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Odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali głównej 
Klubu „Polonez” w Kielcach. Prowadził je prezes Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego dr Maciej Zarębski. Wzię-
ło w nim udział blisko 40 osób, w tym delegacja działaczy 
społeczno-kulturalnych Zawiercia z wiceprezydentem miasta 
Łukaszem Konarskim, muzykiem Zbigniewem Durajem, pi-
sarzem Bogdanem Dworakiem. Z Podkowy Leśnej przybył 
prof. socjologii, pisarz Andrzej Tyszka, a z Zagnańska przed-
siębiorca i kolekcjoner dzieł sztuki Jacek Fronio. Z kielczan 
w spotkaniu uczestniczyli – lekarki: Anna Restorff i Anna Klo-
nowska, dziennikarz i autor szeregu książek z historii ruchu lu-
dowego Stanisław Durlej, artyści – Paweł Pierściński, Wacław 
Stawecki i Edward Tuz; poeta – Romuald Bielenda, księgarz 
– Andrzej Nyka oraz Zofia i Andrzej Rucińscy, a także człon-
kowie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego z wice-
prezes Jadwigą Kasierską-Tecław, sekretarzem i jego zastępcą 
– Wojciechem Kołodziejem i Janem Jadachem, skarbnikiem 
– Edwardem Karysiem oraz Stanisławem Kędziorem, Jerzym 
Mielnikiem, Wandą Śliwińską, Bogumiłem Wtorkiewiczem. 

Po powitaniu uczestników spotkania w imieniu Towarzy-
stwa Świętokrzyskiego i nieobecnej z powodów osobistych 
kierownik Klubu p. Ewy Kraski (tego dnia odbył się pogrzeb 
jej Ojca, ś.p. Andrzeja Litwina, długoletniego dyrektora WDK 
w Kielcach), prezes Maciej A. Zarębski odczytał sprawozda-
nie z działalności ŚTR za rok 2015, podkreślając różnorodność 
i bogactwo działalności imprezowej, a także niesłabnące tempo 
wydawnicze Biblioteki Świętokrzyskiej. Zebrani minutą ciszy 
uczcili zmarłych w roku sprawozdawczym członków i sympa-
tyków Towarzystwa.

20 grudnia 2015 – Ośrodek Patriotyzmu i Kultury w Zagnań-
sku. Uczestnicy spotkania wspomnieniowo-opłatkowego.

Wybitny historyk Stanisław Smołka w odczycie w związku 
ze stuleciem Konstytucji 3 maja stwierdził: „W historii prawo-
dawstwa nie ma drugiego aktu tak znikomego jak Konstytucja 
3 maja. Rok jeden trwała; nie stało czasu, w którym by mogła 
przebyć próbę rzeczywistej wartości, w którym by jej ogólne za-
sady w czyn przejść zdołały, rozbudowały się skutecznie w dal-
szym ustawodawstwie. I znów nie ma pewno w historii drugiego 
aktu, którego pamięć byłaby również drogą całemu narodowi; 
pogrzebana w kolebce, przez wiek cały żyje i nie przestaje żyć 
w pamięci, w wyobraźni, w sercu i w sumieniu milionów. Żyje, 
bo jest i będzie nie pamiątką tylko, ale potężnym niewygasłym 
źródłem najlepszych natchnień, najgorętszych pragnień i wię-
cej: dźwignią czynów, niezłomnej mocy, dźwignią w ciężkiej, 
twardej pracy nad wewnętrznym odrodzeniem narodu”.

Najgłębszą jednak ocenę Konstytucji 3 maja dał pruski mi-
nister spraw zagranicznych Ewald Fryderyk Hertzberg, który 
w liście do posła pruskiego w Warszawie Hieronima Lucche-
siniego stwierdził: „Rewolucja polska jest jednym z najwięk-
szych wypadków naszego stulecia, który według mego zapatry-
wania pociągnie za sobą donioślejsze następstwa niż francuska, 
szczególnie dla państw ościennych”. Burzliwy okres przemian 
społecznych i politycznych w latach Sejmu Czteroletniego przy-
niósł powołanie stutysięcznej armii do obrony granic Rzeczypo-
spolitej, reorganizację sejmików stanowiących integralną część 
ustroju państwa, zmiany w ustroju miast, kodyfikację prawa 
oraz gruntowne reformy w szkolnictwie i oświacie.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja pozostawiła ostatecz-
nie stanowy ustrój państwa, dokonując w nim jednak wielu wyło-
mów: feudalny cenzus szlacheckiego urodzenia zastąpił w prawie 
wyborczym warunki posiadania, co wyeliminowało z warcholstwa 
sejmikowego wieszające się u magnackiej klamki masy szlachec-
kie. Dopuszczono też możliwość nobilitacji szlacheckiej dla za-
możnych mieszczan, otwierając tym drogę do ich udziału w rzą-
dzeniu państwem. Powołane przez Konstytucję ministerstwa, tzw. 
komisje, miały zająć się takimi sprawami, jak regulacje różnego 
rodzaju praw do ziemi, opieka państwa nad produkcją, rozbudowa 
inwestycji i publicznego kredytu.

18 marca br. WBP w Kielcach. Promocja książki W.Gruszczyńskiego Historia Odwetu i Jędrusiów. Książkę przedstawia 
M.A.Zarębski, jej redaktor, wydawca i sponsor wydawnictwa. Wśród widowni m.in. Z.Poniewierka, J.Lis, P.Pierściński.

