go-
spodyń Wiejskich, w których działały, Polska przetrwała okres 
zaborów i mogła się odrodzić w roku 1918.

28  września  2018  roku  w  siedzibie  Centralnej  Biblioteki 
Rolniczej  im. M.Oczapowskiego odbyła się konferencja Ma-
teczniki Polskości jako zjawisko kulturowe, zorganizowana dla 
uczczenia 100-lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wzięło  w  niej  udział  ponad  70  przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych, w tym towarzystw regionalnych oraz gospo-
darzy Mateczników Patriotyzmu i Kultury i ich sympatyków, 
a także ludzi ze świata mediów, nauki i kultury. Przybyli z całej 
Polski, w  tym m.in.: Maria Balicka  z Kobyłki, Hanna Bień-
-Bielska,  Zofia  Kaczor-Jędrzycka,  Bożena  Konikowska, Al-
dona Kraus,  Łucja Wójcik  z Warszawy,  Ludomira  Zarębska 
z Zagnańska oraz Alfons Bobowik z Ełku, Bogusław Cebulski 
z Odolanowa (poznańskie), Tadeusz Czajkowski z Warszawy, 

Wiesław  Glejch  z  Wołomina, 
Leszek Marek Krześniak z War-
szawy,  Janusz  Ostrowski,  Ma-
rian Sołobodowski, Janusz Sapa 
i  Janusz  Termer  z  Warszawy, 
Tytus  Tomczyński  z  Pabianic, 
Ryszard  Wróbel  z  Łasku.  Na 
wstępie  głos  zabrał  Zbigniew 
Filipkowski  (foto  1),  dyrektor 
CBR,  który  powitał  uczestni-
ków  konferencji  (foto  2)  oraz 
poinformował  o  towarzyszą-
cych  imprezie  wystawach: 

Mateczników Polskości, którą można w przerwie obejrzeć na 
pasażu ulicznym przed siedzibą Biblioteki oraz wystawie foto-
graficznej poświęconej postaci Adama Bienia, uczestnika Pro-
cesu Szesnastu, usytuowanej na dolnym korytarzu Biblioteki. 
Zapowiedział  także występ młodzieżowego zespołu muzycz-
nego  z  Grodna  z  programem 
pieśni  patriotycznych.  Następ-
nie  oddał  prowadzenie  konfe-
rencji Danielowi Kamińskiemu, 
pracownikowi  CBR.  Głos  za-
brał  Wojciech Kaczmarczyk 
(foto  3),  sekretarz  Komitetu 
ds.  Pożytku  Publicznego,  dy-
rektor  Narodowego  Instytutu 
Wolności,  który w  syntetyczny 
a  zarazem  przystępny  sposób 
omówił  system  zlecania  zadań 
publicznych  i  miejsce Matecz-
ników w tym systemie. Podkreślił nowe możliwości ubiegania 
się  o  dotacje  przez małe  organizacje, w  tym matecznikowe, 

12 września 2018 M.A.Zarębski przy mogile ks. Wł. Pilarczyka (1931-
2015), wybitnego regionalisty, na cmentarzu w Lipnicy Wielkiej.

9 XI br. Szkoła Podstawowa w Zagnańsku. Migawka z uroczystych 
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

18 IX br. Tegoroczni „Radkowie” w Muzeum Lat Szkolnych S. Że-
romskiego w Kielcach w towarzystwie fundatorów stypendium.
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9 listopada br. Ośrodek w Zagnańsku. Jan Jadach, wiceprezes ŚTR 
na spotkaniu zorganizowanym z okazji święta Niepodległości Polski.
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Profesor przypomniał, iż w wieku XIX bar-
dzo  rozwinął  się  kult  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej,  także Ostrobramskiej  i  Piekarskiej. 
Regina  Polonia  wyraża  tęsknotę  za  utraconą 
niepodległością. Te dwa tematy – ludowy i re-
ligijny  łączyły  się  w  jedną  całość,  stanowiąc, 
zdaniem Pokropka,  swoisty matecznik. Jestem 
dumny, powiedział profesor na zakończenie wy-
stąpienia, że moje muzeum wydało kilka ważnych 
pozycji albumowych, w tym „1050 lat Polski 
chrześcijańskiej – od św. Wojciecha do św. Jana 
Pawła II” oraz „Rok polski w sztuce ludowej” 
przy wsparciu finansowym gminy Brwinów. 
Stanowią one realną symbiozę ludowości i sa-
kralności. Po tym ciekawym wystąpieniu prof. 
Pokropka miejsce za stołem prezydialnym zajęli 
– prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski, 
by  poprowadzić  sesję  poświęconą  prezentacji 
wybranych mateczników. Jako pierwsza głos za-
brała (pod nieobecność przedstawicieli: Galerii 
Instrumentów Folkowych w Grodzisku i dworu 
Milusin w Sulejówku) Irena Duchowska (foto 
13), która przedstawiła bogatą działalność Ma-
tecznika  Polaków 
w  Kiejdanach  na 
Litwie.  Opowie-
działa m.in. o osią-
gnięciach  utworzo-
nego  w  roku  1998 
polskiego  zespołu 
Pieśni Kiejdańskiej 
„Issa”, działającego 
społecznie,  o  or-
ganizowanych  od 
roku 2002 w czerw-
cu  każdego  roku  Dniach  Kultury  Polskiej 
na  Żmudzi  (ostatnie  odbyły  się  w  2018  roku 
w dniach 8-9  czerwca w Kiejdanach),  o  dzia-
łającej  od  roku  2001  sekcji  literackiej  „Znad 
Niewiaży” oraz funkcjonującego od roku 2009 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii k. 
Kiejdan.  Zapoznała  uczestników  konferencji 
z kontaktami z polskimi organizacjami kultural-
nymi, w tym Staszowskim Towarzystwem Kul-
turalnym (lata 2002-2005) oraz Świętokrzyskim 
Towarzystwem Regionalnym (po roku 2005 do 
chwili  obecnej),  które  zaowocowały  kilkoma 
publikacjami książkowymi oraz udziałem twór-
ców z Kiejdan w imprezach w Polsce: Targach 
Wydawnictw Regionalnych w  Staszowie  (lata 
2002,2004) i Posiadach w cieniu Bartka w Za-
gnańsku (po roku 2006). 

Następnie  wystąpiła  Hanna Bień-Biel-
ska  (foto  14),  która  przedstawiła  działalność 
Domu  Pamięci  Adama  Bienia  (swego  ojca) 
w  Ossali.  Przypo-
mniała, że  ten  lite-
racko-patriotyczny 
matecznik  powstał 
w  czerwcu  1998 
roku, parę miesięcy 
po  śmierci  Adama 
Bienia,  wiciarza, 
prawnika, polityka, 
uczestnika  słynne-
go Procesu Szesna-
stu,  po  roku  1949, 
tj. po powrocie z Rosji, mieszkańca Milanów-
ka,  w  latach  1950-75  adwokata  pracującego 
w Przasnyszu, a potem mieszkańca rodzinnej 
Ossali.  W  ostatnim  okresie  życia,  w  latach 
1975-98 Adam Bień zajmował  się działalno-
ścią społeczną (w roku 1981 wspólnie z Ma-
ciejem Zarębskim założył Staszowskie Towa-
rzystwo Kulturalne) oraz pisaniem wspomnień 
i  artykułów  publicystycznych. W  roku  1981 
opublikował  powieść  „Bóg  wysoko  –  dom 
daleko”, a w roku 1991 „Bóg wyżej, dom da-
lej”.  Opublikował  w  prasie  regionalnej  cykl 
swoich  przemyśleń  zatytułowanych  Starego 
Polaka myśli spóźnione. W swoim wystąpie-
niu Hanna Bień-Bielska podkreśliła, że ojciec 
nie  był  łatwym w  bezpośrednich  kontaktach 
człowiekiem. Gdy umarł w marcu 1998 roku, 
pozostał  po  nim  ogromny  zbiór  książek,  li-
stów  oraz  innych materiałów  dokumentacyj-
nych.  To  spowodowało,  że  zdecydowali  się, 
wspólnie  z  mężem  Stanisławem,  stworzyć 
Dom Pamięci, który obecnie, po śmierci męża 
w roku 2010, prowadzi sama z pomocą córki 
Agnieszki. Ośrodek w Ossali zwiedziło wielu 
ludzi, w tym członkowie grupy partyzanckiej 
„Jędrusie”, Sybiracy ze Lwowa, turyści z Izra-
ela, Francji, Niemiec,  a  także  sam prezydent 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w maju 
2000 roku.

w mediach, gdyż idea mateczników nie docze-
kała się, jak dotąd, szerszego upowszechnienia, 
a  ponadto  jest  wartością,  która  nie  interesuje 
szerszych kręgów społecznych. Przydałaby się, 
zdaniem mówcy, rzeczowa ogólnopolska debata 
o matecznikach. Należy do  tego doprowadzić. 
Kroczkiem w tym kierunku jest wg Kaczanow-
skiego dzisiejsza konferencja. Wówczas media 
zaczną  się  intere-
sować  mateczni-
kami.

Wojciech Ja-
chimowicz  (foto 
8), przewodniczą-
cy  Rady  Progra-
mowej  Instytutu 
Wolności  –  Cen-
trum  Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskie-
go omówił założenia działalności tej placówki 
i jej cele. Na wstępie przypomniał, iż Narodo-
wy Instytut Wolności został utworzony w 2017 
roku,  jako  agencja  wykonawcza,  mająca  za 
zadanie wspieranie m.in. działalności pożytku 
publicznego  i  wolontariatu.  Jej celem  –  po-
wiedział Jachimowicz – jest także zarządzanie 
programami wsparcia rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz gromadzenie danych ze 
wszystkich obszarów współpracy administra-
cji państwowej z sektorem obywatelskim. Jego 
zdaniem,  Narodowy  Instytut  Wolności  jest 
szansą dla ruchu matecznikowego w staraniach 
o tzw. małe granty, przeznaczone na zabezpie-
czenie  funkcjonowania  Mateczników  Polsko-
ści podejmujących programy edukacyjne oraz 
działania na rzecz promocji kultury regionalnej 
i wszelkie inicjatywy wspomagające lokalnych 
twórców sztuki. Bezpośrednio po wystąpieniu 
Jachimowicza odbył się występ dzieci z jednej 
ze szkół Grodna (foto 9). Ich patriotyczny reper-

tuar został bardzo ciepło przyjęty przez uczest-
ników  konferencji.  Podziw  budziła wspaniała 
znajomość języka polskiego oraz profesjonalne 
wykonanie  pieśni  patriotycznych  przez  mło-
dych wokalistów. Dyrektor CBR podziękował 
młodym artystom za  ich występ  i  zaprosił  do 
wspólnego zdjęcia (foto 10). Zapowiedział, że 
jutro  młodzież  z  Grodna  zobaczy  i  odwiedzi 
Muzeum  Powstania  Warszawskiego,  co  bę-
dzie  dla  niej  wspaniałą  lekcją  historii  Polski. 
W czasie przerwy obiadowej przy gorącym po-
siłku trwały rozmowy kuluarowe, a uczestnicy 
konferencji mogli pozyskać bezpłatnie wydaw-
nictwa Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, w tym ostatni numer „Gońca Święto-
krzyskiego”, i Centralnej Biblioteki Rolniczej, 
a  także  obejrzeć  towarzyszącą  konferencji 
wystawę  wybranych  Mateczników  Polskości 
umiejscowioną  na  pasażu  przed  siedzibą  Bi-
blioteki Rolniczej  oraz wystawę  fotograficzną 
poświęconą  Adamowi  Bieniowi.  Na  specjal-

nych  czterokątnych  planszach  pokazano  zdję-
cia prezentujące następujące mateczniki: Dom 
Pamięci  Adama  Bienia  w  Ossali,  Muzeum 
Sztuki Ludowej w Otrębusach, Ośrodek Świę-
tokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultu-
ry im. Jana i Julianny Zarębskich w Zagnańsku, 
Skansen w Kuligowie nad Bugiem – matecznik 
w gminie Dąbrówka w powiecie wołomińskim 
oraz  Muzeum  Wsi  w  Narwi  z  eksponowa-
ną  wystawą  etnograficzną  Podlasia  (foto  11). 

Wystawa wzbudziła zainteresowanie nie  tylko 
uczestników  konferencji,  ale  także  spacerują-
cych Traktem Królewskim warszawiaków oraz 
licznego grona turystów (wystawa czynna była 
do 15 października).

Po  przerwie 
wystąpił  z  cie-
kawą  pogadan-
ką  prof.  Marian 
Pokropek  (foto 
12),  właściciel 
i kustosz Muzeum 
w  Otrębusach, 
który  zaprezen-
tował  dzieje  po-
wstania  tej  waż-
nej  dla  polskiej 

kultury  placówki.  Przypomniał,  iż  chociaż 
formalnie działa ona w jego domu w Otrębu-
sach od 1996 roku, to prezentuje zabytki sztuki 
ludowej: rzeźby, obrazy, gwizdawki, palemki, 
pisanki,  wiklinowe  koszyki,  wyroby  słomia-

ne  i wycinanki, które gromadził od ponad 40 
lat. Od grudnia 2014 roku muzeum prowadzi 
głównie działalność naukowo-badawczą. Pre-
zentuje  zbiory  i wypożycza  eksponaty do  in-
nych placówek muzealnych i galerii. Mogą je 
zwiedzać  wyłącznie  gospodarze  innych  Ma-
teczników  Polskości.  Profesor  stwierdził,  iż 
nie zezwala na zwiedzanie placówki wyciecz-
kom  turystycznym  i osobom  indywidualnym, 
z wyjątkiem osob zainteresowanych badaniami 
nad sztuką ludową. W swoim wystąpieniu pro-
fesor Pokropek podkreślił  znaczenie muzeum 
dla sztuki ludowej. Przypomniał jej wielką rolę 
w wieku XIX,  kiedy  to  budowała  ona  naszą 
tożsamość. To wówczas wyzwolona z niewo-
li  pańszczyźnianej  warstwa  chłopska  zaczęła 
rozwijać sztukę i rzemiosło ludowe. Zdaniem 
profesora, od tego czasu nastąpił rozkwit pol-
skiej  sztuki  ludowej.  Z  jej  historią  związana 
jest religia i od XIX wieku te dwa tematy ściśle 
są ze sobą połączone.

zakończenie na str. 10

Dr Maciej A.Zarębski (foto 6), przemawia-
jący po biskupie Dydyczu, omówił Mateczniki 
jako szansa na odrodzenie tradycyjnego ruchu 

regionalnego. Na 
samym  wstępie 
przypomniał swo-
ją  pracę  na  rzecz 
społeczności  lo-
kalnej,  w  tym 
założenie  w  roku 
1981  Staszow-
skiego  Towarzy-
stwa  Kulturalne-
go  i  kierowanie 
nim do roku 2004 
oraz  powołanie 

w 2004  r. Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego,  któremu  prezesuje  nieprzerwanie 
do chwili obecnej. Ważnym wydarzeniem było 
utworzenie z jego inicjatywy w roku 1991 Mu-
zeum  Ziemi  Staszowskiej  oraz  w  roku  2014 
Ośrodka Świętokrzyskich Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury. Opowiedział o swoich licznych 
podróżach  po  krajach  Europy,  Azji,  Afryki, 
Ameryki Północnej, Południowej oraz na kon-
tynent australijski i przedstawił swoje wrażenia 
z tych wojaży, zwracając uwagę na istotną rolę 
Polonii, zwłaszcza amerykańskiej oraz Polaków 
żyjących na wschodzie w życiu gospodarczym 
i  społecznym  ich  drugich  ojczyzn.  Podkreślił 
istotną rolę powstających w kraju i na obczyź-
nie polskich mateczników, jako swoistego ma-
gicznego centrum świata  każdej  społeczności 
tworzącej swoją małą ojczyznę. Z drugiej strony 
Mateczniki Polskości mogą być miejscem stano-
wiącym swoistą kuźnię polskich patriotów. Cie-
kawe jest to, iż ich rozwój przypadł na początek 
wieku XXI i korelował z sytuacją równoczesne-
go upadku tradycyjnego ruchu regionalistyczne-
go. Sytuację tę można wytłumaczyć jako znak 
protestu regionalistów patriotów przeciwko rze-
czywistej likwidacji ruchu towarzystw regional-
nych, które po roku 2004 wrzucono do jednego 
worka organizacji pozarządowych, pozbawiając 
środków  na  prowadzenie  działalności  statu-
towej  oraz  likwidując  bazę  ich  dorobku,  czyli 
Krajowy  Ośrodek  Dokumentacji  Towarzystw 
Regionalnych,  decyzją  ministra  Andrzeja  Ce-
lińskiego. Mateczniki Polskości mogą stanowić 
ważny bastion (obok rodziny i kościoła, a także 
szkoły,  która  „przypomni”  sobie  o  zadaniach 
wychowania młodzieży) w edukacji patriotycz-
nej oraz wychowaniu obywatelskim społeczeń-
stwa.  Mateczniki  mogą  być  miejscem  opieki 
nad  talentami  twórczymi, promowania kultury 
regionalnej,  budowania  postaw  obywatelskich 
poprzez organizowanie zajęć na Uniwersytetach 
III Wieku, ludowych i młodzieżowych małych 
ojczyzn. Dzięki tej wszechstronnej działalności 
mateczniki  mogą  odrodzić  Polskę  mentalnie, 
jako gwarant dobrej zmiany nie tylko w gospo-
darce, ale i kulturze oraz na rzecz rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego. To wszystko sprawia, 
że  mogą  być  szansą  na  odrodzenie  tradycyj-
nego  regionalizmu. Należy  tylko  zadbać  o  to, 
by mogły się  rozwijać niezależnie od polityki, 
chronić  je  przed  lewactwem  i  globalizmem, 
i zapewnić im dofinansowanie w oparciu o kla-
rowne granty Narodowego Instytutu Wolności, 
o czym była już mowa w wystąpieniu dyrekto-
ra Wojciecha  Kaczmarczyka.  Kolejny  mówca 
red. Longin Kaczanowski (foto 7), dziennikarz 
oraz  znawca  kultu- 
ry  ludowej  przed-
stawił  rolę  mediów  
w popularyzowaniu  
idei  Mateczników 
Polskości.  Powie-
dział  m.in.  media 
to czwarta władza. 
Jeżeli kogoś, czy 
czegoś nie pokaże 
telewizja, nie poin-
formuje radio lub 
prasa, to po prostu to wydarzenie, impreza, 
czy jakieś ważne wydawnictwo nie istnieje. 
I tak będzie z matecznikami. By idea matecz-
ników i przesłanie tego zjawiska było nośne, 
muszą być obecne w mediach. Bez mediów 
mateczniki pozostaną własnością grupy za-
paleńców. Dlatego na tym polu potrzebne są 
bardzo sensowne działania. Bowiem, póki co, 
mateczniki w mediach praktycznie nie istnieją. 
Zdaniem  Kaczanowskiego  nie  są  one  obecne 
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Tytułowe zjawisko zwane „Matecznikami Kul-
tury”, jako idea i nazwa występowały już dawniej, 
bo np. w regionalistycznych pismach Władysława 
Orkana (w Odezwie do Związku Podhalan z roku 
1926). W naszych czasach termin „matecznik” od-
najdujemy w  studiach  i w próbach definicyjnych 
Józefa Burszty, Jerzego Damrosza, czy Seweryna 
Wisłockiego. W sensie przenośnym i w potocznym 
skrócie Mateczniki są to „lokalne źródła i źródełka 
dopływu  energii  kulturotwórczej  tworzącej  tożsa-
mość małej ojczyzny”. Z okazji pierwszego Zjazdu 
Gospodarzy Mateczników  Patriotyzmu  i  Kultury 
w Tumlinie (maj 2016.), w uchwale założycielskiej 
spróbowaliśmy na nowo doprecyzować ich współ-
czesną koncepcję, określenie i zasięg społeczny. 

Lecz głębszych źródeł ich fenomenu należy po-
szukiwać  jeszcze  gdzie  indziej.  Sięgam  pamięcią 
do myśli pojawiających się na Kongresach Kultury 
Polskiej w roku 1981 oraz KKP 2000. [patrz moje 
teksty w: Aksjologia społeczna między PRL, a IV 
RP. Oficyna Volumen, Warszawa, 2016.]. Pojawiła 
się wówczas idea i postulat policentryzmu kultury 
jako podstawy i warunku jej istnienia, a więc w kon-
sekwencji także - zaistnienia Mateczników. Przebi-
jała się ta idea do świadomości i praktyki kulturalnej 
od dawna jako biegun przeciwstawny monocentry-
zmu i centralizmu - dwu dogmatów znanych nam 
z  epoki  „kultury  socjalistycznej”.  Policentryczny 
układ kultury stał się po roku 1989 faktem społecz-
nym i standardem ustrojowym. Stworzyło to klimat 
przyzwolenia, choć nie zawsze - zachęty.

Z  uchwały  Kongresu  Kultury  Polskiej 
2000 przypomnę cytat: W całym kraju - czy-
tamy tam - „pojawiło się wiele nowych spo-
łecznych inicjatyw,...energia i bogactwo życia 
artystycznego, wieloraka aktywność kultural-
na  i  twórcza  przemieszcza  się masywnie  ku 
wielu obszarom życia regionalnego i lokalne-
go. Ta swoista deglomeracja i policentryzacja 
następuje wraz z ambicją dorównania standar-
dom krajowym, a nawet europejskim”.