23 marca br. URM w Warszawie. Konferencja nt. Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego 
przemawiają: premier B. Szydło, wicepremier P. Gliński oraz minister W. Kaczmarczyk.

9 II br. WDK w Kielcach. Z pokazu mody 
prowadzonego  przez B.Wtorkiewicza.

11 III br. Cmentarz w Zagnańsku. Przy grobie A. Wol-
skiego. Z prawej grobowiec mamy A. Wajdy, Izabeli.

…zaś o genezie powstania książki …ale było 
i było… opowiada jej autor Bogdan Dworak.

1 II br. WBP w Kielcach. Sympozjum nt. historii 
polskiego i świętokrzyskiego ruchu ludowego.

cd. na str. 3

… na widowni m.in. Zofia Kaczor-
-Jędrzycka i prof. Andrzej Tyszka.

4 IV br. Włodarze Staszowa w Ośrodku w Zagnańsku. 
Burmistrz Leszek Kopeć, wiceburmistrz Ewa Kondek.

22 IV br. Biesiada historyczno-literacka w Ośrodku w Zagnańsku. Na zdjęciu z lewej głos zabiera J.Staszel z Nowego 
Targu. W środku J.Kowalski ze Starachowic (jego wystąpienie na str. 9). Wśród uczestników minister W.Kaczmarczyk.

14 stycznia 2016 – Spotkanie Noworoczne w Klubie Polonez w Kiel-
cach. Prezes ŚTR przedstawia sprawozdanie z działalności w 2015 r.
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Zawarte w Ustawie rządowej artykuły mó-
wiły, że „wszelka władza społeczności ludz-
kiej początek swój bierze z narodu”, który po-
wołał do pełnienia funkcji państwowych trzy 
organy: Sejm – jako władzę ustawodawczą, 
rząd z królem na czele – jako władzę wyko-
nawczą i wybieralne przez naród magistratu-
ry, władzę sądowniczą.

Konstytucja powołała też radę ministrów pod 
nazwą Straż Praw, na czele której miał stać król. 
Odzwierciedlało to zasady konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, w której prezydent był szefem 
rządu. Członkowie Straży Praw, tj. ministrowie, 
mieli odpowiadać przed sądem sejmowym za na-
ruszenie praw, a przed królem i Sejmem – za kie-
runek polityki rządu. W ten sposób po raz pierw-
szy na świecie sformułowano w Polsce prawną 
odpowiedzialność ministrów. Pod przewodnic-
twem króla i Straży Praw pozostawały komisje, 
czyli ministerstwa: Edukacji Narodowej, Policji, 
Skarbu i Wojska. Członków komisji wybierał 
Sejm. Zarząd krajem powierzono powiatowym 
komisjom porządkowym, zalecając im troskę 
o gospodarczy i kulturalny rozwój kraju.

W dziedzinie społecznej Konstytucja 3 maja 
przesunęła środek ciężkości władz z arystokra-
cji rodowej na średnią szlachtę i mieszczaństwo. 
Miastom nadano szeroki samorząd, a chłopom 
zapewniono „opiekę prawa i rządu krajowego”. 
Zniesiono wreszcie liberum veto, wprowadzając 
do obrad zasadę większości głosów.

Konstytucja rozszerzyła również na miesz-
czan stary przywilej szlachecki bezpieczeń-
stwa osobistego: nie wolno więc było pozba-
wić wolności mieszczanina, dopóki prawem 
o winie nie zostanie przekonany, chyba że 
będzie schwytany na gorącym uczynku lub 
nie może złożyć kaucji. Miasta otrzymały na 
nową szeroką autonomię wewnętrzną; miesz-
czanie zostali zwolnieni od sądów szlachec-
kich, wojewódzkich, starościńskich i innych.

W sprawie ludu wiejskiego Konstytucja 3 
maja głosiła: „Lud rolniczy, spod którego ręki 
płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, 
który najliczniejszą w narodzie stanowi lud-
ność, a zatem najdzielniejszą w kraju siłę, tak 
przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki 
chrześcijańskie, jako i przez własny nasz in-
teres dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa 
i Rządu przyjmujemy”. Konstytucja 3 maja 
wspomina o umowach między dziedzicem 
a chłopem, gdy mówi o „opiece prawa i rzą-
du”. Odtąd, jeżeli dziedzic umowę złamie, 
chłop może go pozwać przed sąd i domagać 
się sprawiedliwości.

Ponadto Konstytucja 3 maja zapewniła 
zupełną wolność „dla wszystkich ludzi tak 
nowo przybywających, jako i tych, którzy by 
pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do oj-
czyzny wrócić chcieli”. Każdy człowiek „jak 

tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym 
jest zupełnie”. Nowo przybyłym zapewniono 
wolność zawodu, wolność wyboru miejsca 
pobytu itd. Miało to ożywić dopływ do miast 
świeżych sił z zagranicy.

Konstytucja 3 maja nie znosiła więc przywi-
lejów szlacheckich, nie wprowadzała równości 
wobec prawa, jak to uczyniła konstytucja fran-
cuska z września 1791 roku. Reformy wprowa-
dzone przez Konstytucję miały na celu przede 
wszystkim ukrócenie samowoli magnatów, 
zmniejszenie ich wpływu na politykę państwo-
wą. Usprawnienie rządu i administracji cen-
tralnej, lokalnej, zniesienie liberum veto, znie-
sienie obieralności króla, przywrócenie praw 
miastom i powołanie ich do życia polityczne-
go, zezwolenie na podatek stały, od dawna nie 
praktykowany, pozbawienie praw wyborczych 
gminu szlacheckiego – wszystko to zdążało ku 
ukróceniu samowoli magnaterii.

Konstytucja 3 maja była wyrazem postę-
powych idei okresu oświecenia i wynikiem 
walki postępowego obozu reform przeciwko 
zdradzie i kosmopolityzmowi magnaterii. Była 
tworem polskich sił postępu. Fałszywa jest teza 
widząca w zapisach Konstytucji naśladownic-
two czy wprost przeszczepienie obcych idei 
i wzorców. Nie negując wpływu postępowej 
myśli francuskiej, która w XVIII wieku była 
szeroko znana u nas, musimy zdecydowanie 
odrzucić tendencyjne próby wyprowadzenia 
zasad Konstytucji z obcych wzorów, w szcze-
gólności z postanowień francuskiej konstytu-
cji 1791 roku. Konstytucja 3 maja tkwi swymi 
korzeniami w polskim obozie reform i ma swe 
źródło w polskiej krzewiącej się wówczas buj-
nie myśli politycznej. Konstytucja 3 maja nie 
mogła radykalnie rozwiązać wszystkich pro-
blemów, jakie wiązały się z przebudową ustro-
ju społecznego. Była reformą połowiczną, ale 
powstałą w wyniku głęboko przemyślanej ak-
cji postępowych elementów społecznych, sta-
nowiła wielki dokument postępowych tradycji 
polskiego Oświecenia.

W myśl zasad Konstytucji 3 maja państwo 
miało być zatem państwem szlacheckim, po-
dobnie jak później Księstwo Warszawskie 
i Królestwo Polskie. Jakkolwiek Konstytucja 
nie przyznała żadnego wpływu na losy tego 
państwa chłopom, to jednakże znów umieści-
ła ich w ramach narodu polskiego uznając, że 
stanowią jego największą siłę. Stwierdzenie 
to przeniknęło głęboko w mentalność narodu, 
a znane z Wesela powiedzenie: „Chłop potę-
gą jest i basta”, niewątpliwie wyrosło z tego 
ducha. Obecne zaś pokolenie polskie może 
być aktowi ustawodawczemu uchwalonemu 
225 lat temu wdzięczne za wskazania, które 
nigdy nie stracą wartości i aktualności, mó-
wiące, że „wszelka władza społeczności ludz-

kiej początek swój bierze z woli narodu, że 
niepodległość na zewnątrz, a wolność w obrę-
bie granic państwa stanowią najwyższe dobro 
narodu”, wreszcie, że „naród winien jest sobie 
samemu obronę od napaści i dla przestrzega-
nia całości swojej, co osiągnąć może tylko 
przez stworzenie silnej armii, będącej ciągle 
pod posłuszeństwem władzy”.

Oceniając z perspektywy lat trwałe wartości 
Konstytucji 3 maja dostrzec musimy jej blaski 
i cienie, pamiętać, że rodziła się ona w warun-
kach niezwykłych i że była pierwszym tego 
rodzaju dokumentem w Europie, a drugim na 
świecie. Dzisiaj w sercu każdego Polaka wy-
wołuje ona wzruszenie i dumę, wzmaga po-
czucie łączności z patriotyczną tradycją dzie-
jową i nakłania do odpowiedzialności za godne 
i szlachetne jej kontynuowanie.

Myślą przewodnią Konstytucji było rato-
wanie ojczyzny, jej niepodległości, zagrożo-
nej bezpośrednio zwłaszcza ze strony państw 
zaborczych. Bronisław Dembiński, jeden 
z wybitnych historyków epoki rozbiorów, 
w pięknej pracy Polska na przełomie napi-
sał: „Polska padła nie dlatego, że już żyć nie 
mogła, lecz dlatego, że właśnie żyć chcia-
ła”. „Cud się stał”, mówił ostatni król polski 
o ostatnim politycznym czynie niepodległej 
Polski, o Konstytucji 3 maja. Cud nie ocalił 
państwa, ale ocalił naród, dał mu karm na 
twardy żywot, na „wiek klęski”.

Również jeden ze współczesnych history-
ków, wybitny znawca epoki Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, Emanuel Rostworowski 
pisał w artykule rocznicowym zamieszczo-
nym na łamach prasy krakowskiej: „Głęboko 
zakorzeniony kult 3 Maja miał swoje racje 
historyczne i polityczne. Racje historyczne 
zachowały nieprzedawnioną wartość. Upa-
dek Rzeczypospolitej szlacheckiej bywał bo-
wiem przedstawiany jako następstwo nieule-
czalnego ustroju politycznego i społecznego 
dawnej Polski. Przyczyny rozbiorów miały 
tkwić jakoby w charakterze narodowym Po-
laków ich niezdolności do rządzenia się. Po-
gląd ten głosili urzędowi historycy mocarstw 
rozbiorowych, ale włączył się on i w polską 
historiografię, w której występowała niekiedy 
skłonność do samobiczowania. Konstytucja 
3 maja stanowiła natomiast dobitny dowód, 
iż Polska nie rozsypała się jak gmach ad we-
wnątrz zmurszały. Rozbiorcy dopuścili się po-
litycznego morderstwa na organizmie w pełni 
żywym. Afirmacja tej żywotności to główny 
ton przekazywanego z pokolenia na pokolenie 
Poloneza Trzeciego Maja”.