Minęły niemal dwie dekady XXI wieku. I oto 
notujemy w Polsce nowy, lecz jakby nie dostrze-
żony etap rozwoju tejże idei i praktyki – rozwój 
Mateczników.  Jest  to  fenomen  zaistniały  spon-
tanicznie,  gdyż  bez  żadnych wytycznych,  haseł, 
czy  dyrektyw  pojawiają  się, w  znacznej  liczbie, 
niezależnie od siebie lokalne „mateczniki kultury” 
jako  autonomiczne,  choć  odosobnione  zjawiska. 
Powstają one z prywatnej, indywidualnej aktyw-
ności i inicjatywy, rodzą się z postawy obywatel-
skiej i prospołecznej, utworzone są z prywatnych 
funduszów  ich gospodarzy,  oraz  z  ich własnych 
programowych i twórczych pomysłów. Dodajmy, 
że także z ich upartej pracy i starań. Jest nieszczę-
ściem naszej polityki społecznej i kulturalnej, że to 
niesłychanie  interesujące,  spontaniczne  zjawisko 
nie zostało dotąd ani dostrzeżone, ani zbadane, tym 
bardziej - docenione i popierane przez strategów 
kultury, przez władze publiczne. Lecz zauważyła 
ten trend rozwojowy grupa działaczy od lat zwią-
zanych z ruchem regionalnym, gdyż pojawiły się 
w obszarze ich działania i zainteresowań.

Mateczniki stają się nową tkanką ruchu re-
gionalnego. Jest to lepiej widoczne na tle głębokie-
go kryzysu w całym Ruchu Stowarzyszeniowym, 
a głównie w Radzie Krajowej polskiego regionali-
zmu. Począwszy od lat 2002-2010. trwa ono dziś. 
Nie waham się określić tego kryzysu i regresu – 
jako  skutku  odgórnie  sterowanego  i  planowego 
działania likwidatorskiego. Ruch regionalny o dłu-
gich  i  zaszczytnych  tradycjach  i  ogólnopolskim 
zasięgu został skazany administracyjnie na wege-
tację lub zgoła - „na wymarcie”. Wielka liczba spo-
śród  zarejestrowanych Stowarzyszeń, Związków 
i Towarzystw regionalnych w kraju – z oficjalnej 
liczby rzędu 2300 – zaprzestaje działalności, ulega 
zanikowi, bądź trwa w pozornym bycie i bezwła-
dzie. Zanikła  jednak przede wszystkim, a wręcz 
ustała dawna rola i działalność Rady Krajowej Re-
gionalizmu - inspiracja i inicjatywa programowa; 
zanikła jej rola koordynacyjna i przywódcza jako 
reprezentacji  krajowej  Ruchu. Trzeba  skonstato-
wać powstanie spowodowanej tym ogromnej wy-
rwy i luki w potencjale aktywności obywatelskiej. 
Oraz  stwierdzić  zaistniałą  wskutek  tego  szkodę 
społeczną. Nie chcę powiedzieć przez  to,  że nie 
ma już w kraju aktywnych i ofiarnych, czynnych 
działaczy stowarzyszeń regionalnych i lokalnych. 
I całe szczęście, że się takie zachowały i na ich ba-
zie można jeszcze ruch regionalny reaktywować. 

Powodów  tego  stanu  było  kilka:  działanie 
nieprzyjaznej  „Ustawy  o  pożytku  publicznym 
i  wolontariacie”;  brak  wsparcia  z  funduszów 

publicznych  na  podstawową  działalność  tereno-
wych stowarzyszeń społecznikowskich; starzenie 
się  i wykruszanie dawnej kadry działaczy i brak 
dopływu  ludzi  z młodszego  i  średniego  pokole-
nia. Ale  przede  wszystkim  ogólne  zniechęcenie 
oporną, nieprzyjazną, a nierzadko wrogą polityką 
państwa i samorządów wobec społecznego ruchu 
regionalnego.  W  tej  sytuacji  wykonano  wobec 
niego  systemowo  szeroko  zakrojoną,  podwójną 
operację:  -  z  jednej  strony  nastąpiło  zdławienie 
stowarzyszeniowego  ruchu  regionalnego  na  po-
ziomie krajowym i lokalnym. A równolegle - roz-
budowanie na pustoszejącym miejscu nowej sieci 
Lokalnych  Grup  Działania  pod  centralnym  kie-
rownictwem  i  nadzorem Resortu  Państwowego, 
w postaci krajowego Programu Rozwoju Terenów 
Wiejskich,  zwanego  „LEADER Oś  IV”.  Jest  to 
struktura wytworzona w ramach całej Unii Euro-
pejskiej i dotowana z jej funduszy w postaci syste-
mu wniosków grantowych kontrolowanych przez 
„operatora programu”, czyli - biurokrację rządową 
i samorządową. [MAPA ogólnopolska LGD] 

W ten sposób niemal zanikła z przestrzeni po-
litycznej  i  społecznej  jedna  pokaźna  struktura  re-
gionalna,  a  pojawiła  się  obok  niej  inna,  jeszcze 
bardziej pokaźna. Skupiła ona energię i aktywność 
obywateli, ale w tym przypadku - pod bezpośrednią 
kuratelą państwa. Są między nimi dwie kardynalne 
różnice: stowarzyszenia regionalistów są samorząd-
nymi organizacjami obywatelskimi z osobowością 
prawną, statutem i programem działania. Niektóre 
z nich mają  tradycję 30, 50  i 150-letnią  istnienia. 
Zaś Lokalne Grupy Działania są to typowe „biura” 
prowadzone przez profesjonalny aparat urzędniczy, 
uzależnione  od  administracji  centralnej  i  mające 
swój wierzchołek wojewódzki w Urzędach Mar-
szałkowskich. I druga różnica – tradycyjne stowa-
rzyszenia „Miłośników ziem” i „Przyjaciół małych 
ojczyzn”  utrzymują  się  z  własnych  funduszów 
i  bardzo  szczupłych,  okazjonalnych  funduszów 
wsparcia, dotacji publicznych lub samorządowych. 
Natomiast sieć Leadera, pokrywająca już dziś całą 
mapę  Polski,  rozdysponowuje  milionowe  sumy 
poprzez aparat swych funkcjonariuszy. (W charak-
terze pointy przytoczę przewrotne, lecz celne zdanie 
red. Dominika Zdorta - publicysty nominalnie pra-
wicowego: „Biorąc pieniądze od Państwa - pisze 
on - organizacje pozarządowe stają się faktycznie 
rządowe. A złożone z nich obywatelskie społeczeń-
stwo staje się społeczeństwem państwowym.” - ko-
niec cytatu z lipca 2018). Mateczniki nie znalazły się 
ani w jednym, ani w drugim nurcie, lecz stanowią 
osobne zjawisko.

Opisany manewr polityczny zachodził syste-
matycznie lecz po cichu i przesterował w ciągu 
kilkunastu  lat  układ  regionalnej  i  lokalnej  ak-
tywności. Nie oznacza  to bynajmniej, że ustało 
zapotrzebowanie na pluralistyczny ruch oddolny 
obywateli  na  rzecz  lokalnych  wspólnot. W  tej 
sytuacji jedni regionaliści trwają przy upadającej 
strukturze Rady Krajowej,  zwołującej  na  koszt 
Marszałków  województw  jeden  Kongres  na  4 
lata. Działacze terenowi zaś – tkwią w resztów-
kach lokalnych stowarzyszeń, oczekując, że ktoś 
wyciągnie do nich rękę. Młodsza generacja dzia-
łaczy poszukuje miejsca i szansy w alternatyw-
nych strukturach lub innych formach aktywności. 

Gospodarzy  Mateczników  znajdujemy 
wśród poszukujących niełatwej „trzeciej dro-
gi” pomiędzy nimi.

Kontekst społeczny i alternatywy Matecz-
ników.  Społeczna  aktywność  nie  lubi  próżni 
i  nie  istnieje w  próżni. Obie  z wymienionych 
wyżej, choć nie równoważnych struktur regio-
nalnych,  nie  wypełniają  w  oczywisty  sposób 
całego pola krajowej, regionalnej i lokalnej ak-
tywności  (zwanej potocznie NGOSAMI,  czyli 
strukturą  „poza-rządową”,  wg  pokracznego 
skrótu z ang. non governemental organizations). 

Zapotrzebowanie na działania obywatelskie 
i prospołeczne jest obecnie w kraju na tyle duże, 
że nie sposób sobie wyobrazić, aby jakikolwiek 
ruch lub struktura mogła być jedyną, zdolną tej 
potrzebie sprostać. Jest w błędzie ten, kto my-
ślałby, że np. LGD mogły zająć pozycję regio-
nalnego monopolisty, choć jest ona siecią insty-
tucjonalnie forsowaną i finansowo dominującą. 
Albo – że przestrzeń  tę zabudowują podmioty 
zgromadzone w bazie danych KLON-JAWOR.

Musimy  zanotować  i  podkreślić  szerszy 
kontekst  otaczający  zjawisko  przez  nas  śle-
dzone. Wymieńmy inne istniejące sektorowo 
i aktywne sieci  i  struktury działające aktual-
nie, kompatybilne z Matecznikami. 

Najstarsze z nich są Uniwersytety Ludowe, nie-
gdyś bardziej prężne i liczniejsze, niż obecnie. Ak-
tualnie czynnych  jest  stacjonarnie  lub wakacyjnie 
i weekendowo 7 z nich (2016). W okresie przedwo-
jennym w  ramach Ruchu Wiciowego wytworzył 
nie tylko masowy dorobek oświatowy (w tym 26 
UL.), ale i kulturalny, m.in. ponad 11 000 teatrów 
ludowych. Dziś mniejsza jest ich ilość, na korzyść 
większej liczby zespołów pieśni i tańca pod auspi-
cjami Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, przy Gminnych Ośrodkach Kultury 
lub innych, działających autonomicznie.

Natomiast powstała nowa sieć - Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. Są one strukturą w ciągu ostat-
nich 30-40 lat bardzo rozbudowaną, nie tylko li-
czebnie  (ponad  500  placówek w  kraju,  głównie 
w  miastach),  ale  również  skupiających  liczną 
kadrę  działaczy,  wykładowców  i  okazałą  liczbę 
uczestników rzędu 200 000. Wiele z UTW prowa-
dzi, prócz podstawowej działalności, wykładowej, 
działania artystyczne, w tym liczne zespoły i teatry. 
Lecz  ruch  teatrów  amatorskich,  „ochotniczych”, 
lub „miłośniczych”, rozwija się również niezależ-
nie i spontanicznie i trzeba zauważyć, że rośnie ich 
suma, a z nią wartościowy, choć niesformalizowa-
ny potencjał kultury i życia środowiskowego. Ich 
ewidencja  ogólnopolska,  o  ile mi wiadomo,  nie 
jest  systematycznie prowadzona,  jest  ich z pew-
nością kilkaset. W samej Warszawie zarejestrowa-
nych  teatrów amatorskich  jest ok. 30, plus  jakaś 
„ciemna liczba” nie rejestrowanych.

Zanotujmy dalej inną, niezwykle interesują-
cą ogólnopolską strukturę na obszarze wiejskim 
–  Zagrody  Edukacyjne.  Wedle  statystyki  jest 
ich we wszystkich województwach około 250. 
[MAPY wojewódzkie Zagród Edukacyjnych]

Sieć ta jest zorganizowana instytucjonalnie i ko-
ordynowana  z  Centrum  Doradztwa  Rolniczego 
w Krakowie. Bazuje ona formalnie na ruchu „agro-
turystyki”,  jednakże  z  bardzo  istotnym  kryterium 
dodatkowym – placówki te muszą „zgodnie z wa-
runkami  definicji”  atestować  prócz  gospodarczej 
i rekreacyjnej - funkcję edukacyjną oraz działania 
w zakresie kultury ogólnej i rolnej: ekologicznego 
rolnictwa,  produkcji  zdrowej  żywności,  ochrony 
rzadkich gatunków roślin, zwierząt i in. Nawiasem, 
ale powracając do tematu Mateczników, należy za-
uważyć ich wzajemne podobieństwo. W szerokim 
tego słowa znaczeniu, ich kulturotwórcza misja jest 
podobna,  niekiedy  nawet  tożsama:  -  indywidual-
ny charakter placówek i prywatna posiadłość jako 
właścicielska baza ich działalności są identyczne co 
Mateczników. Różni je - być może, oparty na za-
sadach  gospodarczych  charakter  ich  działalności, 
ale na ogół utrzymany w formule niekomercyjnej, 
„non for profit”, lub „po kosztach własnych”. Zresz-
tą, przecież wiele z Mateczników także prowadzi 
działalność zarobkową lub z powodzeniem stara się 
o fundusze ze źródeł zewnętrznych, od fundacji oraz 
samorządów. Różnica w tym, że Mateczniki nie są 
sfederowane w ogólnopolską sieć.

Dołączam  do  szkicowanego  tu  społeczno-kul-
turowego kontekstu obecność w całym kraju około 
270 Muzeów Regionalnych (mieszczą się one głów-
nie w rubryce „instytucji samorządowych”); istnieje 
jednak niespełna drugie tyle muzeów prywatnych 
zarejestrowanych, prócz tego ciemna liczba nie re-
jestrowanych, izb pamięci, izb regionalnych itp. Są 
wśród nich niekiedy wybitne Mateczniki. 

Nie możemy  także  sobie  pozwolić  na  prze-
oczenie działalności kulturalnej Kościoła, ściślej 
-  poszczególnych  parafii  i  działających w  nich 
społecznych wspólnot  przykościelnych. Oprócz 
działalności  duszpasterskiej,  ściśle  religijnej 
i konfesyjnej, ma tam miejsce bogata działalność 
stricte kulturalna – koncerty, odczyty, spektakle, 
wystawy i obchody rocznicowe oraz inne formy 
działań kulturalnych, w oprawie artystycznej.

Po tym pobieżnym przeglądzie sąsiednich 
lub równoległych systemów, inicjatyw i sieci 
ruchów obywatelskich spełniających cele kul-
turowe w Polsce regionalnej – przyglądnijmy 
się dokładniej charakterystyce „Mateczników 
Kultury” w sensie ścisłym.

Mateczniki kultury istnieją i działają. Lecz – 
trzeba to zanotować z naukowej skrupulatności – że 
nie odkryły jeszcze swej identyfikacji i nie osiągnęły 
swej instytucjonalnej tożsamości - jako Mateczniki 
właśnie. To słowo nie stało się znanym i wspólnie 
uznanym  terminem,  który  określałby  ich  status 
i miejsce jako fenomenu w systemie kultury. A tym 
samym nie stały się one przedmiotem obserwacji 
kulturoznawczej, rejestracji statystycznej, bądź za-
interesowania  mediów.  Nie  mówię  o  zaintereso-

waniu  resortu  kultury, 
bo  w  zasadzie  nie  ma 
o  czym.  Być  może  nie 
zrobiliśmy  dotychczas 
wokół tego zjawiska do-
statecznej promocji 

Nowość  zjawiska 
i  różnorodność  matecz-
ników utrudnia nam do-
strzeżenie ich jako jednej 
kategorii,  zaliczenie  ich  do  określonej  struktury, 
a nawet dostrzeżenie ich wspólnej istoty. Zanotujmy 
jednak wśród tej różnorodności wspólne mianowni-
ki, które czynią je znaczącym zjawiskiem na forum 
kultury  kraju.  Mateczniki  stanowią  nową  tkankę 
rzeczywistości  kulturowej  rosnącą  spontanicznie, 
„od dołu”, choć nie dostrzeganej „od góry”.

O podobieństwie tych fenomenów stanowią ich 
cechy rozpoznawcze, W pierwszym rzędzie cechę 
tę dostrzegam w osobach inicjatorów i gospodarzy 
Mateczników. Jest to specjalny gatunek Obywateli 
– społeczników, o rozwiniętym powołaniu do ani-
macji kulturalnej. Prócz postawy obywatelskiej po-
siadają też talenty twórcze, organizatorskie, pokłady 
zaradności i przedsiębiorczości. A nadto - dar ofiar-
ności  i  szczodrości, ponieważ do swego pomysłu 
i swej pracy gotowi byli dołożyć wiele z osobistego 
majątku.  Prosto mówiąc,  są  prywatnymi  sponso-
rami własnego i cudzego uczestnictwa w kulturze. 
Mateczniki  kultury  są obiektami prywatnymi,  ale 
udostępnionymi na użytek środowiska społecznego. 

Każdy z nich posiada osobną specyfikę i własny, 
swoisty profil programowy i tematyczny. Oddziały-
wanie na środowisko środkami komunikacji kultu-
rowej stanowi następną cechę Mateczników. Skala 
tego oddziaływania bywa różna – raz tylko lokalna, 
kiedy indziej ponadlokalna i regionalna. Rolę Ma-
tecznika trzeba jednak rozpatrywać bez względu na 
rozmiary  produktu  kulturowego,  który wytwarza, 
i  skali  działalności,  którą  prowadzi,  lecz  podkre-
ślając ich jakość i wartość ze społecznego punktu 
widzenia. Rolę kulturotwórczą i  integracyjną Ma-
teczników widzę w tym, że nasycają one swym od-
działywaniem  najbliższe  środowisko, wzbogacają 
jego tożsamość kulturową treściami deficytowymi. 
Gdyby każda gmina miała taki Matecznik, jakie są 
nam znane  i obecne na dzisiejszym spotkaniu,  to 
mielibyśmy  społeczeństwo  wielokrotnie  bardziej 
kulturalne. A  państwo  narodowe miałoby w  nim 
o wiele szersze i trwalsze oparcie.

Pragniemy  stworzyć  -  choćby  wirtualną. 
mentalną  -  strukturę  Mateczników  działają-
cych w  kraju.  Stanowi  to  trudność  zarówno 
natury poznawczej, co i komunikacyjnej. Nie 
jesteśmy instytutem badawczym. 

Mapa Polski ze skrupulatnie naniesionymi na 
nią Matecznikami musiałaby się okazać gęsto za-
znaczona. I wydaje się, że byłoby rzeczą pożytecz-
ną stworzyć i posiadać taką mapę. Wszelako zada-
ję sobie pytanie – czy by to zmieniło cośkolwiek 
w sytuacji i roli istniejących i działających Matecz-
ników? Czy głównym marzeniem i pragnieniem 
ich  gospodarzy  jest,  by  znaleźć  się w  ewidencji 
krajowej? Wątpię w to. Czy z ich punktu widze-
nia pożądana jest taka ewidencja zmierzająca do 
sfederowania Mateczników i nadania im oficjalnej 
struktury sieciowej? To także może być dyskusyj-
ne i wątpliwe, ale pytanie to pozostawiam otwarte. 

Jakim więc postulatem zakończyć to rozważa-
nie? Pozwalam sobie wyrazić sąd osobisty, moje 
przypuszczenie na poziomie minimum: Nie  tyle 
chodzi głównie o formalizację zjawiska i nadanie 
mu porządku administracyjnego. Raczej – o uzna-
nie Mateczników Patriotyzmu i Kultury za zjawi-
sko realnie zaistniałe, in statu nascendi, zjawisko 
rozwojowe i obiecujące, znaczące na forum kultu-
ry narodowej. Co więcej, jako symptom jej prze-
miany jakościowej i nośnik pozytywnej zmiany. 

Czy  Mateczniki  należy  wspierać  finansowo, 
materialnie, organizacyjnie…? Zauważmy, że za-
istniały one przeważnie poza systemem wsparcia, 
a powstały bez udziału środków publicznych, dzię-
ki prywatnym funduszom swych założycieli. Dali 
sobie oni radę bez mecenatu Państwa i zapewne 
nadal będą sobie dawać radę samodzielnie, choć 
niejeden z nich wymaga  i potrzebuje większych 
środków na rozwój lub udoskonalenie działalno-
ści. Chodzi jednak również o zachowanie swobo-
dy i autonomii, programowej. o ochronę niezależ-
ności i autentyczności w działaniu Mateczników. 
Lecz  może  ktoś  powinien  wspierać  Mateczniki 
medialnie, prestiżowo – któż - jeśli nie czynią tego 
władze publiczne? Zapewne powinny. Na począ-
tek dobry byłby choć gest zainteresowania, a może 
najlepiej im, po prostu – nie przeszkadzać?

Prof. Andrzej Tyszka

Mateczniki jako nowa twarz kultury i społeczeństwa obywatelskiego
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Na  samym  wstępie  muszę  zaznaczyć,  że 
z ogromnym wzruszeniem przyjęłam książkę 
autorów: Longina Kaczanowskiego i Macieja 
Andrzeja  Zarębskiego  Paweł Pierściński in 
memoriam.  Otóż,  Pawła  Pierścińskiego  po-
znałam  na  którymś  kolejnym  spotkaniu ma-
łoojczyźnianym organizowanym przez preze-
sa Macieja Zarębskiego. Ostatni  raz miałam 
z  nim  kontakt  na  zagnańskich  Posiadach 
w Cieniu Bartka, bodajże w roku 2015. Wów-
czas to Paweł Pierściński, z ciepłym jak zwy-
kle uśmiechem wręczył mi płytę CD z nagra-
nymi na niej swoimi pracami fotograficznymi 
z  lat  1954-1989.  Jest  to  dla  mnie  bezcenny 
podarunek, przeglądany od czasu do czasu na 
ekranie komputera, stanowiący nierzadko in-
spirację dla mojej twórczości poetyckiej.