Wielokrotnie w naszej historiografii Kon-
stytucję oceniano z różnych pozycji politycz-
nych. Najlepsze grace wyszły jednak spod pió-
ra Bogusława Leśnodorskiego, Jerzego Łojka 
i Jerzego Koweckiego. Wiele problemów 
wciąż czeka na opracowanie, jak na przykład 

geneza Konstytucji 3 maja, względnie stosu-
nek do niej mocarstw europejskich. W dawnej 
historiografii również spotkać można było roz-
maite oceny tego wydarzenia. Wybitny histo-
ryk Marceli Handelsman napisał: „Konstytucja 
3 maja była egoistyczna, stanowa i niedemo-
kratyczna w zakresie urządzeń społecznych. 
Nie dorosła do wymagań nowej europejskiej 
myśli wolnościowej, jest jednak udaną próbą 
zorganizowania gmachu politycznego, zwłasz-
cza prawodawstwa i egzekutywy, na zasadach 
demokratycznych. Ale jeżeli nie dorosła do 
urządzeń wolnościowych Francji, przerasta 
i przewyższa stokrotnie wszystko to, na co 
się zdobyć mógł ówczesny oświecony absolu-
tyzm; Józefinizm (reformy Józefa II w Austrii) 
i polityka Fryderyka II w Prusach, nie mówiąc 
rozumie się o tzw. reformach Katarzyny. Nie 
dorównując dążnościom zachodnioeuropej-
skim, zajmuje ta szlachecka Konstytucja wy-
bitne miejsce wśród urządzeń wschodniej 
Europy, przewyższając wszystkie reformy, na 
jakie się zdobyć mogły monarchie”.

Natomiast Oswald Balzer w swej rozpraw-
ce pt. Konstytucja Trzeciego Maja (Refor-
my społeczne i polityczne Ustawy Rządowej 
z roku 1791) uważał Konstytucję za najwyż-
sze osiągnięcie polskiej myśli ustawodawczej 
tego okresu; pisał on: „Przyszła ona do skut-
ku nie przez siłę i przemoc dobijających się 
o swe prawa klas upośledzonych, nie przez 
nacisk ze strony rządu, dążącego do wzmoc-
nienia swej władzy, nawet nie za wolą lub po-
parciem jakiejkolwiek potencji obcej, a ow-
szem, przeciwko ich woli; zrodziła się bez 
rewolucji, bez kropli krwi rozlewu w formie 
łagodnego zamachu stanu z własnej, niczym 
nie skrępowanej woli narodu samego. W swo-
im rodzaju jest to wypadek jedyny i nigdzie 
na taki wielki rozmiar w dziejach ludzkości 
nie powtarzający się; ten dobrowolny nawrót 
z drogi, która była niebezpieczna, to prawda, 
ale tak wygodną dla nawracających. Musiał 
ten naród mieć wiele siły i hartu w sobie, nie-
startych całkiem i niespożytych dawniejszych 
upadkiem, kiedy dzieła takiego dokonać po-
trafił. Na ciemnym horyzoncie dziejów swo-
ich „zapalił od razu słońce tak jasne, że roz-
proszyło mrok przeszłości tak silnie, że nam 
świeci teraz jeszcze i długo świecić będzie, 
otuchę w serca wlewając i ducha krzepiąc. 
Czym bylibyśmy dzisiaj bez tej Konstytucji, 
trudno pomyśleć bez zgrozy, a czym przez nią 
jesteśmy, dosyć ocenić nie można”.

Znany historyk Henryk Mościcki, któ-
rego piękne dzieła tchną zawsze głębokim 
patriotyzmem, w przemówieniu wygłoszo-
nym w związku ze 125 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja stwierdził, że „Trzeci 
Maj to w pieśni – Jeszcze Polska nie zginę-
ła, to w czynie – Racławice, Legiony, Raszyn 
i Grochów, to znoje Kościuszki, honor ks. Jó-

225. rocznica Konstytucji 3 maja – dok. ze str.1

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
obchodzony jak co roku 21-go lutego był po raz 
kolejny okazją do spotkania kanadyjskiej Polonii 
w Saskatoon, by w nowym kraju zamieszkania 
uszanować i pogłębiać język ojczysty. Hasłem te-
gorocznych obchodów było: „Włączanie do i za 
pomocą edukacji. Język ma znaczenie”. Ma ono 
skierować uwagę na jeden z największych nie-
rozwiązanych problemów współczesnego świata, 
a mianowicie przeciwdziałanie wykluczeniom 
społecznym, przede wszystkim poprzez umożliwie-
nie równego i powszechnego dostępu do edukacji. 
Z inicjatywy Bożeny Pawłowskiej-Kilanowski 
(AKaPit) i Anety Kuklińskiej – dyrektorki polskiej 
szkoły w Saskatoon wspólnie opracowano pro-
gram, w którym postanowiono uczcić jeszcze jedną 
okazję – Rok Henryka Sienkiewicza, uchwalony 
przez polski Sejm. W roku 2016 obchodzimy 170- 
tą rocznicę urodzin i setną rocznicę śmierci pisarza. 
Za całokształt twórczości otrzymał on w 1905 r. lite-
racką nagrodę Nobla – w powieści Quo Vadis autor 
sięgnął do wspólnych, chrześcijańskich korzeni kul-
tury europejskiej. Autor Trylogii i innych powieści 
takich jak: W pustyni i w puszczy, Krzyżacy, Za chle-
bem, Rodzina Połanieckich, Na polu chwały – na 
zawsze wzbogacił polską literaturę. „Jego powieści 
historyczne podtrzymywały na duchu kolejne po-
kolenia Polaków w czasach narodowych niedoli” 
– czytamy w uchwale Sejmu.

Pani Aneta Kuklińska przywitała zebranych, 
zapoznając wszystkich z przebiegiem progra-

mu, a następnie odczytała najbardziej wzrusza-
jący fragment noweli Sienkiewicza Janko mu-
zykant. Urywek powieści W pustyni i w puszczy 
przeczytała uczennica polskiej szkoły Magdale-
na Koc. Nauczyciel polskiej szkoły, a zarazem 
członek AKaPit-u, Artur Gudowski zaprezento-
wał w iście aktorskim stylu fragment Latarnika 
– Henryka Sienkiewicza. Później podzielono się 
refleksją, że to może właśnie latarnik z Aspin-
wall koło Panamy, Skawiński już ponad sto lat 
temu nieoficjalnie celebrował Dzień Języka Oj-
czystego z nieukrywanym wzruszeniem rozczy-
tując się w podarowanej mu polskiej literaturze.

Program obejmował także wystawę polskich 
książek wszystkich dzieł Henryka Sienkiewicza 
z biblioteki domowej Artura Gudowskiego.Wy-
stawę wzbogacono najnowszymi książkami do-
starczonymi ostatnio z Polski autorstwa: Piotra 
Żyłki, Jolanty Horodeckiej-Wieczorek, dr. Ma-

cieja Zarębskiego, Gitty Rutledge, Lidii Kosk, 
Lucyny Kukomskiej, Aliny Szymczyk, Walde-
mara Andrzeja Hładki, Jana Kapłana i Marty 
Dudek-Sokół. Tomik poezji Kolory tęczy – Marty 
Dudek-Sokół był „najświeższą bułką literac-
ką” na wystawie, dostarczoną z Polski godzinę 
przed programem. Słowem wiążącym w temacie 
podzieliła się Bożena Pawłowska-Kilanowski. 
Został też odczytany krótki fragment książki 
Strzępy wspomnień autorstwa ks. Jana Kapłana, 
nawiązujący do wydarzeń Polonii z polskiej para-
fii w Saskatoon. Zrealizowano również wplatane 
w program wyświetlanie najbardziej wymow-
nych urywków z filmu „Quo Vadis”. Aby utrwa-
lać i nie dać pogrześć ojczystej mowy, o czym 
przypomina Maria Konopnicka, na końcu został 
odśpiewany jej utwór „Rota”, do którego mu-
zykę skomponował Feliks Nowowiejski. W ten 
skromny, ale pełen symbolizmu sposób uczczo-

no tego polskiego kompozytora, gdyż Rok 2016 
jest także Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. 
Uchwała ustanawiająca tę decyzję głosi, że „No-
wowiejski zawsze stał po stronie polskości i pol-
skiej kultury. Był autorem wielu pieśni patrio-
tycznych, które umacniały tożsamość narodową 
Polaków”. W tym roku przypada 70-ta rocznica 
jego śmierci, a w przyszłym 2017 roku - 140-ta 
rocznica urodzin twórcy.

Bożena Pawłowska-Kilanowski podzięko-
wała wszystkim występującym w programie 
za twórczą współpracę i zebranej Polonii za 
przybycie. Nie trzeba przypominać jak bardzo 
ważny jest udział młodego pokolenia (szcze-
gólnie dzieci z polskiej szkoły) podczas tego 
typu wydarzeń kulturalnych. Czytający ten 
artykuł zapewne łatwo domyśla się znaczenia 
tytułu niniejszej relacji: „3 w 1” . Tak, uczcili-
śmy trzy okazje podczas jednego polonijnego 
spotkania. Z prywatnych komentarzy, po za-
kończonym programie usłyszeliśmy, że byli 
tacy, co nie ukrywali łez wzruszenia, a reflek-
syjnych momentów ku temu nie brakowało.

Bożena Pawłowska-Kilanowski 
(AKaPit – Animatorzy Kultury Polskiej)

– członek ZPPnO w Londynie
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W drugiej części sprawozdania prowadzący 
przedstawił dziesięć pozycji książkowych wyda-
nych w 2015 roku. Zaznaczył, iż ukazały się one 
dzięki finansowemu wsparciu autorów i prywat-
nych sponsorów. Ze strony władzy samorządo-
wej na różnych szczeblach: gminy, powiatu, 
województwa nie wpłynęła nawet złotówka 
(także na działalność imprezową). Następnie 
poprosił o zabranie głosu obecnych na spotka-
niu autorów tych wydawnictw. Jako pierwszy 
wystąpił Bogdan Dworak, autor dziesiątej po-
zycji roku 2015 – zbioru felietonów wcześniej 
opublikowanych w „Głosie Zawiercia” – zaty-
tułowanej ...ale było i było…. To zarazem 338. 
już pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Mówca 
podkreślił swą wielką miłość do literatury pol-
skiej i światowej oraz przywiązanie do kultury 
Zagłębia i szacunek dla mieszkańców swego 
rodzinnego Zawiercia. To swoim ziomkom za-
dedykował książkę, „z okazji stuletniej rocznicy 
nadania w roku 1915 roku praw miejskich tej 
robotniczej osadzie”. Przypomniał, jak wiel-
ką rolę w tym procesie odegrała budowa Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Ustosunkowując się 
do charakteru literackiego swojej książki popro-
sił, by nie nazywać jej zbiorem felietonów, lecz 
traktować jako przykład literatury małych oj-
czyzn. Komentując wystąpienie Bogdana Dwo-
raka, Maciej Zarębski, autor słowa wstępnego tej 
książki, zwrócił uwagę na bogactwo w niej wie-
lu postaci polskiej i światowej literatury, pisarzy 
żyjących oraz tych, którzy już dawno odeszli, 
oraz starannie przygotowany indeks nazwisk. 
A także przebijającą z kart książki wielką miłość 
autora do Zawiercia i jego mieszkańców. 