A  teraz,  powracając  do  książki.  Przede 
wszystkim cały materiał daje nam obraz ko-
goś, kto nie tylko osiągnął wyżyny w sztuce 
fotografii,  ale  również  zaznaczył  silnie  swo-
ją  obecność  w  działalności  społecznej  ma-
łych ojczyzn i literaturze. Znalazły się w tym 
wydaniu  cenne  obszerne  wywiady  przybli-

żające  czytelnikowi  postać  pana 
Pierścińskiego z tej drugiej, mniej 
znanej  strony.  Głównie  jednak 
to  postać  tkwiąca  we  wszelkich 
sprawach związanych z fotografią, 
przede  wszystkim  twórca  Kielec-
kiej  Szkoły  Fotografii,  zdobywca 
wielu nagród, z działalnością wy-
kraczającą  poza  granice  Polski, 
zaangażowany  w  kierowaniu  or-
ganizacjami  związanymi  z  foto-
grafią na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, 
wystawca swoich prac prawie na całym świe-
cie.  Jest  to  niezwykle  pasjonująca  lektura, 
odsłaniająca  wiele  nieznanych  faktów  jego 
zawodowego życia. Przede wszystkim jednak 
to portret  człowieka pracowitego  i upartego, 
doskonały wzór dla ludzi młodych. Przykład 
do powielania  nietuzinkowej  drogi  życiowej 
człowieka,  jakiego  w  dzisiejszych  czasach 
niezwykle  trudno  jest spotkać. Wszystko, co 
robił,  było  zawsze  podporządkowane  idei 
miłości do swojej małej ojczyzny, chyba za-
kodowanej w jego genach. O takich Polakach 
trzeba  zawsze  pamiętać,  trzeba  umieszczać 
ich w panteonie zasłużonych dla kulturowego 

dziedzictwa  narodowego,  aby  na-
stępne pokolenia miały skąd czer-
pać przykład, jak należy żyć dla tej 
ziemi,  z  której  się  wyrosło.  Jego 
twórczość, tę fotograficzną i tę li-
teracką,  doskonale  określił  autor 
Posłowia  prof.  Andrzej  Tyszka, 
że jest to „…twórca pełny, artysta 
integralny  –  patriota  swej  ziemi 
i  obywatel  świata  sztuki  uniwer-
salnej”. Nic dodać, nic ująć.

To książka o człowieku, który swoją wiel-
kość osiągnął nie na drodze wspinania się po 
szczeblach partyjnej kariery, ale drogą ogrom-
nego profesjonalizmu, pracowitości, uczciwo-
ści,  skromności  i  wierności  swoim  ideałom. 
Okazuje  się,  że  jest  to  doskonały  sposób  na 
trwałe zapisanie  się złotymi zgłoskami w an-
nałach historii kultury narodu polskiego.

Zwracam  też uwagę na  fakt,  że  i  bez ko-
lorowych billboardów też zostaje się wielkim 
człowiekiem.  W  zasadzie  bez  ich  udziału. 
Ich żywot jest krótki. Gdy kurz z nich opad-
nie,  znajdują  miejsce  na  śmietniku  historii. 
Natomiast  skromność  i  pracowitość  zawsze 
zapracują  na  pamięć  u  potomnych  po  wsze 

czasy.  Stąd  też  książkę  tę  gorąco  polecam 
tym wszystkim młodym  zapaleńcom,  którzy 
chcieliby zrobić coś trwałego dla swojej małej 
ojczyzny. Niech przeczytają i zobaczą, jak to 
się powinno robić. Polecam ją też wszystkim 
innym,  wątpiącym  w  odddziaływanie  idei 
na  życie  człowieka,  żeby  przekonali  się,  że 
to funkcjonuje. Trzeba tylko chcieć i dlatego 
koniecznie  trzeba  też  tę  książkę  przeczytać. 
Dodatkowym atutem  tegoż wydania  jest kil-
kunastostronicowa  galeria  zdjęć  związanych 
z postacią Pawła Pierścińskiego. Oglądając ją 
można  tylko  głęboko  się  zastanowić  i  skon-
statować, że to jednak Wielki Człowiek, który 
w ciągu swojego życia potrafił tak wiele uczy-
nić dla swojego środowiska.

Osobiście pragnę podziękować autorom za 
opracowanie  i wydanie  tej książki w roczni-
cę  śmierci  Pawła  Pierścińskiego,  gdyż  takie 
postawy ludzkie należy jak najczęściej propa-
gować przy każdej okazji w czasach globalnej 
bezideowości,  aby  udowodnić,  że  życie  bez 
idei  jest  puste  jak wydmuszka,  działa wręcz 
destrukcyjnie  na  więzi  społeczne  w  obrębie 
nacji, w jakiej przyszło nam żyć.

Lucyna Kukomska

Wzór do naśladowania

Takie skojarzenia nasuwają mi się po lek-
turze  najnowszej  książki  Macieja  A.Zaręb-
skiego pt. Wiersze i opowiadania.

Zaiste sprawny jest ów motorniczy, że tak 
szybko porusza się pomiędzy stacjami: Kielce 
– młodość i nauka w liceum; Białystok – stu-
dia medyczne i początki pracy, a potem Sta-
szów, Libia, Ukraina  z Katyniem, Słowacja, 
Litwa  z Wilnem,  a  czasem  Londyn  i  wiele 
innych miejscowości. Ot  „obywatel  świata”, 
poruszający  się  sprawnie  i  przyjaźnie wśród 
wielkich tego świata.

Widać,  że  M.A.Zarębski  lubi  podróże 
i przygody; dobrze, że jest z nim wciąż mał-
żonka  Ludomira  (od  ponad  50  lat!),  która 
pomaga,  rodzi  dzieci,  prowadzi  każdy  dom, 
nawet  w  egzotycznych  warunkach  pustyni 
afrykańskiej. 

Zbliżając się do treści książki, pominę ra-
czej  twórczość  poetycką,  bo  to  jest  kwestia 
gustu.  Wolę  M.A.Zarębskiego  w  prozie,  bo 
jest  obrazowa, wartka  i  kolorowa. Osiemna-
ście opowiadań znajdujących się w  tomie  to 
relacje z życia Marka i Joanny, ale też relacje 

Wyborczy  kurz  opadł,  powyborcze  staty-
styki  przeanalizowano  na  wszelkie  możliwe 
sposoby,  ustępując  miejsca  poważniejszym 
refleksjom. Z całego wyborczego szumu wy-
łania się na wstępie jedna myśl, że głosowanie 
nie miało charakteru programowego a plebi-
scytowy.  Kto  skuteczniej  dokopie  kandyda-
tom PiS,  ten  będzie  najbardziej  nadawał  się 
do rządzenia. Stąd wybieranie przez elektorat 
na lokalne stołki włodarzy ludzi z prawomoc-
nymi  wyrokami  sądowymi  lub  lokatorów 
aresztów.  Ale  to  jest  temat  dla  prawników, 
aby zajęli się usunięciem pewnych ułomności 
prawa wyborczego. Totalna  opozycja  poszła 
dalej. Po ogłoszeniu wyników wyborów zaka-
zała swoim wybrańcom z partyjnych struktur 
terenowych  wchodzenia  w  lokalne  koalicje 
z PiS-em, choćby tego typu koalicja miała się 
przełożyć  na  znaczne  korzyści  dla  regionu. 
W taktyce tej wcale o to bowiem nie chodzi, 
aby dany region miał się rozwijać. Skoro po-
przednia  ekipa  nie miała  programu  rozwoju 
gospodarczego,  a wręcz działała w kierunku 
zwijania państwa, nie będzie przecież popie-
rać kogoś, kto skrupulatnie i z powodzeniem 
realizuje swój program rozwoju Polski, znaj-
dujący uznanie w międzynarodowych rankin-
gach  u wyspecjalizowanych w  tym  zakresie 
agencji. Okazuje się, że zaliczenie Polski do 
grona  krajów  rozwiniętych  jest  przeszkodą, 
a  nie  sukcesem. Współczesna  targowica  nie 
chce silnej gospodarczo Polski. Po co, według 
nich,  ładować w  budowę CPK  setek miliar-
dów złotych, skoro ruch powietrzny może np. 
obsłużyć  Lufthansa,  a  środki  lepiej  zainwe-
stować w przyjemniejsze cele, niekoniecznie 
publiczne.  To  samo  dotyczy  ściągania  po-
datków. Co ten PiS powyprawiał? Zbliża się 
zima, a oni robią wiosenne porządki i na siłę 
czyszczą koryta, w dodatku nie swoje. Zgro-

autora  występującego  w  trzeciej 
osobie,  jak  na  prozę  dokumen-
talną  przystało.  Zresztą  autor 
Refleksji libijskich  dorobił  się 
ponad 50-ciu publikacji książko-
wych,  wydanych  najpierw  przez 
Staszowskie  Towarzystwo  Kul-
turalne,  a  od  roku  2005  przez 
Świętokrzyskie  Towarzystwo 
Regionalne  w  Zagnańsku,  gdzie 
obecnie  znajduje  się  jego  dom 
i  ośrodek  muzealny  w  cieniu 
świętokrzyskiego Bartka. 

Widać więc, że autor jest niezwykle płod-
ny,  jeśli  obok  pracy  zawodowej,  naukowej, 
publicystycznej i społecznikowskiej, kończąc 
75 lat dorobił się tak wielu publikacji, odbył 
mnóstwo  wycieczek,  przeżył  kilka  przepro-
wadzek, aby zabłysnąć wręcz swoją niezwy-
kłą osobowością. 

Dlaczego  ekspresem  przez  życie?  Otóż 
mając rozeznanie w książkach Macieja A.Za-
rębskiego  wiem,  że  opowiadania  są  czasem 
powrotem do relacji wcześniej wydanych, jak 
np. monografia Adama Bienia, wspomnienia 
dotyczące  prezydenta  Ryszarda  Kaczorow-

skiego,  podróżnika  Stanisława 
Szwarc-Bronikowskiego,  proza-
ika Zygmunta Wójcika i innych.

Tematy pobytu Marka w Libii, 
czy  podróże  na  Litwę  oraz  kon-
takty ze znanymi pisarzami (Woj-
ciechem  Żukrowskim)  czy  akto-
rami (Wojciechem Siemionem) są 
przedstawione w dużej kondensa-
cji, przez co dobrze się czyta, bo 
nie  ma  dłużyzn,  zaś  zastosowa-
ne  skróty  myślowe  zmuszają  do 
wysiłku  intelektualnego. Daje  to 

czytelnikowi  szansę  na  szybkie  przemiesz-
czanie  się  w  czasie  i  przestrzeni.  Godnym 
podsumowaniem  dorobku  życia  tego  autora 
niech będzie tytuł ostatniego opowiadania Ży-
cie zamienione w pasję. Trzeba bowiem być 
pasjonatem, mieć duszę podróżnika i mądrość 
filozofa, aby z taką radością przekazywać to, 
co się smakuje wszystkimi zmysłami. 

Moją  uwagę  zwróciła  też  oryginalna 
kompozycja okładki, jakże wymowna, wręcz 
symboliczna. Z ciemności wyłania się gejzer 
światła,  bardzo  zdynamizowanego.  Łącz-
ność  pomiędzy  dwoma  punktami  –  jakże 

wyborach samorządowych. Sądzę poza tym, że 
celowość  funkcjonowania  dwutorowości  wła-
dzy regionalnej winna znaleźć się na stole tych, 
którzy mają realny wpływ na kształtowanie się 
i trwanie polskiej państwowości. Ten rodzaj za-
rządzania  Polską  bywa  często  nieczytelny  dla 
przeciętnego  wyborcy,  wprowadzając  zamęt 
w jego postrzeganiu tychże spraw. Prawdziwym 
kuriozum była dla mnie wypowiedź mieszkan-
ki, pani mgr, jednego z byłych miast wojewódz-
kich,  będących  obecnie  na  prawach  powiatu 
grodzkiego,  która  wyraziła  zdziwienie,  że  nie 
otrzymała karty głosowania do sejmiku powia-
towego. Moje wyjaśnienia odnośnie struktur ad-
ministracyjnych jakoś nie bardzo ją przekonały. 
A cóż dopiero z tymi wszystkimi tzw. przecięt-
nymi wyborcami?

A  póki  co,  czuwanie  nad  naszym  narodo-
wym dziedzictwem kulturowym staje się w tej 
sytuacji  zadaniem  priorytetowym  dla  wszel-
kich  patriotycznych  struktur  pozarządowych, 
skutecznie  do  tej  pory  marginalizowanych 
przez poprzednie rządy. Szczególna rola przy-
pada tutaj ruchowi matecznikowemu, którego 
znakomitym  przykładem  są  Świętokrzyskie 
Mateczniki Patriotyzmu  i Kultury w Zagnań-
sku  z  prezesem,  dr.  Maciejem  Andrzejem 
Zarębskim – wielkim orędownikiem ochrony 
i  ocalania  od  zapomnienia  obiektów  naszej 
kultury  narodowej,  zarówno  tych  material-
nych,  jak  i  niematerialnych.  To  dzięki  takim 
Polakom  jak  on,  Polska mogła  wybić  się  na 
niepodległość  po  123  latach  utraty  państwo-
wości. Pozwoliły na to przechowywane z pie-
tyzmem dowody naszej polskości, dające świa-
dectwo bogactwa korzeni naszego dziedzictwa 
narodowego,  którymi  Ziemia  Świętokrzyska 
jest nasączona jak przysłowiowa gąbka wodą. 
Nie  możemy  pozwolić  sobie  aby  to,  co  nasi 
przodkowie pozostawili nam w spadku, zostało 
obrócone wniwecz. Dlatego uważam, że Ma-
teczniki są jak najbardziej predystynowane do 

bliski  byt  jaskrawy,  zataczający  coraz  szer-
sze kręgi. To jest piękne, po prostu nieskoń-
czony elan vital  i  ten gorący  rozpryskujący 
się blask – zupełnie jak życie autora owych 
Wierszy i opowiadań.  Sugeruje  to  także 
w zakresie treści Lucyna Kukomska, składa-
jąc  ukłon M.A.Zarębskiemu w  „Posłowiu”, 
które zamyka ów cykl Wierszy i opowiadań 
z życia wziętych. 

Na pewno zarówno w twórczości, jak i ży-
ciu  społecznym  Macieja  A.Zarębskiego  do-
minuje patriotyzm, ten przez duże P, jak i ten 
maleńki, jakim jest rodzina, środowisko, każ-
dy człowiek, który wniósł coś w  jego życie, 
każda  miłość  tego,  co  polskie,  a  zwłaszcza 
świętokrzyskie. 

Świadczą  o  tym  także  wiersze,  pisane 
w  różnym  czasie,  ale  pełne  uczuć  i  bardzo 
osobiste.  Zachęcam  przeto  do  czytania  tych 
opowiadań i wierszy, a także innych książek, 
aby mieć radość dzielenia się słowem z auto-
rem, jak to zaznaczono w publikacjach o Ma-
cieju  Andrzeju  Zarębskim,  choćby  z  okazji 
75. urodzin pt. Z ludźmi i dla ludzi – bo taki 
właśnie jest ten filar Kielecczyzny.

Dr Daniela Długosz Penca

opiekowania  się  naszym  dziedzictwem  naro-
dowym, gdyż, jak pisze prof. Andrzej Tyszka, 
„…stają się nową tkanką ruchu regionalnego”. 
I  o  to  chodzi,  aby  pracowały  skutecznie,  nie 
czekając  na  utratę  niepodległości,  ale  przede 
wszystkim w warunkach częściowej utraty su-
werenności i w ciągłych próbach instalowania 
w  Europie  globalnych  idei  zmierzających  do 
likwidacji narodowych państwowości.

Moherek

Ekspresem przez życie

Powyborcze refleksje za! Stąd umiejętnie zorganizowany antypiso-
wy wyborczy PR, kierujący uwagę elektora-
tu  nie  na  program,  lecz  na walkę  z  PiS-em. 
W wielu miejscach zadziałało.

Przy  okazji  można  było  zaobserwować 
jeszcze  jedną  niepokojącą  rzecz.  Wyborcy 
dość często nie pojmowali, mimo już wielu lat 
funkcjonowania,  dwutorowości  władzy,  za-
równo wojewódzkiej, jak i powiatowej, zada-
jąc pytania w rodzaju, dlaczego skoro jest wo-
jewoda,  to po co  jeszcze marszałek? W  tym 
miejscu cofamy się do 1999 r., a więc jeszcze 
do okresu sprzed referendum akcesyjnego do 
UE, co miało akurat niebagatelne znaczenie. 
Wprowadzono  wówczas  nowy  podział  ad-
ministracyjny kraju tworząc 16 województw. 
Określono też, że będą działać dwie struktu-
ry władzy:  rządowa  z wojewodą  i  samorzą-
dowa  z  marszałkiem.  Celem  tego  projektu 
była  budowa  samorządności  silnej wspólno-
ty  regionalnej,  z  jednoczesnym  stopniowym 
zmniejszaniem  roli  wojewody.  Pamiętajmy, 
że podobną sytuację Polska przećwiczyła już 
za Piastów, kiedy to rozbicie dzielnicowe pań-
stwa na rzecz Ziem rządzonych przez książę-
ta bardzo osłabiło nasze państwowe wpływy 
w  polityce  europejskiej,  a  wojny  domowe 
między  księstwami  sprzyjały  tejże  margina-
lizacji zagranicznej i dobijały kraj wewnętrz-
nie. Czyżby powtórka z rozrywki?

Niektórzy  dotychczasowi  marszałkowie 
jeszcze w czasie pełnienia swojego urzędu do-
magali się coraz większych uprawnień od rządu, 
a niepowodzenia własnego  rządzenia w  regio-
nie przypisywali polityce rządowej, nie swojej 
nieudolności. Czyżby w dalekosiężnym zamy-
śle rozbicie Polski na małe regiony, zarządzane 
w  niektórych  przypadkach  przez  neotargowi-
czan, w  zgodzie  z  zaleceniami  zewnętrznymi, 
miały  później  uzyskać  obcego  „opiekuna”? 
Pewne  sugestie  przychodzą do głowy po  czy-
taniu  map  wpływów  partyjnych  po  ostatnich 

Macieja A. Zarębskiego w staraniach o człon-
kostwo w Radzie Działalności PP VI kadencji: 
Towarzystwo  Przyjaciół  Ziemi  Morawickiej, 
Ludowe  Towarzystwo  Naukowo-Kulturalne 
w Kielcach, Stowarzyszenie Absolwentów LO 
„Żeromszczacy”  w  Kielcach;  Świętokrzyskie 
Towarzystwo  Regionalne  oraz  Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Muszyńskiej, Przyjaciół Wie-
liczki, Miłośników  Ziemi  Tarnogórskiej,  Jasła 
i Regionu Jasielskiego, Związek Kurpiów, Ma-
zurskie  Towarzystwo  Naukowe  w  Ełku,  Unia 
Polskich Pisarzy Lekarzy, Towarzystwo Przyja-
ciół Częstochowy, Stowarzyszenie „Trzeźwość” 
w Ostrowie Wielkopolskim, Centrum Integracji 
Społecznej w Odolanowie, Stowarzyszenie Do-
lina Baryczy, Racławickie Towarzystwo Kultu-
ralne, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Strzy-
żowskiej, Ziemi Niepołomickiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Wąglan, Pruszkowskie Stowarzysze-
nie  Patriotyczne,  Pruszkowskie  Towarzystwo 
Kulturalno-Naukowe, Fundacja HR w Białym-
stoku, Fundacja Rozwoju Compliance, Podlaski 
Uniwersytet III Wieku, Towarzystwo Humani-
styczne Szyba w Nowej Soli, Światowy Zwią-
zek Żołnierzy AK Koło w Pruszkowie, Wielko-
polskie  Towarzystwo  Kulturalne  w  Poznaniu. 
Jak widać  poparły  go  jedynie  cztery  towarzy-
stwa z naszego województwa. No cóż, nikt nie 
jest prorokiem we własnym kraju… PAP

Towarzystwa które poparły
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–  7 września –  w  Ośrodku  w  Zagnańsku 
odbyła się biesiada literacko-artystyczna. Wzię-
ło w niej udział 21 osób, w tym Bogusław Ce-
bulski, szef kapeli znad Baryczy z Odolanowa, 
staszowianie z Jadwigą Szyszką, Markiem So-
bieniakiem,  Wiesławem  Kucą,  Stanisławem 
Ratusznikiem,  Jan  Krawczyk  z  Adamowa, 
Jan Wiaderny  z Końskich,  Stanisław Kędzior, 
Jan  Jadach  i  Edward  Karyś  z  Kielc  oraz  Jo-
lanta  Żmuda,  Urszula  Rysińska,  Jacek  Fronio 
i Krzysztof Kondrak z Zagnańska. (foto 1) Na 
wstępie  zaprezentowałem  nowości  książkowe 

Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym tom Kultura 
małych ojczyzn i wielkiej Ojczyzny  autorstwa 
prof.  Andrzeja  Tyszki  oraz  książkę  Wiersze 
i opowiadania własnego autorstwa. Swój boga-
ty dorobek literacki zaprezentowała Magdalena 
Maria Człapińska,  lekarz stomatolog ze Zduń-
skiej Woli,  sekretarz  Zarządu  Głównego  Unii 
Polskich  Pisarzy  Lekarzy,  członkini  Związku 
Literatów Polskich oraz Świętokrzyskiego To-
warzystwa Regionalnego. W części artystycznej 
wystąpiła znana z Szansy na sukces wokalistka 
z Kielc Małgorzata Siemieniec. Biesiadę zakoń-
czył poczęstunek kawowo-ciastkowy.

– 8 września – w kieleckim radiu katolickim Em 
wyemitowano I część audycji poświęconej Ośrod-
kowi Świętokrzyskiemu Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w Zagnańsku, wydawnictwom Biblioteki 
Świętokrzyskiej oraz moim podróżom po Europie 
i świecie. Poprowadził ją redaktor Michał Łosiak.

– 12 września – podczas pobytu na Orawie 
odwiedzam  Park  Etnograficzny  w  Zubrzycy 
Górnej.  Podziwiam  domy  orawskie  z  wieku 
XVIII i XIX, w tym chałupę, w której w roku 
1938 przebywał młody Karol Wojtyła, a  także 
szereg  interesujących  zabytkowych  budowli: 
karczmę białą, karczmę czarną, folusz, pozosta-
łości dawnego młyna gospodarskiego, zespół uli 
orawskich, kościół drewniany z ciekawą archi-
tektonicznie  dzwonnicą,  kuźnię,  remontowany 
(po  pożarze)  historyczny  dwór  Moniaka  oraz 
budynek stanowiący siedzibę dyrekcji Parku.