Kolejnym mówcą był prof. Andrzej Tysz-
ka (zdj.), autor kolorowego albumu Miasta jak 
ogrody, wydanego w wersji polsko-angielskiej. 

Okazją do jego publikacji był jubileusz 90. rocz-
nicy założenia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, 
stanowiącego jego małą ojczyznę. Sporą część 
swojego wystąpienia poświęcił osobie Bogda-
na Dworaka. Powiedział m.in. „Szczęśliwe to 
Zawiercie, ma swego lidera sztuki literackiej. 
Swoistego ambasadora kultury. Bez jego obec-
ności Zawiercie nie byłoby tak znane w Polsce 
jak obecnie. I co najważniejsze, jego działalność 
jest wysoko oceniana przez miejscowe środo-
wisko i władze, o czym świadczy chociażby 
obecność na dzisiejszej imprezie kilkuosobowej 
delegacji z wiceprezydentem na czele”. 

Powiedział z goryczą, że on działa od lat na 
rzecz swojego miasteczka Podkowy Leśnej, 
ale, jak powiedział „mnie nie chwalą w mojej 
parafii”. Na koniec stwierdził, iż wie dobrze co 
go łączy z Dworakiem. „To kolej Warszawsko-
-Wiedeńska. Na marginesie dodam, nie mówi się 
pierdoły, jak powiedził Dworak, lecz pierduty” – 
tymi słowami zakończył swoje wystąpienie. 

Następnie Maciej A.Zarębski, wystąpił 
w roli autora i zaprezentował przygotowane 
przez siebie książki Pisarze spod znaku Esku-
lapa, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
(2004-2014) oraz Smak hobzy. Pierwszą z nich 
opracował i wydał w celu upamiętnienia trzy-
dziestej rocznicy powstania Unii Polskich Pisa-
rzy Lekarzy, drugą z okazji jubileuszu dziesiątej 
rocznicy działalności Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, najlepszego zdaniem fa-
chowców stowarzyszenia regionalnego w Pol-
sce. Treścią Smaku hobzy, stanowiącego drugą 
część pięcioksięgu biograficznego Zarębskiego, 
jest pasjonująca relacja 
reportażowa z pobytu 
autora (wraz z żoną) na 
kontrakcie medycznym 
w miasteczku libijskim 
Syrta w latach 1983-
1986. 

Jako ostatni z obec-
nych autorów, głos 
zabrał Stanisław Kę-
dzior (zdj.) i przybliżył genezę powstania 
i treść książki Droga życia – czyny i pasje, 
którą przygotował i wydał z okazji 80-lecia 
urodzin. Książka jest podsumowaniem jego 

drogi życiowej, pasma sukcesów pokazanych 
na różnych etapach jego zawodowego życia 
i wszechstronnej działalności społeczno-kul-
turalnej na rzecz małej ojczyzny. Autor wie-
le miejsca poświęcił patriotyzmowi, służbie 
Bogu i Ojczyznie. 

Następnie Maciej Zarębski omówił pozo-
stałe książki Biblioteki Świętokrzyskiej roku 
2015, których autorów zabrakło na spotkaniu. 
W sposób szczególny wyróżnił Opowiada-
nia Marii Magdaleny Człapińskiej, z zawodu 
czynnego zawodowo lekarza stomatologa, 
uznając je za najlepszą pozycję literacką Bi-
blioteki Świętokrzyskiej minionego roku. 
Zarówno tematyka opowiadań (sytuacja lu-
dzi starych, przykutych do łóżka, seniorów 
poszukujących sensu życia, a także dzieci 
z biednych rodzin), jak ich wysoki poziom 
artystyczno-literacki predysponuje tomik 
do wyróżnienia. Zapowiedział wystąpienie 
z wnioskiem nominacyjnym Opowiadań do 
nagrody Nike.

Na zakończenie części merytorycznej 
imprezy prezes ŚTR poinformował zebra-
nych o planach imprezowo-wydawniczych 
Towarzystwa w roku 2016. Planowane jest 
wydanie dziesięciu pozycji Biblioteki Świę-
tokrzyskiej, w tym alamanchu poetów chica-
gowskich, książki wspomnieniowej emigran-
ta z Kanady Ireneusza Świąteckiego Podróż 
w nieznane, wyboru esejów Andrzeja Tyszki 
poświęconych Podkowie Leśnej, zbioru felie-
tonów Henryka Wątroby pochodzącego spod 
Rytwian, dziennikarza czasopisma „Farmer”, 
tomiku utworów satyrycznych obchodzące-
go 70. lecie urodzin Wojciecha Kołodzieja, 

zbioru poezji Prze-
miną wiosny uniesień 
Zbigniewa Dembiń-
skiego z Łodzi oraz III 
cz. biografii Macieja 
A.Zarębskiego Moje 
powroty.