–  19 września  –  wizytę  w Ośrodku w  Za-
gnańsku składa prof. Zbigniew Doliwa Klepacki 
z małżonką Anną, prawnikiem. Wręcza mi swój 
ostatni  (III)  tom  cyklu  o  dworach  i  dworkach 
miejskich oraz budynkach w stylu dworkowym 
i pałacowym w województwie świętokrzyskim. 
Tom ten traktuje o losach b. ziemian z wojewódz-
twa  świętokrzyskiego  po  II  wojnie  światowej. 
Godna  podziwu  jest  pasja  profesora  ekonomii, 
założyciela i pierwszego rektora Wyższej Szko-
ły  Biznesu  i  Przedsiębiorczości  w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim  do  historii.  Od  wielu  lat  jest 
właścicielem odnowionego dworu w Garbaczu. 
W rewanżu przekazuję profesorowi ostatnie wy-
dawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej oraz poka-
zuję państwu Klepackim nasz Ośrodek (foto 2).

–  21-22 września  biorę  udział  w  ostatnim 
(XIX)  posiedzeniu  Rady  Działalności  Pożytku 
Publicznego przy kancelarii prezesa Rady Mini-
strów w hotelu Boss w Warszawie. Wraz z inny-
mi uczestnikami posiedzenia, w tym Wojciechem 
Jachimowiczem, Bogusławem Cebulskim, Prze-
mysławem  Jaśkiewiczem  i  Pawłem  Backielem 
otrzymuję  pamiątkowy  dyplom  uczestnictwa 
w  pracach  Rady  V  kadencji.  Pierwszego  dnia 
narady dokonujemy podsumowania  pracy  całej 
Rady oraz poszczególnych Komisji. W drugim 
dniu słucham wykładu dyrektora Krasuckiego nt. 
„Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”.

–  23-25 września  –  w  Legnicy  obradowali 
(bez  udziału  przedstawicieli  Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego oraz Krajowej Rady 
Mateczników Polskości) uczestnicy XI Kongresu 
Regionalnych Towarzystw Kultury. Funkcję pre-
zesa zachowała Bożena Konikowska z Warszawy.

– 25 września – podczas posiedzenia zarzą-
du naszego Towarzystwa, omawiano stan przy-
gotowań do konferencji „Mateczniki Polskości 
jako  zjawisko  kulturowe”,  która  odbędzie  się 
za  trzy  dni  w  Centralnej  Biblotece  Rolniczej 
w  Warszawie,  udział  naszego  Towarzystwa 
w kolejnej edycji przyznania stypendiów „Rad-
kom”. Postanowiono przyznać kol. Janowi Ka-
mińskiemu z Chicago honorowy tytuł „Przyja-
ciela Biblioteki Świętokrzyskiej”. Dyskutowano 
na  temat  zbliżających  się  wyborów  samorzą-
dowych,  postanawiając  udzielić  poparcia  kol. 
Mieczysławowi Gębskiemu,  ubiegającemu  się 
miejsce w Sejmiku oraz kol. Marzannie Moć-
ko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagnańsku 
kandydującej do Rady Powiatu Kieleckiego.

–  28 września  –  w  Warszawie  razem 
z żoną Ludomirą oraz Janem Jadachem biorę 
udział w konferencji Matecznikowej (obszer-
na relacja na stronach 1, 2 i 10).

– 1 października – odbieram z drukarni Ka-
rad w Kielcach nakład książki Paweł Pierściński 
in memoriam autorstwa Longina Kaczanowskie-
go i mojego. Pozycja ta wydana z okazji pierw-
szej  rocznicy śmierci wielkiego artysty  stanowi 
366.  już  pozycję  Biblioteki  Świętokrzyskiej. 
W Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach zostawiam 40 egz. tej książki, zgod-
nie z wcześniej złożonym zamówieniem. (Obok 
Urzędu Marszałkowskiego taką samą liczbę ksią-
żek zakupił Urząd Miasta w Kielcach).

– 2 października – Edward Karyś, skarbnik 
Świętokrzyskiego  Towarzystwa  Regionalnego 
poinformował Zarząd Towarzystwa o otrzyma-
niu z IPN-u prestiżowego odznaczenia, krzyża 
Wolność i solidarność. Gratulujemy i życzymy 
dalszych działań na rzecz „dobrej zmiany”.

–  9 października  –  otrzymuję  mailową 
informację z kancelarii Premiera, że zostałem 
powołany  przez  wicepremiera  Piotra  Gliń-
skiego na członka Rady Działalności Pożytku 
Publicznego VI kadencji (na lata 2018-2021), 
jako reprezentant organizacji pozarządowych. 
Stało się to dzięki poparciu 27 towarzystw. 

Z historii – tego dnia w roku 1610 polskie 
chorągwie pod dowództwem hetmana Stani-
sława  Żółkiewskiego  zdobyły  moskiewski 
Kreml. Szkoda, że tylko na dwa lata… 

– 12 października – w siedzibie Wojewódz-
kiej  Biblioteki  Publicznej  w  Kielcach  odbyły 
się uroczyste obchody 70-lecia życia i 50-lecia 
pracy twórczej kieleckiego literata, krytyka i pu-
blicysty Stanisława Rogali, pochodzącego spod 
Chmielnika. W imprezie wzięło udział blisko 70 
osób, krewnych, przyjaciół i znajomych jubila-
ta, w  tym dyrektor Urzędu Marszałkowskiego 
Jacek Kowalczyk, wójt Piekoszowa (tam od kil-
kunastu  lat mieszka Rogala) Stanisław Piątek, 
dyrektor Domu Kultury w Piekoszowie Andrzej 
Paździerz,  a  także  szef  Ludowo-Naukowego 
Towarzystwa  Kulturalnego  Stanisław  Dur-
lej. Podczas  imprezy, którą prowadził dr Jerzy 
S.Ossowski,  profesor  UJK w Kielcach,  został 
zaprezentowany dorobek twórczy jubilata oraz 
promowano okolicznościowe wydawnictwo. 

–  16 października  –  wysyłam  mailem 
przygotowaną  przy  pomocy  Andrzeja  Jędry-
chowskiego relację z konferencji Mateczników 
w Warszawie z 28 września br. do jej uczestni-
ków oraz osób, które pomimo zaproszenia nie 
wzięły w niej udzialu. Mija 40. rocznica wyboru 
Karola Wojtyły  na  papieża.  Przypominam  so-
bie ten dzień, który spędzałem w Stalowej Woli 
przygotowując się do egzaminu specjalizacyjne-
go I stopnia z chorób wewnętrznych. Uświada-
miam sobie jaki ogromny wpływ na losy świata 
i Polski miał pontyfikat Jana Pawła II i robi mi 
się smutno. Jakże brakuje nam tego wielkiego 
Polaka.  Może  wówczas  „nasza”opozycja  nie 
miałaby odwagi jeździć na skargę do Brukseli.

– 18 października – w Muzeum Lat Szkol-
nych Stefana Żeromskiego odbyła się kolejna 
edycja wręczenia stypendiów imienia Andrzeja 
Radka. Tegorcznymi stypendystami byli: Anna 
Agatowska z Kielc, Karolina Baran z Jędrzejo-
wa, Martyna Galasińska z  Jędrzejowa, Patry-
cja  Łuszczek  z Włoszczowy,  Klaudia  Krupa 
z Jędrzejowa, Tomasz Kałuża z Nowej Słupi, 

Anna Maroń z Jędrzejowa, Dawid Natkowski 
z Włoszczowy (ich zdjęcie zostało zamieszczo-
ne na str. 1). Radkowie otrzymali obok stypen-
diów pieniężnych nagrody książkowe. Wśród 
fundatorów książek było nasze Towarzystwo, 
które przekazało stypendystom zestawy 9 po-
zycji książkowych Biblioteki Świętokrzyskiej. 
W  imieniu  Zarządu  Towarzystwa  wręczył  je 
wiceprezes Jan Jadach (foto 3).

– 20 października – w Centrum Nauki Ko-
pernik  w  Warszawie  obradował  XIII  Kongres 
Obywatelski. Naczelnym hasłem Kongresu było 
Siła lokalności siłą Polski. Wziął w nim udział 
prof. Andrzej Tyszka, wiceprezes Krajowej Rady 
Mateczników Polskości, który zabrał głos w sesji 
poświęconej  roli kultury w budowaniu  lokalnej 
tożsamości i wspólnotowości. Powiedział m.in.: 
Zgłosiłem na Kongres tekst o potrzebie, a raczej 
konieczności etosu obywatelskiego. Wprowa-
dzenie etosu obywatelskiego do debaty publicz-
nej uważam za niezbędny dla wszelkiej strategii 
rozwoju. Laboratorium „ethosu” jest wspólnota. 
Środowiskiem wytwarzającym ethos obywatelski 
jest wspólnota lokalna. Ważnym tematem jest 
fenomen lokalnych mateczników kultury, w roz-
winięciu zwanych „Matecznikami Patriotyzmu 
i Kultury”. Są to małe, lokalne inicjatywy kultu-
rotwórcze, najczęściej w prywatnej posiadłości, 
z prywatnych funduszy, żyjące osobistym pomy-
słem i wkładem działania ich gospodarzy. To 
specjalny gatunek Obywateli. To Obywatele re-
prezentujący w stanie czystym ethos obywatelski. 
Gdyby każda gmina w Polsce miała choćby jeden 
taki Matecznik, moglibyśmy mówić o społeczeń-
stwie wielokrotnie bardziej kulturalnym i o etosie 
obywatelskim o wiele bardziej powszechnym.

– 21 października – w kraju wybory samo-
rządowe. Ich wyniki (podane po trzech dniach) 
wskazują na dużą frekwencję (ponad 55%) oraz 
zwycięstwo PiSu. Oraz przegraną PSL. Pozostałe 
ugrupowania wypadły w sposób przewidywalny: 
wiktorii ani wstydu nie było. Na mapie samorzą-
dowej  pojawili  się  bezpartyjni  samorządowcy, 
którzy w  skali  kraju  zdobyli 6,3% –  tyle  samo 
co Kukiz 15. W dużych miastach prezydentami 
zostali  w  większości  dotychczasowi  włodarze. 
W Warszawie wygrał Rafał Trzaskowski, mimo 
zdecydowanego poparcia Patryka Jakiego przez 
przeciętnego  warszawiaka  (odnosiło  się  wra-
żenie,  że  wygrałaby  także  skompromitowana 
w 100% dotychczasowa prezydent Hanna Gron-
kiewicz Waltz; zadecydowała o zwycięstwie pana 
Trzaskowskiego nie polska, lecz obca racja stanu. 
Warszawa wydaje się być obecnie bastionem nie 
do pokonania przez PiS. No cóż, ta sytuacja jest 
wynikiem opanowania stolicy przez obcy kapitał 
i niepolskie media). W Łodzi Hanna Zdanowska, 
mimo obarczenia wyrokiem sądowym, wygrała 
z 70% poparciem. W Gdańsku, Krakowie, Kiel-
cach, Radomiu, Szczecinie, Chełmnie odbędzie 
się II tura wyborów. W sześciu sejmikach woje-
wódzkich wygrał PiS na tyle wysoko, że będzie 
rządzić  samodzielnie.  To  Małopolska,  Święto-
krzyskie, Łódzkie, Podlaskie, Lubelskie, Podkar-
packie. Wygrywa także na Mazowszu, Górnym 
i Dolnym Śląsku, ale już nie tak zdecydowanie. 
W  naszym  kieleckim  powiecie  (podobnie  jak 
w kilku innych w Świętokrzyskiem) będzie rzą-
dzić  także  Prawo  i  Sprawiedliwość. W  gminie 
zagnańskiej  również  II  tura wyborów na wójta 
gminy. Najbliższe dwa tygodnie oznaczać będzie 
dalszą walkę wyborczą.  (W zasadzie  okaże  się 
ona bezpardonową wojną PiSu z Anty-Pisem). 

–  23 października  –  odbieram  z  drukar-
ni Karad  z Kielc  nakład  książki To już było 
Lucyny Kukomskiej, 367. pozycję Biblioteki 
Świętokrzyskiej.

– 30 października – na starym cmentarzu 
łódzkim,  na  tzw. Dołach,  odbył  się  pogrzeb 
zmarłego parę dni wcześniej Zbigniewa Dem-
bińskiego, satyryka  i poety, członka naszego 
Towarzystwa (niewygłoszona z powodu ule-
wy moja mowa pożegnalna na str. 8).

– 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. 
Wspólnie  z  żoną  odwiedzamy  groby  bliskich 

na  cmentarzach Starym  i Nowym w Kielcach. 
Zapalam znicz na grobowcu rodziców Julianny 
i  Jana  Zarębskich,  kuzynów  ze  strony Mamy, 
a także zmarłych członków i sympatyków nasze-
go Towarzystwa: Leszka Łychowskiego, Euge-
nii i Jerzego Fijałkowskich, Stanisława Madeja, 
Wojciecha Musiała,  Stanisława  Karbownickie-
go,  Jerzego  Kapuścińskiego,  Krzysztofa  Szu-
lara,  Pawła  Pierścińskiego.  W  chwili  zadumy 
wspominam tych co odeszli w tym roku: Zbysz-
ka Dembińskiego, Todzię Zakrzewską, Władka 
Grodeckiego, Bronka Opałkę, Barbarę Wacho-
wicz, Jurka Gracyalnego, Mariana Winiarskiego 
i Janusza Dulębę. Modlę się za nich, a także za 
tych co odeszli w latach wcześniejszych. I odno-
szę wrażenie, że coraz większa pustka dookoła.

– 2 listopada – w Dzień Zaduszny odwie-
dzam w towarzystwie Jacka Fronia na cmen-
tarzu w Zagnańsku  grób  zmarłego w marcu 
2011  roku  Adama  Wolskiego,  modląc  się 
za  wszystkich  moich  znajomych,  przyjaciół 
i członków rodziny.

– 4 listopada – II tura wyborów samorządo-
wych. Wygrywają faworyci, w tym w Gdańsku 
Paweł  Adamowicz,  w  Krakowie  Jacek  Maj-
chrowski. Są niespodzianki, w tym w Kielcach, 
gdzie prezydentem zostaje Bogdan Wenta, daw-
ny europoseł PO. W moim Zagnańsku zmiana 
warty. Wójtem został Wojciech Ślefarski.

– 9 listopada – przed południem biorę udział 
w Szkole Podstawowej w Zagnańsku w uroczy-
stym apelu zorganizowanym z okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości. Oglądam specjalny 
program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci 
i młodzieży szkoły, śpiewam wraz z uczestnika-
mi apelu hymn narodowy (także z przedszkola-
kami) oraz utrwalam się na wspólnym zdjęciu 
(foto  4). W  południe  w  Ośrodku  ma  miejsce 

spotkanie z młodzieżą szkolną poświęcone upa-
miętnieniu  setnej  rocznicy  odzyskania  przez 
Polskę  niepodległości w  roku  1918. Najpierw 
Jan Jadach omawia wydarzenia roku 1918, które 
zaowocowały odrodzeniem Polski, a następnie 
ja przedstawiam czternastu Ojców Polskiej Nie-
podległości  z  Józefem  Pilsudskim,  Romanem 
Dmowskim, Janem I.Paderewskim, Wincentym 
Witosem, Wojciechem Korfantym oraz przybli-
żam sylwetki bohaterów walk o wolną Polskę, 
w  tym  pochodzących  z  ziemi  świętokrzyskiej 
Adamem  Bieniem,  Antonim  Hedą,  Stanisła-
wem  Szwarc-Bronikowskim.  Na  zakończenie 
wszyscy uczestnicy  spotkania otrzymali  zesta-
wy książek Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Po południu w Ośrodku w Zagnańsku ob-
radowała Rada Krajowa Mateczników Polsko-
ści. Zatwierdzono zmiany personalne, ustalono 
plan działania na najbliższy okres, uznając or-
ganizację II Kongresu Matecznikowego jesie-
nią 2019 roku za sprawę priorytetową.

– 11 listopada – w Warszawie z okazji 100. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości maszeruje 
ćwierćmilionowa rzesza Polaków w wieku 1 do 
100. Na czele pochodu (państwowego) sam pre-
zydent Andrzej Duda, premier Mateusz Mora-
wiecki i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz 
marszałkowie Sejmu i Senatu, a także licznie re-
prezentowani  parlamentarzyści  głównie Prawa 
i  Sprawiedliwości.  Próby  prowokacji  totalnie 
nieudolne. Ale i tak w świat poszła informacja 
o „katastrofie polskiej demokracji”. Doprawdy, 
kiedy skończy się ta zabawa nieodpowiedzialnej 
opozycji, której efektem może być powtórzenie 
historii Polski sprzed ponad dwustu lat…

– 21 listopada – biorę udział w posiedze-
niu inauguracyjnym Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego VI kadencji z udziałem wice-
premiera Piotra Glińskiego.

– 22 listopada – w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w Kielcach wieczór wspomnień 
poświęcony  pamięci  zmarłego  przed  rokiem 
Pawła  Pierścińskiego.  Artystę  wspomina-
li m.in.  fotograficy  kieleccy  i  koledzy  z Że-
romszczaka (którego był absolwentem). Pod-
czas  imprezy  prezentowano  książkę  Paweł 
Pierściński in memoriam, autorstwa Longina 
Kaczanowskiego i Macieja A.Zarębskiego.

Maciej A. Zarębski 

Z życia Świętokrzyskiego Tow. Regionalnego (IX–XI 2018)
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11 listopada 2018 roku obchodziliśmy set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości. Oczy-
wiście nie staliśmy się tego dnia organizmem 
państwowym  (formalnie  miało  to  miejsce 
16  listopada,  kiedy  to  Józef  Piłsudski  roze-
słał  depeszę  do  rządów  wszystkich  państw, 
notyfikującą  powstanie  Państwa  Polskiego), 
ale Polska wybuchła wówczas spontanicznie 
wolnością,  swobodą  i  odzyskaną  tożsamo-
ścią. Wybuchła nawet w takim szczególe jak 
pojawienie  się  w  kartkowej Warszawie  nor-
malnych dań restauracyjnych…

Droga  do  wolności  była  długa,  kręta, 
pełna  niespodzianek  i  niesamowitych  zbie-
gów  sprzyjających  nam  okoliczności. Kiedy 
w  roku  1795  w  wyniku  III  rozbioru  Polski 
Rzeczpospolita  Obojga  Narodów  przestała 
istnieć, nawet największy optymista nie wie-
rzył w szybkie odrodzenie państwa polskiego. 
Polaków czekała długa, ponura noc niebytu. 
Przypomnijmy  teraz ważniejsze wydarzenia, 
które w różny sposób miały wpływ na odzy-
skanie niepodległości. 

W 1797 roku został napisany przez Józefa 
Wybickiego we Włoszech „Mazurek Dąbrow-
skiego”; 6 listopada 1806 roku wybuchło po-
wstanie  wielkopolskie,  zbrojne  wystąpienie 
ludności polskiej przeciw wojskom pruskim, 
uważane za jedno z nielicznych zwycięskich 
polskich  powstań. W  roku  1807,  w  wyniku 
ustaleń  pokoju  w  Tylży,  z  ziem  drugiego, 
trzeciego  i  części  ziem  pierwszego  rozbioru 
Polski  powstaje  Księstwo Warszawskie,  ist-
niejące do 1812 roku. W czerwcu 1815 roku 
wskutek postanowień Kongresu Wiedeńskie-
go powstaje z kolei Królestwo Polskie, będą-
ce pod kontrolą Rosji oraz Wolne Miasto Kra-
ków. W końcu listopada 1830 roku wybuchło 
powstanie  listopadowe  skierowane  przeciw 
Imperium  Rosyjskiemu,  zakończone  w  paź-
dzierniku 1831 niepowodzeniem, mimo spo-
rych szans na zwycięstwo (zostały ono nieste-
ty zaprzepaszczone z powodu kunktatorstwa 
przywódców).

Tymczasem w roku 1833 we Francji, z ini-
cjatywy  ks. Adama  Jerzego  Czartoryskiego, 
powstaje Hotel Lambert, obóz konserwatyw-
no-liberalny działający na emigracji na rzecz 
wyzwolenia  Polski. W  roku  1834 w  Paryżu 
ukazuje  się  poemat  epicki  Adama  Mickie-
wicza  „Pan  Tadeusz  czyli  ostatni  zajazd  na 
Litwie”,  opisujący  wydarzenia  roku  1812 
i  nawiązujący  do  patriotycznych  aspektów 
odrodzenia Polski.

W  lutym  1846  roku  wybucha  powstanie 
krakowskie, będące próbą wzniecenia ogól-
nonarodowego  powstania.  Po  jego  upad-
ku  przestaje  istnieć Wolne Miasto Kraków, 
które włączone zostaje do Austrii. 22 stycz-
nia  1863  roku  (wcześniej  w  roku  1848 ma 
miejsce  zakończona  niepowodzeniem Wio-
sna Ludów) rozpoczyna się powstanie stycz-
niowe,  stanowiące  największy  dotychczas 
polski zryw niepodległościowy. Ma charak-
ter  wojny  partyzanckiej,  w  której  stoczono 
ponad  tysiąc  bitew  i  potyczek.  Trwało  do 
jesieni 1864 r. i niestety zostało zakończone 
przegraną oraz represjami ze strony zaborcy 
rosyjskiego,  w  tym  licznymi  zsyłkami  i  li-
kwidacją mienia  powstańców. We wrześniu 
1865 roku odbywa się premiera „Strasznego 
dworu”,  autorstwa  Stanisława  Moniuszki, 
polskiego  kompozytora.  W  roku  1867 Au-
stria  zostaje  przekształcona  w  monarchię 
Austro-Węgierską,  a  Polacy  zamieszkujący 
Galicję  otrzymują  znaczną  autonomię;  od 
roku 1869 wprowadzony  zostaje  język pol-
ski  jako  urzędowy,  co  umożliwia  rozwój 
polskości  na  tych  terenach.  W  roku  1878 
Jan Matejko maluje obraz „Bitwa pod Grun-
waldem”  sławiący  potęgę  oręża  polskiego 
w wieku XV i przyczyniający się do wzrostu 
świadomości  narodowej  zniewolonych  Po-
laków. Niemal równocześnie (w roku 1884) 
Henryk Sienkiewicz wydaje „Ogniem i mie-
czem”, pierwszą część słynnej Trylogii, dzieł 
napisanych „ku pokrzepieniu  serc”  ,  znacz-
nie zwiększających polską dumę narodową. 
Za  parę  lat  (w  latach  1887-89)  ukazała  się 
na  łamach  „Kuriera  Codziennego”  powieść 
„Lalka” Bolesława Prusa, będąca dowodem 
XIX-wiecznego realizmu w polskiej literatu-
rze. W znacznym  stopniu  przywracała wia-
rę w naszą narodową  tożsamość kulturową. 

W  roku  1894  ukończono  Panoramę  Racła-
wicką, monumentalny obraz autorstwa Jana 
Styki  i Wojciecha Kossaka,  który  przedsta-
wiał wiktorię wojsk polskich nad rosyjskimi 
w  roku  1794  podczas  słynnego  powstania 
kościuszkowskiego.  Przesłanie  dzieła  było 
jasne,  podnosiło  z  kolan  umęczonych  bra-
kiem wolności rodaków.

Tymczasem w roku 1900 Władysław Beł-
za  pisze  znamienny w  treści  wiersz  „Kate-
chizm polskiego dziecka”, stanowiący swo-
isty manifest  polskości.  Szczególnie ważny 
w edukacji patriotycznej młodych Polaków. 
W  kwietniu  1901  roku  polskie  dzieci  we 
Wrześni występują  skutecznie  przeciw  ger-
manizacji  stosowanej w szkołach. Dwa  lata 
później,  w  1903  roku  Maria  Skłodowska, 
razem  z  innym  naukowcem  Becquerelem 
otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie fizy-
ki (niedługo potem jest samodzielną laureat-
ką nagrody Nobla,  tym  razem w dziedzinie 
chemii).  Dzięki  temu  o  Polsce  jest  głośno 
w  świecie,  nie  tylko  w  świecie  nauki… 
W  roku  1905  wybucha  rewolucja  rosyjska 
skierowana przeciw absolutyzmowi carskie-
mu.  Walki  miały  miejsce  także  na  terenie 
Królestwa Polskiego oraz Śląska i Krakowa. 
W  roku  1910  powstaje Związek  Strzelecki, 
jedna  z  pierwszych  paramilitarnych  organi-
zacji (stanowił podstawę budowania struktur 
wojskowych przyszłej Polski).

28  lipca  1914  roku  wybucha  I  wojna 
światowa.  Była  początkiem Wielkiej Woj-
ny  i była nadzieją  (okazało się słuszną) na 
odrodzenie Polski. Wszak od czasów Mic-
kiewicza  pokolenia  Polaków  modliły  się 
słowami  –  Wojnę  powszechną  racz  nam 
dać Panie. W konflikcie zaborców widziano 
(słusznie)  szansę  odzyskania  niepodległo-
ści.  I  właśnie  taka  sytuacja  miała  miejsce 
w  roku  1914.  Dotychczasowi  zaborcy  po-
dzieleni od II połowy XIX wieku przeciw-
stawnymi  blokami  wojskowymi,  właśnie 
od  początku  XX  wieku  wyraźnie  parli  do 
wojny. Konflikt ten postanowił wykorzystać 
Piłsudski,  który  już  od  rewolucji  1905-7 
stawiał na walkę z Rosją. Oparciem dla jego 
działalności był oczywiście zabór austriac-
ki (Galicja). Tam jedynie istniała szansa na 
jawne  przygotowanie  kadr  wojskowych. 
Gdy wielka wojna stała się faktem, Piłsud-
ski w oparciu o żołnierzy ze Związku Strze-
leckiego  i  Polskich  Drużyn  Strzeleckich 
sformował  strzelecką  kompanię  kadrową. 
6  sierpnia  1914  roku  wyruszyła  z  Olean-
drów Pierwsza Kompania Kadrowa (podod-
dział piechoty utworzony trzy dni wcześniej 
w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego) do 
Kielc i dalej w kierunku Warszawy. Liczono 
na wywołanie zbrojnego wystąpienia prze-
ciw Rosji. Niestety, chociaż strzelcy dotarli 
do Kielc 12 sierpnia, nie udało  się  im wy-
wołać żadnego powstania. Ich akcja została 
zakończona  fiaskiem. Wobec  niepowodze-
nia  strzelcy wrócili  do Krakowa,  a  Pierw-
sza  Kompania  Kadrowa  przekształciła  się 
w  Legiony  Polskie.  Stanowiły  one  realne 
zalążki przyszłych sił zbrojnych odrodzone-
go  państwa  polskiego. Tymczasem  Piłsud-
ski bacznie śledził teatr zmagań wojennych. 
A jego rezultaty były wyjątkowo korzystne 
dla naszej wyzwoleńczej  sprawy. W  rezul-
tacie  bitwy  gorlickiej  (maj  1916)  Rosja 
straciła dalsze zdolności militarne. W kon-
sekwencji  przestała  się  liczyć  jako  silny 
przeciwnik.  Tę  sytuację  pogłębiła  wojna 
domowa w  roku  1917:  najpierw  rewolucja 
lutowa, a potem bolszewicka w październi-
ku. W jej wyniku Rosja pogrążyła się w cha-
osie. Niemcy z kolei po bitwie pod Verdun 
także  stracili  swoją  waleczność,  a  bitwa 
pod Sommą wyeliminowała ich ostatecznie. 
Zasadnicze znaczenie dla przyszłych losów 
świata miało wypowiedzenie wojny Niem-
com w kwietniu 1917 roku przez Amerykę. 
Niemcy  od  tego  czasu  przestały  się  liczyć 
w  teatrze  wojennym.  Tymczasem  w  lipcu 
(9  i  11)  1917  roku  ma  miejsce  tzw.  kry-
zys  przysięgowy.  Przeważająca  większość 
legionistów  (większość  żołnierzy  I  i  III 
Brygady)  odmówiła  złożenia  przysięgi  na 
wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II 
( po wydaniu w roku 1916 aktu 5 listopada 
niemiecki generał gubernator Hans von Be-

seler rozpoczął wiosną 1917 organizowanie 
Polskiej Siły Zbrojnej i w jej skład włączył 
Legiony,  co  było  powodem  złożenia  tej 
przysięgi)  i  została  internowana. Żołnierze 
znaleźli się w ośrodku w Szczypiornie, zaś 
oficerowie  w  Beniaminowie.  Sam  Piłsud-
ski został uwięziony (22  lipca) w twierdzy 
w  Magdeburgu,  w  sierpniu  umieszczono 
wraz z nim Kazimierza Sosnkowskiego. 

Istniejąca od stycznia 1917 roku Rada Sta-
nu (była próbą realizacji paktu dwóch cesarzy 
podpisanego 5 listopada 1916 r.), na znak pro-
testu przeciw składaniu przysięgi przez legio-
nistów, uległa rozwiązaniu. 12 września 1917 
roku  zostaje  wydany  patent  o  utworzeniu 
trzyosobowej  Rady  Regencyjnej,  która  roz-
poczyna działalność trzy dni później w skła-
dzie: książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup 
Aleksander Kakowski i Wacław Niemojewski 
(zastąpił go 27 października ziemianin Józef 
August Ostrowski). W grudniu 1917 roku zo-
staje zawarty traktat brzeski, na którego pod-
stawie Niemcy przekazują Ukraińcom ziemię 
chełmską,  co  wywołuje  masowe  protesty 
Polaków.  Niewątpliwie  Brześć  spowodował 
wzrost  aktywności  obywatelskiej.  Po  raz 
pierwszy Polacy zrozumieli, że istnieje polski 
interes narodowy.

Tymczasem 8  stycznia  1918  roku  prezy-
dent USA Thomas Woodrow Wilson w orę-
dziu  przedstawiającym  program  pokojowy, 
który należy wprowadzić, by zapewnić spra-
wiedliwy świat po I wojnie światowej, mówi 
o  konieczności  odrodzenia  Polski w  powo-
jennej Europie i to Polski z dostępem do mo-
rza  (stanowi o  tym punkt 13 orędzia). Opi-
nia  prezydenta  mocarstwa  amerykańskiego 
musiała się liczyć. W tej sytuacji odzyskanie 
niepodległości  przez  Polskę  było  kwestią 
czasu. 

Tymczasem w Niemczech rośnie zagroże-
nie rewolucją. Niemcy, podobnie jak w roku 
1917,  działają  prewencyjnie.  Wówczas  za-
pewnili dowiezienie Lenina do Rosji i dzięki 
temu doszło do wybuchu  tam rewolucji bol-
szewickiej, teraz decydują się na wypuszcze-
nie z więzienia w Magdeburgu Piłsudskiego. 
8  listopada  zostaje  przewieziony  do  Berli-
na  (w  którym  tego  dnia wybucha  rewolucja 
bolszewicka),  a  10  listopada  przyjeżdża  do 
Warszawy. W międzyczasie, wskutek orędzia 
Rady  Regencyjnej  wydanego  7  październi-
ka,  30 października ugrupowania  strzeleckie 
w Galicji doprowadzają do rozbrojenia wojsk 
austriackich.  3  listopada  zostaje  wyzwolona 
znaczna  część  Kongresówki.  Potem  Galicja 
i Śląsk Cieszyński, gdzie działa Rada Narodo-
wa Księstwa Cieszyńskiego z ks. Londzinem. 
W Tarnobrzegu działa Republika Tarnobrze-
ska. 

 Wracający z internowania Józef Piłsudski 
był entuzjastycznie przyjmowany jako tułacz, 
który nic nie stracił ze swoich sił  i elastycz-
ności  działania.  Jego  pobyt  w  Magdeburgu 
spowodował, że nie zdążył pozyskać nowych 
wrogów,  a  wzrosła  jeszcze  jego  legenda. 
Książę  Lubomirski wita  go  na  dworcu war-
szawskim jako męża opatrznościowego, który 
jedyny może skutecznie doprowadzić do od-
rodzenia Polski.

Jeszcze  10  listopada  Piłsudski  spotyka 
się  z  niemiecką  Centralną  Radą  Żołnierską, 
w wyniku zawartych porozumień rozbrojono 
30-tysięczny niemiecki garnizon stacjonujący 
w Warszawie (w ciągu kolejnych 7 dni ewa-
kuowano z Królestwa ok. 55 tys. niemieckich 
żołnierzy. Akcja  rozbrajania Niemców  prze-
biegała na ogół bez walki. Czyniła to ludność 
Warszawy  spontanicznie).  Następnego  dnia, 
11 listopada Rada Regencyjna przekazuje mu 
władzę wojskową nad krajem  (trzy dni póź-
niej władzę cywilną). 

11 listopada nie był końcem naszych walk 
o niepodległość. Tego dnia ma miejsce ważne 
wydarzenie historyczne. W lasku Compiegne 
pod  Paryżem Niemcy  zmuszone  są  do  pod-
pisania  aktu  kapitulacji. A  Polaków  czekają 
walki o każdą z granic (powstanie wielkopol-
skie, powstania śląskie, walki z Ukraińską Re-
publiką Ludową, rozpoczęte 1 listopada bitwą 
o Lwów, walki o Śląsk Cieszyński, o ziemię 
Sejneńską), a wkrótce obrona póki co zdoby-
tej niepodległości: wojna polsko-bolszewicka 
zakończona słynną bitwą warszawską. Rów-
nocześnie  następuje  rozpad monarchii  habs-
burskiej, odradzają się w wyniku tzw. Wiosny 
Ludów  takie  państwa  jak:  Czechosłowacja, 
Litwa. Łotwa, Estonia, Finlandia. 

Równocześnie  Polski  Komitet  Narodowy 
we Francji (powstały 15 sierpnia 1917 w Lo-
zannie)  z  Romanem  Dmowskim,  popierany 
przez Francję postanawia poprzeć Piłsudskie-
go. Akceptowany  od  początku  przez Angli-
ków, ma wolną rękę w dalszej pracy na rzecz 
państwowości  Polski. Aby  doszło  do  zgody 
narodowej  przybywa  do  Polski  na  początku 
stycznia  1919  roku  Jan  Ignacy  Paderewski, 
który  staje  na  czele  rządu  centroprawicowe-
go, który zostaje uznany przez wszystkie siły 
polityczne Polski. 

18  stycznia  1919  roku  rozpoczyna  się 
w  Paryżu  konferencja  pokojowa,  zakończo-
na  28  czerwca  podpisaniem  traktatu wersal-
skiego. W  imieniu  Polski  czynią  to  Roman 
Dmowski i Jan Paderewski. Granice Polski na 
zachodzie  zostały  ustalone  po  myśli  Polski. 
Na wschodzie, o czym była już mowa wcze-
śniej, musiały zostać przez Polaków wywal-
czone.  I  tak  spełnił  się  sen o wolnej Polsce. 
Dzięki wojnie, w której padły mocarstwa za-
borców – Niemcy, Austro-Węgry i wcześniej 
Rosja. I dzięki naszej dyplomacji oraz patrio-
tycznej postawie całego społeczeństwa.

 W II Rzeczypospolitej uroczyście świę-
towano  11  listopada  jako  dzień-symbol 
odzyskania  niepodległości.  Urządzano 
tego  dnia  rewie  wojskowe  na  Placu  Mo-
kotowskim  w  Warszawie.  Nadawały  one 
wyjątkowy wymiar obchodom tego święta. 
Dzień 11 listopada został oficjalnie wpisany 
do  kalendarza  świąt  państwowych  ustawą 
z  23  kwietnia  1937  roku  jako  Narodowe 
Święto Niepodległości.  Po  okresie  rządów 
komunistycznych  w  Polsce,  kiedy  to  ob-
chody  11  listopada  były  zakazane,  ustawą 
15  lutego  1989  roku  przywrócono  Święto 
Niepodległości. W roku stulecia odrodzenia 
Polski miał  rangę największego święta na-
rodowego Polaków.

Opracował Maciej A.Zarębski

Wymodlone zmartwychwstanie Polski…

W  październiku  br.  Jadwiga 
Szyszka  wydała  swoją  kolejną 
książkę – tomik poezji pt. „Zatrzy-
mać pamięć”. We wstępie  tomiku 
Michał  Skrętek  pięknie  napisał 
o  wierszach  swojej  Babci:  „Ra-
dość, smutek, nostalgia, czasem 
zaskoczenie otaczającą rzeczy-
wistością, czytając ten niezwykły 
tomik w mgnieniu oka jesteśmy 
przepełnieni tymi właśnie emocja-
mi. Wszystkie one są jedyne w swym rodzaju, 
a spisane tu strofy pełne nie tylko bogactwa ję-
zykowego, ale nade wszystko życiowej mądro-
ści.... Krótki, jednocześnie mówiący wszystko, 
tytuł: „Zatrzymać pamięć” zdaje się nie tylko 
sugestywną aluzją do chęci uchwycenia mi-
nionych chwil. W tych kilkudziesięciu utwo-
rach odnajdujemy wszystko, co chcielibyśmy 
wiedzieć o człowieku, jako istocie uczuciowej, 
myślącej, zatopionej w zakamarkach własnej 

duszy, której drogocenne skrawki 
pamięci są obecne w każdym na-
pisanym tu słowie...„Zatrzymać 
pamięć” to przede wszystkim stru-
mień życia, zamknięty w słowach, 
będący wyrazem namysłu nad czę-
sto trudnymi aspektami ludzkiego 
istnienia.” 

Jadwiga Szyszka w swojej po-
ezji  zabiera  nas  w  podróż  będą-
cą  wspomnieniami  jej  młodości, 

domu rodzinnego, podwórka. Pisze o wierze, 
różańcu,  jej  ukochanym  Staszowie,  koście-
le Św. Bartłomieja. Pisze o miłości,  samot-
ności, wdzięczności, pamięci  i  spotkaniach. 
W tomiku są  także wspaniałe strofy będące 
przemyśleniami  i  obserwacją  współcze-
sności. Tomik  został wzbogacony  kolażami 
zdjęć  autorki  z  czasu młodości oraz współ-
czesności. 

Anna Kos

„Zatrzymać pamięć” Jadwigi Szyszki, to nowa 
pozycja na staszowskim rynku wydawnicznym
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Pojęcie Mateczniki  pojawiło  się  pod  ko-
niec XX wieku  i dotyczyło małych ojczyzn. 
Jego definicja nie do końca była jednoznaczna 
i  jednorodna. W dużym uproszczeniu można 
stwierdzić, że matecznik związany był z po-
jęciem  źródłowości.  Określenia  tego  uży-
wano na początku w celu nazwania centrów 
(źródeł), swoistych rozsadników, czakramów 
działalności na rzecz kultury lokalnej i regio-
nalnej. Matecznik może być źródłem animacji 
i  wyrazem  aktywności  twórczej  w  instytu-
cjach  i  organizacjach. A  także  swoistym  za-
silaczem  energetycznym  naszej  tożsamości 
regionalnej.  Z  drugiej  strony,  jak  twierdzi 
filozof  kultury  pochodzenia  rumuńskiego  – 
Mircea  Eliade,  matecznik  stanowi  swoiste 
magiczne centrum świata każdej społeczności 
tworzącej swoją Małą Ojczyznę. 
Czym są Mateczniki Polskości

To miejsca, gdzie są ludzie, którym zależy na 
Polsce. Gdzie są ludzie, dla których więcej zna-
czy  być  Polakiem,  niż  być  człowiekiem  świata 
wyłącznie. To jest miejsce, które ma być kuźnią 
polskich  patriotów,  którzy  wyprowadzą  Polskę 
na czołowe miejsce w Europie i świecie. Matecz-
niki zaczęły pojawiać się w ostatnim dziesięcio-
leciu, a rodziły się w atmosferze troski o rozwój 
regionalistycznych działań, czyli działań na rzecz 
społeczeństwa lokalnego; w sytuacji, kiedy regio-
nalizm tradycyjny padał. W roku 2004 po wejściu 
Polski  do  struktur  europejskich  zaczęto  prowa-
dzić  bardziej  prounijne  niż  propolskie  działania 
w aspekcie ludzi i społeczności lokalnych. Chcie-
liśmy być bardziej papiescy niż sam papież, czy-
li być pionierem w Europie w dziedzinie zmian, 
liberalizmu, niszczenia narodowego pierwiastka, 
po to, by być dostrzeżonym, by nasi przywódcy 
ugrali coś wyłącznie dla siebie. My, regionaliści, 
przyglądaliśmy  się  temu  z  boku  i  byliśmy  tym 
zdegustowani, ale liczyliśmy na to, że władza się 
opamięta. Niestety, nie doszło do tego. W tej sy-
tuacji regionaliści pozostali na marginesie, by słu-
żyć wyłącznie społeczeństwu, w sposób jakiego 
to społeczeństwo oczekuje. Nie dyrektywy unij-
ne, nie dyrektywy marszałkowskie, tylko oddolne 
inicjatywy. A więc, jeżeli na wsi mieszkańcy chcą 
powołać klub rolnika, a w mieście Dom Kultury, 
czyli miejsca, gdzie będą mogli się spotkać i po-
dyskutować na interesujące ich tematy, to stwórz-
my im te miejsca, znajdźmy na to środki. 
Parę słów o Ośrodku Matecznikowym w Ka-
niowie (gmina Zagnańsk)

Starałem się go stworzyć modelowo. Zgro-
madzone  przeze  mnie  eksponaty  to  nie  tylko 
pamiątki  po  sławnych  ludziach,  nie  tylko  ich 
sylwetki  -  co  jest  szczególnie  cenne  przy wi-
zytach  młodzieży,  która  bywa  tu  na  lekcjach 
wychowawczych (stała galeria Twórców Pol-
skiej Niepodległości roku 1918) – ale również 
pamięć o wspomnianych przeze mnie wcześniej 
rocznicach. Można więc oglądać pamiątki zwią-
zane  z  powstaniami  narodowymi,  z  okresem 
Legionów  oraz  walk  powstańczych  II  wojny 
światowej.  Są  eksponaty  związane  z  postacią 
ministra Adama Bienia oraz działalnością „Ję-
drusiów”. Te pamiątki patriotyczne należy upo-
wszechniać, nie patrząc na reakcję tzw. władzy, 
która nadal nie docenia  tego rodzaju  inicjatyw 

(do mojego  ośrodka  jak  dotąd  nie  zawitał  ani 
marszałek, ani wojewoda. ani nawet starosta)...

Drugą częścią definicji matecznikowej jest 
kultura, a szczególnie samo jej tworzenie.

W  wyodrębnionym  pomieszczeniu,  nazwa-
nym umownie Salą Kultury Regionalnej znajduje 

się stała, licząca 350 tomów ekspozycja wszyst-
kich książek wydanych przez kierowaną przeze 
mnie w latach 1981-2004 Bibliotekę Staszowską, 
a po roku 2005 Bibliotekę Świętokrzyską.

Specjalna  tablica  informuje  o  wszystkich 
eksponowanych  pozycjach  tego  znanego 
w  Polsce  i  świecie  wydawnictwa  (autorami 
ponad 20 pozycji książkowych są Polacy z Li-
twy,  Słowacji,  Francji, Węgier  oraz  Stanów 
Zjednoczonych). 