W części impre-
zowej planowane są 
obchody 100-lecia 

śmierci Henryka Sienkiewicza, sympozjum 
poświęcone legendom świętokrzyskiej hi-
storii (starachowickiego Staru oraz oddziału 
partyzanckiego „Jędrusie”), okruchom co-

dzienności PRL-owskiej. Najważniejszą nie-
wątpliwie imprezą będzie Międzynarodowy 
Zjazd Mateczników Patriotyzmu i Kul-
tury w dniach 27-29 maja na terenie gminy 
Zagnańsk (zakwaterowanie i obrady: hotel 
„Jaskółka” w Umrze, Ośrodek Mateczników 
Polskości w Zagnańsku).

Podczas Zjazdu, w którym udział zapowie-
działo ok. 60 osób z Polski, a także z USA, 
Francji, Węgier, odbędzie się sesja plenar-
na (referaty wygłoszą prof. Andrzej Tyszka 
z Podkowy Leśnej, Zofia Kaczor-Jędrzycka 
z Warszawy, dr Maciej A. Zarębski, mgr Bog-
dan Szczerbowski, właściciel dworu w Śmi-
łowie) oraz sympozja poświęcone literaturze 
małych ojczyzn i jej wpływie na tożsamość 
narodową i tradycję oraz zasadom funkcjo-
nowania mateczników Patriotyzmu i Kultu-
ry w Polsce. Zaplanowano prezentację ma-
teczników Polskości ziemi świętokrzyskiej 
(Rytwiany – ośrodek ciszy i kontemplacji 
w eremie Złotego Lasu, Ciekoty – Centrum 
Edukacji i Dworek Stefana Żeromskiego, 
Piórków – Izba Regionalna Kazimierza Ka-
czora, oraz ośrodków Polonijnych (Chicago, 
Kiejdany, Györ).

Zaplanowano również wycieczkę szlakiem 
wybranych świętokrzyskich mateczników: 
Adamów (Muzeum Ludowe Jana Krawczy-
ka) – Oblęgorek (Muzeum H. Sienkiewicza) 
– Zagnańsk (dąb Bartek, ośrodek Świętokrzy-
skich Mateczników Patriotyzmu i Kultury).

 W części towarzyskiej imprezy miał miej-
sce poczęstunek kawowo-ciastkowy oraz 
kiermasz prezentowanych książek, które 
można było nabywać po cenach promocyj-
nych, a które chętnie były podpisywane przez 
obecnych na spotkaniu autorów (zdj. ) 
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zefa, męka Traugutta, to trud i martyrologia 
wszystkich porozbiorowych pokoleń. W dniu 
3 maja 1791 roku duch polski przeżył chwi-
lę tak świetną, tak wzniosłą – która go dźwi-
gnęła do wysokości, z jakiej go już później-
sze klęski i upadki strącić nie mogły – i trwa 
dotąd. Wszelki duch miłości kraju, tętniący 
w każdym polskim poczynaniu wyzwoleń-
czym wieku XIX, z dnia 3 Maja brał począ-
tek” . Ten historyk również – moim zdaniem 
– dał jedną z najgłębszych ocen Konstytucji 3 
maja. Przytoczymy więc jego znamienną, głę-
boką wypowiedź: „By zrozumieć, czym dla 
Polski była i pozostanie Konstytucja. 3 maja, 
dlaczego stanowi rdzeń tradycji narodowej, 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, dla-
czego pamięć o dniu 3 Maja krzepi nasze ser-
ca i budzi kojącą mękę życia nadzieję, wśród 
najcięższej doli, wśród srogiego i sroższego 
jeszcze wewnętrznego rozstroju i ponurego 
zwątpienia, jedno przede wszystkim innym 
należy mieć na uwadze: że było to żywioło-
we porwanie się wielkiego narodu, którego 
wielkość została sponiewierana, udzielność 
zdeptana, całość okrojona i który poniżony, 
spętany, rozbrojony wejrzał w siebie, błyska-
wicą uświadomienia ogarnął swą przeszłość 
poważną, nikczemną teraźniejszość, wieczne 
posłannictwo przyszłości i poczuł się do obo-
wiązku dania świadectwa własnej samoistno-
ści duchowej przed sobą samym i światem”.

Ustawa Majowa nie była dziełem jednostki, 
ale dziełem długiego namysłu najtęższych głów, 
jakie posiadała Polska ówczesna. „Nie narzuci-
ły jej siły obce ani krwawa przemoc wewnętrz-
na. Wypływała z głębi, ducha i potrzeb narodu, 
a stworzył ją polski geniusz. Poprzedzona roz-
powszechnieniem oświaty i potężnym ruchem 
umysłowym, była wyrazem sił twórczych i za-
powiedzią lepszej doli narodu. Dokonała się 
niezwykle i niezwykłe dała rezultaty. Jednego 
dnia, bez krwi przelewu, bez ofiar, wydobyła 
Rzeczpospolitą z odmętu anarchii i stawiała ją 
w pierwszym szeregu państw cywilizowanych. 
Odradzała Polskę duchowo. Była wieczystą pie-

częcią na wielkim dziele moralnego uzdrowie-
nia narodu. Niepełna i niedoskonała, posiadała 
przecież moc twórczą, co zatrzaskiwało wrota 
straszliwej przeszłości i budziło wiarę społe-
czeństwa w jego własne siły.