W Sali Kultury znajdują się: kolekcja eks-
ponatów  geologicznych,  kącik  etnograficzny 
z  Galerią  Sztuki  twórców  ziemi  świętokrzy-
skiej, są więc kolekcje obrazów, rzeźb i grafiki.

Wspieramy tworzenie dzięki  talentowi, więc 
rolą  naszą  jako  gospodarzy  Mateczników  jest 
także tworzenie możliwości, czyli organizowanie 
plenerów, konkursów literackich dla młodzieży, 
wycieczek  do miejsc,  gdzie  ta  kultura  powsta-
wała. Nasz ośrodek, wspólnie z profesorem An-
drzejem Tyszką, organizował między innymi wy-
cieczki dla młodzieży, w trakcie których, oprócz 
odwiedzania  miejsc  pamięci  narodowej,  pól 
bitewnych, ośrodków historycznych, uczestnicy 
zwiedzali miejsca, w których tworzyła się kultu-
ra literacka, w połączeniu z polityką, na przykład 
Dom  Pamięci  Adama  Bienia,  Muzeum  Ludo-
we w Piórkowie czy Izba Pamięci „Jędrusiów” 
w Sulisławicach. Przy okazji młodzież zobaczyła 
piękny romański XIV-wieczny kościół w Sulisła-
wicach, a także nowy kościół, gdzie jest Matka 
Boska  Sulisławska,  słynna  cudami  Pani  Ziemi 
Sandomierskiej, a więc nastąpiło połączenie edu-
kacji  patriotycznej  i  kulturalnej. Tak  rozumiem 
żywe nauczanie historii.
Cechy (kryteria) charakterystyczne dla Ma-
teczników

  Obecnie  chciałbym  się  skupić  na  okre-
śleniu cech wspólnych mateczników, niejako 
kryteriów charakteryzujących to nowe zjawi-
sko kultury regionalnej.

Podstawowym  kryterium  jest  po  pierwsze: 
żeby były to działania non profit, po drugie re-
lacja z władzami musi być partnerska; władza 
powinna wspomagać te działania, ale nie dyk-
tować, co ma robić matecznik. Działalność ma 
być  autentyczna,  samodzielna  programowo. 
Ruch matecznikowy winien cechować  się  ści-
słymi związkami z małą ojczyzną. Pamiętać na-
leży słowa ks. Janusza Pasierba – Każdą kulturę, 

każdą ojczyznę tworzą nie tylko ludzie i języki, 
ale i Ziemia. Gdyby jej zabrakło wszystko stało-
by się bezdomne. Słowa te winny stanowić mot-
to  matecznikowego  działania.  Działalność  na 
rzecz Mateczników z reguły nie jest nastawiona 
na  dotacje  finansowe,  ale  byłoby miło,  gdyby 
ktoś z gminy zadbał o  to, czy na przykład nie 
trzeba dołożyć grosza na ogrzewanie funkcjonu-
jącego na jej terenie Matecznika zimą, czy może 
udzielił pomocy w jego remoncie…

Właściciele Mateczników muszą dbać o to, 
żeby  były  w  nich  reprezentowane  elemen-
ty  patriotyczne,  kulturowe  i  edukacyjne.  To 
wszystko  osobiście  realizuję  na  spotkaniach 
z  młodzieżą,  na  których  podkreślam:  pamię-
tajcie o tradycji, pamiętajcie o tym, że Polska 
jest silna swoją historią, pamiętajcie o wiel-
kich Polakach. Także Polakach, którzy często 
są bohaterami innych krajów. Weźmy Ernesta 
Malinowskiego; gdy byłem w Peru, na każdym 
kroku widziałem ślady  jego działalności oraz 
pamięci o nim. W Stanach Zjednoczonych na-
trafiałem na podobne ślady pamięci związane 
z Kazimierzem Pułaskim (popularne Parady); 
czy  związana  z  Pawłem  Edmundem  Strze-
leckim  słynna  góra  Kościuszki  w  Australii. 
Przykładów  podobnych  można  by  mnożyć. 
Powinniśmy uczyć młodzież, by umiała czytać 
w  historii,  a  od  zarządzających  nami  wyma-
gać,  by  pilnowali,  aby  tej  historii  nie  fałszo-
wano. W matecznikach uczymy  też  swobody 
wypowiedzi,  odwagi  w  głoszeniu  własnych 
przekonań, umiejętności przeciwstawiania  się 
utartym  sądom,  bo  tylko wtedy wychowamy 
wartościowych i świadomych obywateli.
Przyczyny wzrostu znaczenia ruchu Matecz-
nikowego

Odpowiedź  jest  prosta.  Jest  on  sposobem 
na  zatrzymanie  pochodu  Polaków  ku  nico-
ści  ideowej,  ku  zatraceniu  własnej  narodo-
wej  tożsamości.  Jest  równocześnie  znakiem 
protestu  przeciw  rzeczywistej  likwidacji  ru-
chu  towarzystw  regionalnych,  które  po  roku 
2004 wrzucone do jednego worka organizacji 
o  nazwie  pozarządowych  (razem  z  ZOZ-ami 
czy  towarzystwami  miłośników  kanarków) 
nie mają  środków  na  prowadzenie  działalno-
ści statutowej i po prostu albo wegetują, albo 
umierają. Nie mają  bowiem  żadnego  oparcia 
w  pozbawionej  środków  finansowych  oraz 
Ośrodka Dokumentacji Towarzystw Regional-
nych w Ciechanowie (zlikwidowanego po roku 
2004)  Radzie  Krajowej  Ruchu.  Obecnie  po-
zwala się działać  jedynie  tylko  tym organiza-
cjom regionalnym, które  realizują nie własny 
(narodowy) lecz prounijny program działania. 
Po jesieni 2015 roku i zwycięstwie w wyborach 
parlamentarnych  propolskiej  partii  Jarosła-
wa Kaczyńskiego „Prawa  i Sprawiedliwości” 
jest szansa na zmianę tej sytuacji. Utworzony 
w  listopadzie  2015  roku  rząd  Beaty  Szydło, 
przy wsparciu prezydenta Andrzeja Dudy, robi 
wszystko, by uratować polskość Polski. Reani-
mowanie więc polskiego regionalizmu dosko-
nale  wpisuje  się  w  rządowy  program  dobrej 
zmiany.  Nie  jest  tajemnicą,  że  powołanie  do 
życia  sieci  Mateczników  Patriotyzmu  i  Kul-
tury  i  ich  pierwsze  dokonania  są  najlepszym 
sposobem  na  odrodzenie  regionalizmu. Mam 
nadzieję, że obecna władza także to czuje.

Funkcje i zadania Mateczników
To  miejsce  wychowania  patriotycznego 

młodzieży,  stąd  znaczenie  dbałości  o  zacho-
wanie  dla  przyszłych  pokoleń  dziedzictwa 
narodowego i odpowiedź na pytanie skąd wy-
szliśmy. To wpływa na utrwalanie tożsamości 
narodowej  Polaków.  Mateczniki  winny  być 
także miejscem opieki  nad wszelakimi  talen-
tami  twórczymi:  w  dziedzinie  nauki,  sztuki 
i  literatury,  promowania  kultury  regionu oraz 
budowania  postaw  obywatelskich  mieszkań-
ców  poprzez  organizowanie  zajęć  w  ramach 
tworzonych uniwersytetów ludowych, uniwer-
sytetów II i III wieku, uczących tolerancji i ak-
ceptacji wielokulturowości. Mateczniki to rów-
nież miejsce aktywności edytorskiej: chodzi tu 
o działalność wydawniczą książkową oraz cza-
sopiśmienniczą na rzecz małych ojczyzn. Ma-
teczniki winny być dopływem nowych energii 
do zjawiska zwanego tożsamością. To ogniska 
promieniowania  kulturowych  wartości  za-
wierające bogactwo  treści  i  form. Mateczniki 
Patriotyzmu  i Kultury  to  rzeczywiste miejsce 
walki o Polskość. To swoiste źródła patrioty-
zmu i kształtowania postaw obywatelskich.

Wg opinii Tyszki mateczniki  to  także na-
rzędzia instytucjonalne nowej fazy regionali-
zmu i patriotyzmu.

Mateczniki  mogą  odrodzić  Polskę  mental-
nie. One pełnią rolę swoistego czakramu, źródła 
specjalnej mocy, miejsce,  gdzie  z  niczego  coś 
powstaje  i promieniuje na okolicę. Mateczniki 
mogą mieć istotny wpływ na wychowanie oby-
watelskie Polaków. Jak uważa Andrzej Stawarz, 
mateczniki poprzez upowszechnianie dziedzic-
twa  wspomagają  wychowanie  patriotyczne, 
polegające  na  wykształcaniu  postaw  prospo-
łecznych,  obywatelskich,  służących  państwu 
i umacnianiu naszej niepodległości. Zatem służą 
nam  wszystkim,  całemu  społeczeństwu.  Two-
rzenie więc i promowanie mateczników staje się 
współcześnie istotnym czynnikiem podnoszenia 
wartości naszego życia oraz kształtowania no-
woczesnego patriotyzmu.

Z drugiej strony Mateczniki służą przeka-
zywaniu  następnemu  pokoleniu  przejmowa-
nego  przez  pokolenie współczesne w  posta-
ci  zasadniczo  nienaruszonego,  ale  w  miarę 
możności wzbogaconego dziedzictwa. Innym 
ważnym zadaniem mateczników  jest  uczest-
nictwo w dziele budowania równowagi mię-
dzy tym co swojskie, a tym co jest (lub wyda-
je się że jest) obcym. Jakże pięknie oddają to 
słowa poety, przytoczone w liście prof. Gra-
żyny Dąbrowskiej:

…bez tradycji-czym narody
Są jak miasta bez ogrodów,
Jak kula ziemska bez wody
i jak człek bez rodowodu…
…Modne, różne treści przecież
nikomu nie są wzbronione,
poznawajcie, co zechcecie ,
WŁASNE, MUSI BYĆ CHRONIONE 
Można powiedzieć,  że  idea mateczników, 

jako  nowego  zjawiska  na  mapie  kulturowej 
Polski, mieści się w ruchu przebudzenia oby-
watelskiego i archipelagu polskości.

Mateczniki winny więc zaistnieć także jako fe-
nomen dobrej zmiany w polskiej rzeczywistości.

Maciej A.Zarębski
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Powszechny  jest,  nie  bez  racji,  pogląd,  że 
media to czwarta władza. Jeżeli kogoś, coś, nie 
pokaże  prasa,  telewizja,  radio,  a  w  ostatnich 
latach także media elektroniczne, to po prostu 
nie  istnieje.  I  tak będzie z naszymi mateczni-
kami. Muszą być obecne w mediach, by idea 
mateczników  została  rozpoznana  i  poznana. 
Bez mediów mateczniki pozostaną własnością 
grupki zapaleńców. Dlatego na  tej płaszczyź-
nie potrzebne są bardzo sensowne działania.

Czy dla mateczników, ich działań na polu 
patriotyzmu  i  kultury,  jest  miejsce,  choćby 
kącik, w  prasie,  radiu,  telewizji,  w mediach 
elektronicznych?  Pytanie  brzmi  retorycznie, 
bowiem  praktycznie  mateczniki  w  mediach 
nie  istnieją.  Nie  są  obecne,  gdyż  idea  ma-
teczników  nie  doczekała  się  szerszego  upo-
wszechnienia,  a  ponadto nie  jest  to wartość, 
która interesowałaby szersze kręgi społeczne. 
Równoważne w jakimś stopniu „małe ojczy-
zny”, wcale nie są tak popularne, jak twierdzą 
niektórzy politycy, zwłaszcza przed wybora-
mi samorządowymi. 

Panuje  dość  powszechny  pogląd,  że  o ma-
tecznikach jest głucho, bowiem media, zwłasz-
cza prasa, nie  są w polskich  rękach. To praw-
da,  ale  tylko  częściowa.  Wysokonakładowe 
tygodniki, najczęściej czytane w naszym kraju, 
i około 90 % mediów lokalnych są w posiada-
niu  obcego  kapitału. Ale  czy w  drukowanych 
w setkach tysięcy egzemplarzy pism, nawet gdy 
dosięgnie ich repolonizacja, co raczej wątpliwe, 
będziemy czytać o matecznikach? Z całą pew-
nością nie, bowiem są to czasopisma wypełnio-
ne życiem celebrytów, programami telewizyjny-
mi oraz przepisami różnej maści, w stylu „jak 
być pięknym, młodym i bogatym”. Nic też ma-
tecznikowej sprawie nie pomogą surowe oceny 
publicystów o zjawisku pozostawania mediów 
w rękach zagranicznych. 

Idea mateczników nie znalazła  się w kręgu 
zainteresowań  prasy  wysokonakładowej,  co 
w zasadzie jest zrozumiałe, ale dlaczego milczą 
o  niej  publiczne media,  Polskie  Radio  i TVP. 
Przecież  w  znacznym  stopniu  są  utrzymywa-
ne  ze  społecznych pieniędzy  i mają  statutowy 
obowiązek informowania o aktywności obywa-
telskiej,  a  przecież  taka właśnie  przejawia  się 

w działaniach mateczników. Swoistym papier-
kiem lakmusowym może być reakcja mediów, 
a raczej jej brak, na I Zjazd Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury, obradujący w maju 2016 roku 
w Górach  Świętokrzyskich,  na  który  przybyli 
zapaleńcy z różnych stron Polski i z własnych 
kieszeni  pokryli  koszty  udziału w  tym bardzo 
ciekawym  spotkaniu.  Niestety,  przez  trzy  dni 
obrad  i  wycieczek  studyjnych  nie  pojawił  się 
ani  jeden  reporter  radiowy,  telewizyjny,  czy 
prasowy.  Dlaczego?  Doprawdy  trudno  na  to 
pytanie odpowiedzieć. Zjazd został zauważony 
jedynie w dwóch krótkich notkach na szpaltach 
niszowych pisemek. Większy tekst, mojego au-
torstwa, ukazał się na łamach kwartalnika „Kul-
tura Wsi”. Grobowa cisza panowała również po 
opublikowaniu księgi pamiątkowej zjazdu. 

Otwarty  pozostaje  problem  obecności  ma-
teczników w mediach  elektronicznych, w  tym 
sensie,  że  kto  i  za  czyje  pieniądze  miałby  je 
w nich umieścić. Zapewne na początek powin-
na powstać choćby skromna strona „Mateczniki 
Polskie”. Myślę,  że  bez  tego  elektronicznego, 
pierwszego,  choćby  –  jeszcze  raz  powtórzę  – 
skromnego kroku bardzo trudno będzie ruchowi 

mateczników zaistnieć w przestrzeni publicznej 
i na szerszych wodach regionalizmu polskiego. 
I znów mój ukłon, prośba do Centralnej Biblio-
teki Rolniczej o pomoc w zaistnieniu mateczni-
ków w mediach elektronicznych.

„Uzasadnione  jest  usilne konsekwentne  szu-
kanie  źródeł  tożsamości  w:  historii  i  logosie, 
i mitologii regionu, folklorze i tradycji, literaturze 
i sztuce. Edukacja, ochrona i popularyzacja tra-
dycji,  finansowanie  przedsięwzięć  dokumentu-
jących struktury tożsamości kulturowej jest fun-
damentalnym zadaniem każdej społeczności i jej 
reprezentantów”.  Mateczniki,  co  łatwo  zauwa-
żyć, spełniają swoją powinność, zgodnie z zada-
niami, których się podjęły i wyartykułowanymi 
przez śląskiego publicystę. Teraz ruch należy do 
reprezentantów społeczności, czyli aktualnie nam 
panującej władzy. Więc wypada wierzyć, że na 
Gwiazdkę, pod choinkę, po prostu na Boże Na-
rodzenie otrzymamy o bogatych treściach, pięk-
nie wydany  numer  kwartalnika  „Kultura Wsi”, 
z  równie  interesującym  dodatkiem  „Matecznik 
Polski”, czego życzę wszystkim uczestnikom na-
szej konferencji i sobie również.

Longin Kaczanowski

Mateczniki a media
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24 października 2018 roku po długiej cho-
robie zmarł w Łodzi Zbigniew Dembiński, od 
kilku lat członek Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego, od wielu nasz sympatyk.

Zbigniew  Dembiński  to  osoba  nietuzin-
kowa  o  wszechstronnych  zainteresowaniach 
i zdolnościach. Starannie wykształcony w na-
ukach  politechnicznych  i  ekonomicznych, 
biegły  i  rzeczoznawca w  zakresie  gospodar-
ki  wodnej  i  postępowania  wodno-prawne-
go,  inżynier  z  uprawnieniami  budowlanymi; 
specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, 
wykładowca  Politechniki  Łódzkiej;  a  także 
z zamiłowania uzdolniony humanista: poeta, 
satyryk, grafik rysunkowy oraz miłośnik tań-
ca, baletu i teatru. W swoim blisko 90-letnim 
życiu  zdążył  tańczyć w balecie,  a  także  być 
zapaśnikiem w stylu klasycznym oraz opieku-
nem biblioteki słynnego tancerza i choreogra-
fa Feliksa Parnella. 

Urodził się 6 stycznia 1929 roku w War-
szawie. W czasie okupacji pracował jako boy 
w hotelu „Bazar” w Poznaniu, przez pewien 
czas  przebywał  na  robotach przymusowych 
w  Niemczech,  skąd  udało  mu  się  uciec  do 
kraju.

Po wojnie powołany do organizacji „Służ-
ba Polsce” budował w Warszawie trasę W-Z. 
Po uzyskaniu matury w Liceum im. Bergera 
w Poznaniu podjął  studia na Wydziale  Inży-
nierii Politechniki Wrocławskiej, które ukoń-
czył  w  roku  1952.  Jest  także  absolwentem 
Wydziałów:  Budownictwa  Wodnego  Poli-
techniki Gdańskiej (1955); studiów podyplo-
mowych  na  Wydziale  Inżynierii  Sanitarnej 
i  Wodnej  Politechniki  Warszawskiej  (1971) 
oraz Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwer-
sytetu Łódzkiego (1977). 

W związku z podejmowaną pracą przeby-
wał w różnych rejonach Polski: na Wybrzeżu 
(początek lat 50), potem w Poznaniu, aby od 
roku 1960 zamieszkać w Łodzi, gdzie przeby-
wając do dzisiaj, pracował m.in. w Urzędzie 
Miasta Łodzi w Wydziale Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska (do 1984), a następnie 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Infra-
struktury Technicznej, Państwowej  Inspekcji 
Ochrony  Środowiska,  Zespole  Terenowym 
(dla 4 województw), Wojewódzkim Inspekto-
racie Ochrony Środowiska w Łodzi (do roku 
2006),  początkowo  jako  kierownik,  a  potem 
dyrektor tych jednostek. Na każdym stanowi-
sku  niezwykle  ceniony  przez  przełożonych, 
szanowany  przez  współpracowników,  lubia-
ny przez kolegów. Nic więc dziwnego że był 
wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. 

W  latach  1980-84  przebywał  na  kontrak-
cie  w  Libii  w  charakterze  eksperta  ochrony 
środowiska. Początkowo pracował w Trypo-
lisie, a od roku 1981 w Syrte (Sirte). W tym 
okresie,  dokładnie  we  wrześniu  1983  roku, 
miałem szczęście go poznać. W czasie poby-
tu w Syrte Zbigniew Dembiński,  używający 
wówczas  (z  racji  pracowitości)  pseudonimu 
Mrówa,  zasłynął  jako  autor  satyrycznych, 
pełnych  humoru  tekstów,  a  także  lirycznych 
wierszy miłosnych, które były prezentowane 
na spotkaniach literackich organizowanych na 
kampie polskiej ekipy miejscowego szpitala. 
Nasza  znajomość  szybko  przekształciła  się 
w  przyjaźń,  którą  kontynuowaliśmy  po  po-
wrocie do kraju.

W październiku 1990 roku Zbyszek uczest-
niczył w Chańczy w Ogólnopolskim Sympo-
zjum „Zbrodnie stalinowskie wobec Polski”. 
Kilkakrotnie w towarzystwie prof. Bolesława 

Bachmana  przyjeż-
dżał do Staszowa na 
sympozja  naukowe 
organizowane  przez 
kierowane  wówczas 
przeze  mnie  Sta-
szowskie  Towarzy-
stwo Kulturalne. We 
wrześniu  1992  roku 
omawialiśmy  temat 

zdrowej  żywności,  zaś  siedem  lat  później 
dyskutowaliśmy o  różnych  aspektach  ekolo-
gicznego myślenia. Wygłaszał  na  tych  sym-
pozjach i konferencjach interesujące referaty. 

Z  wielką  przyjemnością  opublikowałem 
w  Bibliotece  Świętokrzyskiej  w  roku  2016 
jego  utwory  poetycko-satyryczne  zatytuło-
wane Przeminą wiosny uniesień. Wiersze zo-
stały  podzielone  na  grupy według  okresów 
ich powstawania, od roku 1940 aż do 2014, 
czyli przez blisko 75  lat. Pasja  literacka  to-
warzyszyła  jak widać Z. Dembińskiemu od 
dzieciństwa.

Wiersze zostały uzupełnione oryginalnymi 
zdjęciami oraz autorską, komentującą utwory 
grafiką. W słowie wstępnym Zbyszek napisał 
znamienne  słowa:  Przeminęły wiosny unie-
sień i złotej młodości sny… Odeszło już z tego 
świata wiele osób, o których mowa w moich 
utworach. One zostały. Na papierze. Czas 
skruszy go i nieuchronnie pamięć o nich za-
bierze. Do  tego wg mnie nie dojdzie; wręcz 
przeciwnie  z  upływem  czasu  uwiecznieni 
przez  poetę  przyjaciele  i  znajomi  staną  się 
nieśmiertelnymi. Tak jak autor tych utworów, 
o czym jestem święcie przekonany.

Żegnam  Cię  Zbyszku,  będzie  mi  Ciebie 
brakować, Twoich telefonów, rozmów w któ-
rych wyrażałeś swoją opinię na temat wyda-
rzeń politycznych, a  także oceniałeś książki, 

które Ci wysyłałem. Zawsze były to wyważo-
ne i niezwykle trafne obserwacje.

Byłeś  nie  tylko  recenzentem moich  ksią-
żek, autorytetem w dziedzinie sztuki i kultury, 
ale przede wszystkim prawdziwym przyjacie-
lem, na którego zawsze mogłem  liczyć  i  ni-
gdy się nie zawiodłem. 

Chciałbym na koniec zaprezentować Twój 
wiersz Tak mi smutno, napisany w roku 1943 
(opublikowany  w  tomie  Przeminą wiosny 
uniesień)

Tak mi smutno na świecie
Nie mam Ciebie już przecież
Mamusiu.
  Bóg nie słucha mnie wcale
  Gdy mu szeptam swe żale
  Mamusiu.
Każdy bije i krzyczy.
Pełno w ustach goryczy
Mamusiu,
  Pełno w sercu rozpaczy,
  Że nie będzie inaczej.
  Mamusiu,
Błądzę wzrokiem po niebie,
Weź mnie, weź mnie do siebie
Mamusiu!
Bóg zabrał Cię do siebie i połączył z Mat-

ką.  Jestem przekonany, że po swoim długim 
i pracowitym życiu w pełni  zasłużyłeś na  tę 
nagrodę. 

Maciej A.Zarębski
PS.  W  ostatniej  ziemskiej  drodze  Zbyszka 
w dniu 30 października br. odprowadzały go 
na  łódzki cmentarz na Dołach  tłumy przyja-
ciół i znajomych. Kiedy urna z jego prochami 
spoczęła w  grobie,  z  pogodnego  dotychczas 
nieba popłynęły strugi deszczu. W ten sposób 
Zbyszek pożegnał się z nami. Robił kawały za 
życia i nie mógł nie zrobić ich w dniu odejścia 
do lepszego ze światów.

Pożegnanie Zbigniewa Dembińskiego

Po  długich  zmaganiach 
i  cierpieniach  w  walce  z  cho-
robą  nowotworową  zmarła 
28  października  2018  r.,  prze-
żywszy 84  lata. Pogrzeb odbył 
się  30. X.  br.  po mszy  świętej 
o  godz.  14.00  w  kościele  pw. 
Świętej  Trójcy.  Trumnę  zło-
żono  w  grobowcu  rodzinnym 
Zakrzewskich na cmentarzu pa-
rafialnym  w  Jędrzejowie  przy 
ulicy Kieleckiej.

W czasie mszy mowę pożegnalną wygło-
siła  Maria  Małek  –  członek  zarządu  TPW. 
Zmarłą  żegnała  rodzina,  przyjaciele  i  liczna 
grupa  jej  uczniów, w  towarzystwie  pocztów 
sztandarowych Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Szkoły Powszechnej nr 2 w Jędrzejo-
wie, gdzie Teodora uczyła.

Trudno  w  krótkiej  notatce  biograficznej 
zmieścić  bogactwo  Jej  dokonań  i  zasług,  bo 
było tego wiele. 

Teodora  Bernardyna  Zakrzewska,  z  domu 
Musielewicz, urodziła się 9 listopada 1934 roku 
w Wodzisławiu,  gdzie w  1948  roku  ukończyła 
szkołę powszechną, a potem w 1952 roku liceum 
ogólnokształcące w Wodzisławiu – Brzeziu.

Ojciec  Tomasz  Musielewicz, 
był nauczycielem i działał aktyw-
nie w lokalnym oddziale Związku 
Strzeleckiego.

Jako  rezerwista  w  sierpniu 
1939  roku  zmobilizowany  do 
Rzecznej Flotylli w Pińsku. Zgi-
nął w obronie wschodnich granic 
Polski, gdy po 17 września wkro-
czyła tam Armia Czerwona.

Dziadek  jej,  Józef  Kurczych, 
organista  kościelny,  zamordowany w  obozie 
koncentracyjnym Auschwitz 23 grudnia 1943 
roku.

Teodora  po  skończeniu  liceum  w  1952 
roku startowała na studia medyczne w Krako-
wie. Nieprzyjęta ze względu na pochodzenie, 
zaczęła pracować, aby wspomagać finansowo 
matkę  wychowującą  samotnie  trójkę  dzieci. 
Zaczęła od pracy w bibliotece gminnej w Wo-
dzisławiu, a potem przeszła do pracy w szkol-
nictwie,  uzupełniając  swoje  wykształcenie 
w  kieleckim  Studium  Nauczycielskim,  jako 
specjalistka przedmiotów ścisłych – matema-
tyki i fizyki. Uczyła kolejno w kilku szkołach. 
Pierwszą pracę jako pedagog rozpoczęła wraz 
z  koleżanką  licealną  Leną  Zelak  w  szko-

Wspomnienie Teodory Musielewicz-Zakrzewskiej le  powszechnej  w  Zajączkowie  nad Wierną 
Rzeką,  potem we wsi Krężoły, Wodzisławiu 
i do przejścia na emeryturę w Jędrzejowie – 
w Szkole Podstawowej numer 2.

Cierpliwa, zawsze z uśmiechem, sprawie-
dliwa  w  ocenach,  była  lubiana  i  szanowana 
przez uczniów.

Po wyjściu za mąż za Stanisława Zakrzew-
skiego  osiadła  w  Jędrzejowie,  utrzymując 
stale  kontakt  z  rodzinnym  Wodzisławiem, 
aktywnie  działając  wraz  z  dr.  Wojciechem 
Musiałem w Towarzystwie Przyjaciół Wodzi-
sławia. Najpierw jako członek zarządu, a po-
tem w 2000  roku po ustąpieniu dr. Musiała, 
jako  prezes.  Redagowała  ,,Przyjaciela  Wo-
dzisławia’’,  pisała  artykuły  wspomnieniowe 
o czasach szkolnych, o początkach harcerstwa 
w Wodzisławiu, organizowała doroczne zjaz-
dy członków towarzystwa. 

Pod  koniec  prezesury,  wypełniając  zapis 
statutowy  TPW,  w  2011  roku  zorganizowała 
komitet koordynacyjny na rzecz przywrócenia 
praw miejskich dla Wodzisławia. Niestety wy-
siłek jej wciąż czeka na pozytywną realizację 
przez władze gminy. Wiele aktualnych spraw 
rodzinnego  miasteczka  leżało  jej  na  sercu. 
Między innymi nawiązała kontakt ze środowi-
skiem  Żydów  wodzisławskiego  pochodzenia 
w Izraelu i Ameryce w sprawie remontu syna-

gogi. Te dwie sprawy do końca jej życia były 
wielkim zmartwieniem i smutkiem. 

W  Jędrzejowie  działała  aktywnie w  lidze 
kobiet,  a  także  w  zarządzie  Związku  Na-
uczycielstwa  Polskiego, wybrana  później  na 
przewodniczącą sekcji emerytów ZNP. Arty-
styczny  talent ujawniła śpiewając w nauczy-
cielskim chórze „Melodia”. W 1975 roku od-
znaczona złotym krzyżem zasługi, w 1984 r. 
odznaką  „za  zasługi  dla  Kielecczyzny”, 
w  2001  „Złotą  odznaką  ZNP”.  Za  aktywną 
działalność w TPW w roku 2000 odznaczona 
medalem „Bene merenti”.

Jej  pasją  było  pisanie wierszy  patriotycz-
nych,  okolicznościowych  oraz  romantycz-
nych, co utrwaliła w wydanym w roku 2004 
tomiku pt. „Niezapominajki”.

Oto znamienny cytat z tego tomiku:
I tak umyka życie moje,
Życie w zdarzenia bardzo owocne,
Tyle w nim złego, tyle dobrego,
Wszystko co ludzkie nie jest mi obce.
Pięknie  powiedziała  pani  Maria  Małek 

w słowie pożegnalnym „po trudach ziemskie-
go życia, odpoczywaj w pokoju wiecznym!”

Ps. Artykuł powstał przy współpracy z cór-
ką Teodory – Pauliną Golonką, również peda-
gogiem pracującym w Jędrzejowie.

Stanisław Śliwa

13  października  w  Krakowie 
po ciężkiej chorobie zmarł Wła-
dysław  Grodecki,  podróżnik. 
dziennikarz,  przewodnik  tury-
styczny  po  Małopolsce,  pilot 
wycieczek  zagranicznych.  In-
struktor przewodnictwa,  słowem 
człowiek  renesansu.  Urodzony 
w  roku  1942  w  Brzeźnicy  Dę-
bickiej,  leżącej  między  Tarno-
wem a Rzeszowem. Wychowany 
w miłości  do Boga  i Ojczyzny, w  roku 1968 
ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Poli-
techniki Warszawskiej. W latach 70. pracował 
na kontrakcie w  Iraku. Po powrocie do kraju 
pracował  jako  przewodnik  w  Krakowie  oraz 
był pilotem wycieczek zagranicznych. Na po-
czątku lat 90. założył własną firmę świadczącą 
usługi  przewodnickie.  Zorganizwał  i  prowa-
dził liczne wyprawy eksploratorskie po Euro-
pie oraz na Wschód. Odbył ponad sto wypraw 
zagranicznych oraz trzy samotne wyprawy do-
okoła świata. Głównym celem jego wyjazdów 

i podróży było poszukiwanie śla-
dów  Polaków  oraz  odkrywanie 
i  opisywanie  ich historii. Dzięki 
swoim zasługom w promowaniu 
kultury  polskiej  był  nazywany 
„wędrownym  Ambasadorem”. 
Był  gościem  polskich  progra-
mów  telewizyjnych  i  radiowych 
oraz  zagranicznych  (w Chicago, 
Nowym Yorku,  Delhi,  Bratysła-
wie, Kurytybie). Przyjmowali go 

wielcy tego świata, w tym Jan Paweł II, maha-
radża Kolhapuru w Indiach, ks. Marian Żelazek 
w  Indiach, Edward Moskal,  prezes Kongresu 
Polonii  Amerykańskiej  w  USA.  Władysław 
Grodecki był również uczestnikiem I Kongre-
su  gospodarzy  i  sympatyków  Mateczników 
Polskości na ziemi zagnańskiej w maju 2016 
roku. Po tej imprezie utrzymywał z nami żywy 
mailowy kontakt. Jego przedwczesne odejście 
to duża strata dla zwolenników „dobrej zmia-
ny”.  Odszedł  obdarzony  wieloma  talentami 
człowiek i wielki patriota.  ZAM

Odszedł Władysław Grodecki

16 sierpnia 2018 roku wysłałem do 27 burmi-
strzów i prezydentów miast polskich album „Wo-
jaże po Polsce, śladami polskiej historii i kultury” 
oraz  opinię  i  recenzję  tej  pozycji  pióra  znanego 
naukowca  oraz  podróżnika  i  pisarza.  Napisano 
w nich, że pozycja ta winna się znaleźć w każdym 
polskim domu szanującym tradycję i że dzięki al-
bumowi możemy poznać wiele regionów naszego 
kraju, z ich najbardziej interesującymi miejscowo-
ściami, z pięknymi zabytkowymi budowlami, bę-
dącymi świadkami odbywających się przed wie-
kami ważnych wydarzeń historycznych.

Niezwykle  interesująca  była  reakcja  go-
spodarzy miast,  do których wysłałem album 
(zawierający  materiały  poświęcone  ich  ma-
łym ojczyznom).

Burmistrz Rynu,  Józef Karpiński  zakupił 
25 egz.  książki,  prezydent  Krakowa  Jacek 
Majchrowski 5, zaś po 1 egzemplarzu nabyli 
album:  prezydent  Zamościa  (z  możliwością 
zakupu  większej  liczby  w  przyszłym  roku) 

oraz włodarze: Bytowa, Legnicy, Kartuz, Nie-
połomic i Włodawy. 

Odesłali album „kochający” swój region 
gospodarze miast: Chojnic, Darłowa, Gdyni, 
Jasła,  Kamiennej  Góry,  Kalwarii  Zebrzy-
dowskiej, Kościerzyny, Krynicy Zdroju, Po-
znania,  Trzebiatowa,  Tykocina,  Wolsztyna, 
Żmigrodu.

„Zapomnieli” odesłać album  (wartości 
55 zł) gospodarze miast: Jeleniej Góry, Czę-
stochowy, Podkowy Leśnej, Wałbrzycha.

Zanegowali w ogóle fakt otrzymania albu-
mu: burmistrz Żywca i urząd miasta w Szczecin-
ku (jest to mało prawdopodobne; osobiście nada-
wałem przesyłki, chyba że nawaliła poczta…)

Czy  warto,  aby  włodarzami  miast  były 
osoby, które nie kochają (lub nie czują warto-
ści) swych małych ojczyzn…

Maciej Andrzej Zarębski
autor i wydawca albumu Wojaże po Polsce

Zagnańsk 18 listopada 2018 r.

Informacja o stosunku władzy 
do swoich małych ojczyzn
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mi”, o oswobodzenie jej z zależności od wła-
dzy i ideologii z obcego nadania.

Dwie fazy dziejowe XX wieku wykreowały 
dwie wielkie postaci przywódców narodowych 
osiągających  ten  sam  cel,  ale  całkowicie  od-
miennymi środkami walki. Trzeba te postacie 
umieścić  u  źródeł  wydarzeń  historycznych, 
w trakcie których, i dzięki którym Polacy dwu-
krotnie odzyskali zbiorowym wysiłkiem jedną 
z nadrzędnych wartości zbiorowych – niepod-
ległość narodową, wolność i suwerenność poli-
tyczną swego państwa, Rzeczpospolitej. 

O wydarzeniach z lat 1918 i 1989 można rzec, 
że na równi stanowią one kamienie milowe historii 
Polski. Jednakże obie te daty są symbolami diame-
tralnie  różnych  scenariuszy  historycznych,  wyra-
zem dwu przeciwnych wektorów zmagań o zacho-
wanie tego samego dobra. Każde z nich odwołało 
się do dwóch różnych ideologii  i strategii, dwóch 
odmiennych zespołów wartości i narzędzi działania. 

Ten kontrast dziejowy dwu epok i obecność 
dwóch  epokowych  postaci  przywódców,  mu-
simy dziś zanotować jako symptom dwu wek-
torów  kierunkowych  podmiotu  zbiorowego, 
jakim jest nasz naród, także dziś, już w następ-
nym rozdziale historii. Dwie postaci bohaterów 
i  przywódców  narodowych  w  dwu  różnych 
wcieleniach, to uosobienie dwu alternatywnych 
modeli zaangażowania – ethosu walki i – ethosu 
pracy  społecznej,  troski o dobro wspólne,  sło-
wem – etosu cywilnego, czyli obywatelskiego. 
A zatem dwu różnych, lecz równoległych syste-
mów wartości w życiu narodowym.

Prof. Andrzej Tyszka
* fragment większej całości

ustrój i przeniósł Polskę w inny układ geopoli-
tyczny.  Zrządzeniem  opatrznościowym  trzeba 
nazwać  to,  że  po  stanie  wojennym  1981-83, 
nastąpił zmierzch reżymu, a po 1989 – w Pol-
sce i w Europie, bez wojny światowej – upadek 
systemu komunistycznego w świecie. 

Bohaterami i przywódcami, patronami i au-
torytetami w tych dwu kolejnych epokach stali 
się dwaj wielcy ludzie. Są to postaci dwojakiego 
rodzaju: pierwszy z nich – wódz, żołnierz i po-
lityk,  drugi  –  przywódca  duchowy  i  religijny, 
człowiek którego mundurem była biała sutanna. 

Polska XX wieku, widziana w obrazie hi-
storycznym i w perspektywie całego stulecia, 
w całym kontekście wydarzeń polityki euro-
pejskiej i światowej – ma wśród licznych za-
służonych osobistości historycznych i postaci 
heroicznych  –  dwóch  głównych  bohaterów 
narodowych: Marszałka Józefa Piłsudskie-
go i Ojca Świętego, Jana Pawła II. 

Reprezentują oni, w wielkim skrócie my-
ślowym nie tylko dwie metody walki narodo-
wej  w  dwóch  kolejnych  epokach  historycz-
nych.  Także  –  dwie  aksjologie  i  dwa  różne 
wzorce  postawy patriotycznej  –  patriotyzmu 
zbrojnego  i  patriotyzmu  „cywilnego”,  czyli 
obywatelskiego, oba zbieżne co do motywów 
i celów, ale różne co do metod działania.

Marszałek  Józef  Piłsudski  –  osiągnął  ten 
cel  jako przywódca czynu zbrojnego; Ojciec 
Święty  Jan  Paweł  II  –  inspiracją  duchową, 
„katechezą  dziejów”.  Pierwszy  –  z  bronią 
w  ręku,  w  walce  przeciw  obcym  zaborcom 
i najeźdźcom. Drugi z nich – wezwaniem do 
Ducha  Świętego  o  „odnowę  oblicza  tej  zie-

darzeń” oraz komunistycznych sprawców zbrodni 
i skrytobójstw z lat 1945-1956, 1970, 1976, 1980-
89. Ale nie były to liczby ofiar na skalę porówny-
walną do pierwszej połowy wieku,  ani  też ofiary 
działań wojennych przeciw wrogom zewnętrznym. 

Dwie  daty  stanowią  symboliczne  punkty 
zwrotne i momenty rzeczywiście przełomowe 
polskich dziejów XX wieku.

Listopad roku 1918 stanowi rezultat „czynu 
legionowego” pod wodzą Komendanta Piłsud-
skiego. Dzięki niemu wynik I wojny światowej, 
zakończony upadkiem  trzech  imperiów zabor-
czych,  zastał  Polskę  jako  „siłę  zbrojną”,  jako 
odrodzone i na powrót scalone z trzech zaborów 
– Państwo Polskie. Już w dwa lata później oka-
zało się ono zdolne do postawienia w stan bo-
jowej gotowości milionowej, zwycięskiej armii 
przeciw najazdowi bolszewickiemu. 

Sierpień 1980 roku przyniósł bezpośred-
ni  skutek  innego  wydarzenia  epokowego 
w  dziejach  Polski.  Poprzedził  je  preceden-
sowy  w  dziejach  Kościoła  Powszechnego 
wybór  Arcybiskupa  krakowskiego,  Karola 
Wojtyły, na Papieża – Jana Pawła II, w paź-
dzierniku1978. To wydarzenie bowiem posta-
wiło  Polaków  z  kolei w  stan  gotowości  du-
chowej i mobilizacji społecznej, dając sygnał 
dla  pokojowego  „powstania  narodowego”, 
Dokonało  go  drugie  pokolenie  powojenne, 
które wydało z  siebie  - około 10 milionowy 
Ruch Solidarności, skierowany przeciw potędze 
systemu komunistycznego. Od niego wziął po-
czątek cały dalszy ciąg wydarzeń, który zmienił 

Hej, Góry Świętokrzyskie, hej, Ziemio wielkich 
ludzi. Hej, lasy włoszczowskie, z których Niemcy 
przywozili partyzantów – „Jędrusiów” i wrzucali 
do  dołów  na  żydowskim  kirkucie  koło  mojego 
domu. Hej,  kulochwyty  i  schrony  na  strzelnicy, 
które ratowały nam życie, gdy świszczały radziec-
kie „Katiusze”. Hej, życie ty moje, z młodością nie 
– „górną i chmurną”, ale trudną, a czasem wręcz 
piękną, bo przecież żyję, także dla mojej ojczyzny. 
Nawet przeniesiona w zupełnie inny region z Gó-
rami Opawskimi w  tle oraz z patriotyczną Górą 
Świętej Anny  i miejscem  uwięzienia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, w Prudniku-Lesie.

Zachęcił mnie Pan, Panie Antoni Dąbrowski – 
oceniając tak dokładnie psychologiczne podłoże 
twórczości literackiej, a zwłaszcza ostatnie zda-
nie, – „Radostowa” nr 1-3, 2018, dotyczące pa-
mięci o mnie w mojej kieleckiej ojczyźnie s. 51.

Tak,  to  prawda  –  jeszcze w  szkole  średniej, 
a  potem  studiując  w  Krakowie,  wychowana 
wśród  idei  Stefana  Żeromskiego,  pragnęłam 
jako  ta  Stasia  Bzowska  –  SIŁACZKA,  uczyć, 
kochać  i wyzłocić  tę  ziemię,  aby  jej  nie  „Roz-
dziobały kruki i wrony”. Pragnęłam ją rozjaśnić 
słońcem nadziei, przez bogactwo ludzi mądrych 

i dobrych. Niestety, zdarza się, że marzenia tyl-
ko w części się spełniają i to już dobrze, bo takie 
było moje życie w Klimontowie Sandomierskim. 
Rozleciało  się  jednak,  jak  starannie  układane 
klocki, potem Staszów, Bodzentyn – po 15 latach 
pracy w ojczyźnie S. Żeromskiego znalazłam się 
w jakże oddalonej Ziemi Opolskiej, która mnie 
z radością przyjęła, wręcz adoptowała, i stała się 
drugą  umiłowaną  ojczyzną.  Tęskniłam  jednak 
długo  za  Gołoborzem  od  strony  Bodzentyna 
i Świętej Katarzyny, za Wierną Rzeką od strony 
Kielc i za Staszowem, z moimi uczniami, którzy 
dotąd o mnie pamiętają i  ja ich kocham. Kiedy 
pytano mnie skąd  tutaj  jestem,  to mówiłam, że 
z najpiękniejszej ojczyzny – Mikołaja Reja, Jana 
Kochanowskiego,  Stanisława  Staszica,  Adolfa 
Dygasińskiego i Stefana Żeromskiego – to ci naj-
ważniejsi – a potem jeszcze niewielu, może

... o pycho światowa i oczywiście ja – Daniela 
Długosz – może od tych z Brzeźnicy Małej – tu 
urodził się wielki Jan Długosz, potem z Wiślicy 
– tu był kanonikiem, może z Krakowa – był już 
sławny – wszak to ród herbu Wieniawa. Ot co, 
nie przyniosłam wstydu mojej ziemi, ani rodzi-
nie. Tutaj dopracowałam się tytułu doktora nauk 

Spowiadam się mojej kieleckiej ojczyźnie humanistycznych,  spe-
cjalizacji zawodowej III 
stopnia,  zrobiłam  wiele 
dla  pracy  zawodowej, 
wydałam  skrypt  do  na-
uki  logopedii  i  progra-
my do wychowania pla-
stycznego.  Moją  pasją 
było  działanie  w  ZHP, 

ruchu  regionalnym  w  OTKO  w  Opolu  w  To-
warzystwie Miłośników Ziemi Prudnickiej oraz 
Klubie Ludzi Piszących w Prudniku przez 35 lat. 
Setki artykułów z różnych dziedzin życia, zwłasz-
cza w „Tygodniku Prudnickim” i innych czaso-
pismach – także pedagogicznych w zakresie dy-
daktyki i psychologii. To nie są przechwałki, ale 
zawsze gdzieś przebijające się ambicje, by dawać 
siebie  innym,  coraz  więcej,  gdy  doskonaliłam 
siebie w miarę lat, bo przecież przyrzekałam to 
Żeromskiemu, że ozłocę tę moją Świętokrzyską 
Krainę. Nawet jeśli nie ozłociłam, to chociaż coś 
po mnie zostanie – „Non omnis moriar”. Niech 
zaświadczy o tym mój dorobek twórczy w dzie-
sięciu  tomikach wierszy,  almanachach,  opraco-
waniach biograficznych, oraz ów piękny Benefis 
– 40-lecia pracy twórczej, który uświadomił mi, 
jak jestem potrzebna tu i teraz – ubogacona dwo-

ma ojczyznami w jednej Polsce. Historia każde-
go z nas jest cząstką dziejów, utkaną radościami, 
satysfakcją, dramatami, ale  też dążeniem ciągle 
wzwyż,  dawaniem  siebie  innym,  bo  przecież 
z jednego ziarna – kłos wyrasta. Ojczyźnie mojej 
przeto oddałam to, czym dysponowałam, a była 
to duża energia, pasja pracy i tworzenia, oraz ta 
iskra Boża, jaką okazała się twórczość literacka, 
wierność zasadom umiłowania ludzi, radość speł-
nienia marzeń i duma, że robię to dla ojczyzny 
M.  Reja,  J.  Kochanowskiego,  S.  Żeromskiego 
i wielu innych, a ja z nich jestem. Gdzie kości me 
złożę? Która ziemia mnie przyjmie? – To nie jest 
ważne, wszak POLSKA jest jedna i taką kocham.

Kiedy  patrzę  z  perspektywy  100  lat  Polski 
Niepodległej – mając ich 86 – to wśród trudnych 
i wzniosłych kart historii – ja  też jestem. Wszak 
z dziejów  jednostek  składa  się  życie narodu, bo 
bez nich trudno żyć i mówić o ojczyźnie. Ja Da-
niela  Długosz-Penca,  uważam,  że  jestem  osobą 
spełnioną i teraz od Gór Świętokrzyskich po Góry 
Opawskie,  akceptuję  życie,  błogosławię  mojej 
ojczyźnie w Roku Jubileuszowym – życząc mą-
drych, godnych ludzi, aby kraj się rozwijał i dawał 
szansę młodym, którzy tworzą jej nowe, piękniej-
sze oblicze, jak przystało na XXI wiek.

Dr Daniela Długosz-Penca

W połowie XX wieku byliśmy świadkami hi-
storycznego zwrotu i radykalnej zmiany wektorów 
w dziejach Polski. Pierwsza połowa XX stulecia 
upłynęła  pod  znakiem  kataklizmów wojennych. 
Historię zdominowała w tym półwieczu koniecz-
ność  i  imperatyw walki zbrojnej.  Dwie  wojny 
światowe przyniosły Polakom w pierwszej poło-
wie stulecia szanse przetrwania za cenę ogromne-
go wysiłku militarnego, a w jego rezultacie – ma-
sowych  ofiar  i  strat  ludnościowych,  ogromnych 
zniszczeń, ubytków substancji narodowej i poten-
cjału cywilizacyjnego. W sferze psychologicznej 
zaś – rozległą zbiorową traumę wywołaną katakli-
zmami wojny, tragediami narodowymi i osobisty-
mi w skali masowej. Natomiast w drugiej połówce 
stulecia  społeczna historia Polski weszła w  inną 
epokę i inną fazę rzeczywistości politycznej i geo-
politycznej  –  wolną  wprawdzie  od  wojny,  lecz 
naznaczonej  skutkami  „pokoju  po-jałtańskiego”. 
Cele społeczne i narodowe, te same lub analogicz-
ne co dawniej - niezawisłość, wolność i suweren-
ność państwowa – zostały w tym czasie zdobyte 
nie czynem zbrojnym, z użyciem środków militar-
nych, ale drogą oporu społecznego, samoobro-
ny, strajku, walki politycznej.

W szczególności po roku 1956, a jeszcze wy-
raźniej od przełomu lat ’70/’80, celem i przed-
miotem stała się walka z dominacją, przemocą 
i opresją, a więc walka wprawdzie, ale „bez uży-
cia przemocy” i bez masowego przelewu krwi. 

To hasło spełniło się jako naczelna dewiza ide-
owa Polskiego Sierpnia ‘80 i Ruchu Solidarności. 
Nie oznacza to, że nie było ofiar krwawych „wy-

Dwaj Koryfeusze historii Polski XX wieku*

ganizacji Kongresu zabezpieczy Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne, sprawujące nadzór or-
ganizacyjny nad Radą Mateczników. W tym celu 
Zarząd Towarzystwa  wystąpi  o  dotację  w wy-
sokości  15-20  tys.  zł  do Narodowego  Instytutu 
Wolności. Oczywiście ŚTR będzie odpowiadać 
za stronę organizacyjną Kongresu i jego program, 
a za rozliczenie finansowe stowarzyszenie pełnią-
ce rolę gospodarza Kongresu. 

Co do kwestii współpracy z Radą Krajową 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP uzna-
no,  że  jest  to kwestia otwarta. Ze  swej  stro-
ny deklarujemy otwartość na współpracę lub 
nawet współdziałanie,  zwłaszcza w  zakresie 
powołania Ośrodka Dokumentacji i wspólnej 
Biblioteki  Regionalistycznej  w  Warszawie 
(jest szansa na powstanie Ośrodka w Central-
nej  Bibliotece  Rolniczej).  W  każdym  razie 
współpraca  lub  (i)  współdziałanie może  od-
bywać się jedynie na zasadach partnerskich. 

W pracy codziennej należy dążyć do opraco-
wania mapy Mateczników Polskości w każdym 
województwie,  a  w  konsekwencji  w  kraju,  ze 
szczególną  preferencją  placówek  prywatnych 
(muzeów, galerii, Regionalnych Izb Pamięci etc). 
Należy  koniecznie  pozyskać  gospodarzy  tych 
obiektów do współpracy  z Radą Mateczników, 
a uśpione dotychczas „niemocą finansową” małe 
towarzystwa  regionalne  pobudzić  do  odrodze-
nia  ich  aktywności  poprzez  tworzenie  centrów 

Nessel-Łukasik z Warszawy). Wobec wymie-
nionych podjęto decyzję o podziękowaniu za 
członkostwo  w  Zarządzie.  Przyjęto  do  wia-
domości  usprawiedliwienie  nieobecności  na 
imprezie kol. Pawła Stróżewskiego z Grodzi-
ska Mazowieckiego, równocześnie wyrażając 
ubolewanie, że ta absencja spowodowała lukę 
w programie. 

W  zaistniałej  sytuacji  postanowiono  doko-
optować do Rady Krajowej Mateczników trzy 
osoby  (zakładając,  że  kol.  Alina  Szymczyk 
z USA reprezentująca Mateczniki Polonijne bę-
dzie sprawować funkcję członka honorowego): 
red.  Longina  Kaczanowskiego  z  Brwinowa, 
Bogusława Cebulskiego, członka Rady Pożytku 
Publicznego  przy  Wicepremierze  P.Glińskim, 
oraz Wojciecha  Jachimowicza,  przewodniczą-
cego Rady Programowej Narodowego Instytutu 
Wolności. Wszyscy wymienieni wyrazili zgodę 
drogą mailową. Biorąc pod uwagę fakt, iż pra-
ce nad statutem nie zostały jeszcze zakończone, 
zaakceptowano jednomyślnie powyższe zmiany 
w Zarządzie Rady Krajowej.

W dalszej  części  zebrania  dyskutowano nad 
najbliższymi zadaniami Rady. Uznano, że obec-
nie naszym głównym celem jest przygotowanie 
II Kongresu Mateczników Patriotyzmu i Kultury. 
Postanowiono,  że  zostanie  on  zorganizowany 
w połowie września 2019 r. na terenie Mazowsza 
lub Kurpiowszczyzny.  Środki  potrzebne  do  or-

Odbyło  się  ono  w  dniu  9  listopada  2018 
roku w Ośrodku  Świętokrzyskich Mateczni-
ków w Zagnańsku. Wzięło w nim udział Pre-
zydium Rady  z  Janem  Jadachem  (sekretarz) 
oraz prof. Andrzejem Tyszką  i dr. Maciejem 
A.Zarębskim (prezesi). Na wstępie, w związ-
ku  z  setną  rocznicą  odzyskania  przez  Pol-
skę  niepodległości  oddano  hołd  bohaterom 
i  twórcom  odrodzonej  w  roku  1918  Polski. 
Dokonano  podsumowania  konferencji  Ma-
teczniki Polskości jako zjawisko kulturowe, 
którą w dniu 28 września br. Świętokrzyskie 
Towarzystwo  Regionalne  razem  z  Krajową 
Radą Mateczników Polskości zorganizowało 
w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warsza-
wie. Oceniono ją bardzo wysoko, podkreśla-
jąc duży wysiłek organizacyjny kierownictwa 
CBR,  z  dyrektorem  placówki  Zbigniewem 
Filipkowskim  (druk  zaproszeń,  zapewnienie 
cateringu  kawowego  i  posiłku  obiadowego 
oraz przygotowanie oprawy dokumentacyjnej 
imprezy) przy zupełnym braku zainteresowa-
nia tą ważną imprezą mediów. 

Konferencja  wykazała  nieodpowiedzial-
ną  postawę  niektórych  członków  Zarządu, 
co  wytknął  prezes  Zarębski  –  nieobecność 
bez  usprawiedliwienia  (kol.  dr  Longina  Or-
don  ze  Stalowej Woli)  i  spowodowanie  luki 
w  programie  sesji  wskutek  nieprzygotowa-
nia  uzgodnionej  prezentacji  (kol.  dr  Beata.

Relacja z ostatniego zebrania Prezydium Rady Krajowej Mateczników Polskości patriotyzmu  i  Regionalnych  Izb  Pamięci  oraz 
pomoc przy zdobyciu środków na ich finansowa-
nie drogą małych grantów, przyznawanych przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

W końcowej części zebrania dyskutowano 
nad sprawą mediów Ruchu Matecznikowego. 
Dotychczas rolę tę, w dość ograniczonej z ko-
nieczności formie, pełni „Goniec Świętokrzy-
ski”.  Po  okresie  przejściowym należy  dążyć 
do  utworzenia  pisma  o  charakterze  kwartal-
nika.  Jego  robocza  nazwa  to  albo  „Goniec 
Matecznikowy”,  albo  Kwartalnik  „Małych 
Ojczyzn” albo „Mateczniki w małych ojczy-
znach”. Redakcję tego pisma Zarząd Matecz-
ników postanawia powierzyć kol. Longinowi 
Kaczanowskiemu,  przy  współpracy  z  kol. 
M.A.Zarębskim.  W  okresie  przejściowym 
(I  połowa  2019  roku)  należy  wykorzystać 
wkładkę  w  „Gońcu  Świętokrzyskim”  lub 
w odrodzonym kwartalniku „Kultura wsi”.

Na  koniec  postanowiono  zorganizować  na-
stępne posiedzenie Rady Krajowej Mateczników 
(w pełnym składzie: Zarębski, Tyszka, Stróżew-
ski, Jadach, Jachimowicz, Cebulski i Kaczanow-
ski) w II połowie grudnia (18 lub 19) w Central-
nej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. 

Na  tym  zebranie  zakończono.  Równocze-
śnie postanowiono upublicznić tekst tej relacji.

Wiceprezes Rady Krajowej, prof. Andrzej Tyszka
Prezes Rady Krajowej, dr Maciej A. Zarębski

Zagnańsk 19 listopada 2018 r.
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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 
Zarębskich, rodziców gospodarza obiektu – dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ma duchowego patrona 
w osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do roku 2014 Ośrodek nosił nazwę Regionalizmu Święto-
krzyskiego. 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 Świę-
tokrzyskiej (obecnie 367 pozycji książkowych), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych z 
Zygmuntem Wójcikiem i jego ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twór-
ców świętokrzyskich. Jest także czynna stała wystawa Świat w obiektywie Macieja A. Zarębskiego.

Ośrodek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 41 300 15 58.

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku

Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Lucyna Kukomska

TO JUŻ BYŁO

Maciej Andrzej Zarębski

Wiersze
i

opowiadania

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi
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in memoriam
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Eugeniusz Kulwicki

ŻYCIE W CIENIU „CIENI”
CZAS PEERELU DZIENNIK 1953-1973
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Mona Polaski to debiutancki zespół założony w 2018 roku w Łodzi. 
Styl, jaki reprezentują, sami nazywają autorską muzyką rozrywkową. 
Ich teksty w języku polskim opowiadają o niespełnionych miłościach 
i o ostrych potańcówkach, kończących się bólem głowy i bólem serca. 
Rytmiczne, na wpół radosne, na wpół gorzkie piosenki pobrzmiewają 
z tyłu głowy, przeistaczając się w hymny pokolenia, które przeżywa tę 
drugą, lepszą młodość. Debiutancka płyta „Folklor” jest albumem na 
dobre i na złe, do tańca i do różańca, albumem przygodą, albumem 

wycieczką. W eklektycznej stylistyce Mony można usłyszeć echa tak new wave’u, jak i  twórczości 
Marka Grechuty czy polskich zespołów weselnych początku lat 90. Opiekę nad zespołem sprawuje 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, a medialną „Goniec Świętokrzyski”.

Zespół Mona Polaski

Zbiory Ośrodka, przypomniała Hanna Bień Bielska, stanowią 
cenną dokumentację bogatej działalności publicznej Adama Bie-
nia, w  tym  jego  listy  (oraz pisane do niego), dyplomy uznania, 
zdjęcia prezentujące postać Adama Bienia, a także fotografie jego 
autorstwa, w tym unikatowe z pogrzebu marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz prezentujące polską wieś w okresie międzywojnia. 

Zbiory uzupełniają cenne odznaczenia i medale otrzymane 
przez  Adama  Bienia,  w  tym 
akty  nadania  mu  honorowych 
obywatelstw.  Na  zakończenie 
Hanna Bień Bielska zaapelowa-
ła o pomoc w dalszym prowa-
dzeniu Domu Pamięci, z uwagi 
na jej słuszny wiek i brak stałe-
go  zabezpieczenia  środków  na 
funkcjonowanie tej placówki.

Kolejnym  mówcą  był  Jan 
Krawczyk  (foto  15),  który 
przedstawił  na  starannie  przy-
gotowanych slajdach funkcjono-
wanie  prowadzonego  wspólnie 
z żoną Teresą w Adamowie (po-
wiat  konecki  na  ziemi  święto-
krzyskiej)  Muzeum  Ludowego. 
W  swoim  wystąpieniu  zwrócił 
uwagę na kilka ważnych wyda-
rzeń  historycznych  związanych 
z  jego  małą  ojczyzną.  Przy-
pomniał,  iż  w  lipcu  1787  roku 
przebywał  tutaj  z  wizytą  król 
Stanisław  August  Poniatowski, 
zaś w dniach 7-8 kwietnia 1940 
roku miała miejsce tzw. krwawa 
niedziela, podczas której w Ada-
mowie  i  pobliskim  Królewcu 
niemieccy siepacze zamordowa-
li 104 mieszkańców tych wiosek 
w odwecie za pomoc Hubalczy-
kom. Następnie przybliżył dzieje 
Muzeum w Adamowie. Założył 
je  we  własnym  domu  w  roku 
2006.  Zgromadził w  nim wiele 
przedmiotów codziennego użyt-
ku, używanych przez mieszkań-
ców  okolicznych  wsi  w  ciągu 
prawie 100 lat. Wśród ekspona-

tów są między innymi – narzędzia rolnicze, żarna, kolekcje sier-
pów, prasy do wyrobu serów, naczynia kuchenne, sprzęt pożar-
niczy, elementy umundurowania, narzędzia kowalskie, maszyny 
do pisania, liczydła, zabytkowe aparaty fotograficzne. Mówca za-
prosił do odwiedzenia swojego matecznika. Zapewnił, że każde-
go odwiedzającego czekają niespodzianki, w tym bicie okoliczno-
ściowej monety oraz degustacja specjalnych nalewek domowych. 
Po tym wystąpieniu odbyła się ciekawa dyskusja. Jako pierwszy 
głos zabrał Jan Wiaderny, społecznik i samorządowiec z Koń-
skich (foto 16), który zaprezentował pełen patriotycznych treści 
swój utwór poetycki afirmujący 
postawy  proobywatelskie.  Bo-
gusław Cebulski  (foto 17, zna-
ny  i  ceniony  artysta  i  działacz 
społeczny  z  poznańskiego,  szef 
kapeli  „Znad  Baryczy”  odśpie-
wał  jeden  ze  swoich  utworów 
patriotycznych, poświęcony wy-
bitnym  Polakom.  Zadeklarował 
pełne poparcie dla spopularyzo-
wania  idei mateczników w pol-
skim  społeczeństwie.  Maria 
Balicka  (foto  18),  regionalistka 
i publicystka z podwarszawskiej 
Kobyłki, zwróciła uwagę na rolę 
kobiet w budowaniu tradycji ma-
tecznikowej  oraz  kształtowaniu 
społeczeństwa  obywatelskiego. 
Jako ostatni w dyskusji głos za-
brał Jan Jadach (foto 19), wice-
prezes  Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, sekretarz 
Krajowej  Rady  Mateczników 
Polskości,  który  zwrócił  uwagę 
na  pilną  potrzebę  zorganizowa-
nia  II  Kongresu  Gospodarzy 
Mateczników i ich sympatyków. 

Na koniec prof. Andrzej Tyszka i Maciej A.Zarębski (foto 
20) dokonali podsumowania konferencji. Z uwagi na bogac-
two merytoryczne wygłoszonych referatów oraz żywą i cieka-
wą dyskuję wyrazili opinię o jej niezwykłości i wyjątkowości. 
Przedstawili także cele i zadania Krajowej Rady Mateczników 
na  najbliższy  okres. Uznali,  że  ruch matecznikowy  stanowi 
wielką  szansę  na  odnowienie  programu  regionalistycznego. 
Z  tego powodu wskazane  jest podjęcie przez Radę Matecz-
ników konstruktywnego dialogu z nowo wybraną Radą Kra-

jową  Ruchu  Stowarzyszeń  Regionalnych  RzP  na  zasadach 
partnerskiej współpracy. 

Celem tego dialogu winno być: 
–  jak najszybsze powołanie do życia Ośrodka Dokumentacji 

Towarzystw Regionalnych i Mateczników;   
oraz  spowodowanie  odzyskania  zbiorów  bibliotecznych 
z funkcjonującego do 2002 roku Ośrodka w Cechanowie, 

–  powołanie do życia ogólnopolskiego pisma regionalistów 
i matecznikowców promującego ich działalność (na począ-
tek specjalnej wkładki do takich pism jak Kultura wsi czy 
Goniec Świętokrzyski),

–  podjęcie  starań  na  rzecz  zorganizowania  ogólnopolskiej 
konferencji programowo-statutowej.
Należy  także  podjąć współpracę  z  innymi  organizacjami 

działającymi na  rzecz  rozwoju  społeczeństwa obywatelskie-
go:  Ruchem  Uniwersytetów  Ludowych,  Uniwersytetów  III 
Wieku, Zagród edukacyjnych, Prywatnych muzeów regional-
nych, Uniwersytetów młodzieżowych małych ojczyzn.

Należy dążyć do zorganizowania II Kongresu Mateczników 
jesienią 2019 roku w jednym z mateczników w centralnej Pol-
sce. W tym celu należy  jak najszybciej powołać Komitet Or-
ganizacyjny  Kongresu,  który  ustali  szczegóły  organizacyjne, 
przygotuje program Kongresu oraz zapewni jego finansowanie. 

Jest rzeczą wskazaną nawiązanie ścisłej współpracy z nowo 
wybranymi władzami  samorządowymi na  zasadach pełnego 
partnerstwa  i  niezależności. Także  z  administracją państwo-
wą, licząc na to, iż dotarła do niej „dobra zmiana”.

Tekst: Stanisław Kruk;
Foto: Aldona Kraus, Stanisław Ratusznik, Ludomira Zarębska
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Konferencja Matecznikowa – dok. ze str. 2
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