Ustawa Majowa była strumieniem zdrowia 
i życia, wskrzesiła w obliczu świata ambicje 
państwowotwórcze Polaków, zerwała z naj-
większymi wadami przeszłości i w gąszczu wie-
kowych przesądów wyrąbała drogę do dalszych 
poczynań w duchu postępu i demokratyzacji”.

Forma uchwalenia Konstytucji 3 maja, jej 
treść, wreszcie ów nimb tajemniczości, w któ-
ry spowite były prace nad jej przygotowaniem 
sprawiły, że była ona w ówczesnej polskiej 
rzeczywistości politycznej aktem rewolucyj-
nym. Nic zatem dziwnego, że stała się ośrod-
kiem zainteresowań narodu, że wywołała 
namiętne dyskusje między jej zwolennikami 
i wrogami. Poruszyła również rządy państw 
rozbiorczych i odbiła się głośnym echem na-
wet nad Tamizą, Tybrem, a szczególnie nad 
Sekwaną. Będąc koroną trzyletnich prawie 
wysiłków reformatorskich Sejmu Wielkiego 
i owocem polskiej rewolucji, Konstytucja 3 
maja musiała siłą faktu poruszyć opinię pu-
bliczną rewolucyjnej Francji, która porówny-
wała polską ustawę z konstytucją francuską 
i wyprowadzała z tego porównania wnioski 
o jej postępowości. Zaznaczyć jednak należy, 
że reformy Sejmu Czteroletniego były tylko 
naprawą tego, co się zepsuło w naszym naro-
dzie. Konstytucja 3 maja ograniczała się tylko 
do Polski i miała w znacznej części tylko lo-
kalne znaczenie, nie ogłaszała praw człowie-
ka, nie była wydarzeniem tak głośnym, jak 
rewolucja francuska, jednak wiedział o niej 
świat i miała ten przywilej, że wzbudziła po-
dziw jednocześnie w stronnikach rewolucji 
francuskiej i w jednym z jej nieprzejednanych 
wrogów, jakim był polityk brytyjski Edward 
Burke, który ostro oceniając wydarzenia we 
Francji, uznał rewolucję polską za symbol 
idealnej zmiany rządzenia. „Celem obu re-
wolucji – pisał Burke – polskiej i francuskiej, 

jest wolność, lecz aby ją osiągnąć, przechodzi 
polska rewolucja od anarchii do porządku, 
francuska wypada z porządku w anarchię”.

Ponieważ wypowiedzi Burkego zawie-
rają wiele ciekawych, zawsze aktualnych 
wskazań, przytoczmy niektóre z nich: „Duch 
patriotyczny zjednoczył rozbiegłe umysły 
w dniu 3 maja – rozbiegłe od dwóch czy 
trzech wieków”. „Zbliżyć się powinniśmy 
sercem i umysłem”, powiedzieli sobie przed-
stawiciele narodu i zbliżyli się w istocie, 
zbliżyli się przez sprawiedliwość, ludzkość 
i obowiązki chrześcijańskie. Jeden z posłów 
powiedział: „rewolucji zbawiennej charak-
terem być powinno czynić godnie, czynić 
prosto i porzucić kręte przebiegłości”, a inny 
oświadczył: „nie jestem przebiegłym polity-
kiem i nim być nie chcę, ale zawsze chciałem 
być dobrym obywatelem i poczciwym”. „Po 
obywatelsku, zgodnie i prosto zbliżył się na-
ród do króla, król do narodu, zbliżył się je-
den stan do drugiego, rycerstwo i do miast, 
i do ludu, a miasta do rycerstwa”. W poczuciu 
obowiązku, pod wrażeniem „nagłej potrzeby 
ratowania ojczyzny”, ustępowała szlachta; 
z wdzięcznością ścisnęli mieszczanie dłoń 
podaną. Umysły były „wyjątkowo nastrojo-
ne”. Pamięć wyrządzonych krzywd zniknęła 
w jednej chwili. „Tajały serca w braterskim 
uścisku. W jednym dniu zrobili to, do czego 
przez dwa wieki dojść nie mogli” – powie-
dziano o przedstawicielach narodu w dniu 3 
maja. U Burkego spotykamy również ciekawą 
myśl dotyczącą przyszłości Polski: „Szczęśli-
wy ten naród, jeżeli dalej postępować będzie 
umiał, jak zaczął. Na koniec to wielkie dzie-
ło ten ma zaszczyt najcelniejszy, że zawiera 
w sobie nasiona coraz dalszego ulepszania”.

Oczywiście Konstytucja miała także i swo-
ich wrogów nie tylko w kraju, ale i za gra-
nicą. Jednym z nich okazał się Mehée de la 
Touche, który niewątpliwie z inspiracji Rosji 
i Prus napisał paszkwil przeciwko Konstytucji 
i polskim przemianom ustrojowym. Jednakże 
zewsząd napływały głosy entuzjazmu. Wia-

domo, że Holendrzy wybili medal na cześć 
Konstytucji. „Gazeta Narodowa i Obca” z 10 
sierpnia 1791 roku, donosząc 22 lipca z Du-
blina podaje, że w czasie obchodów 14 lipca 
mieszkańcy Irlandii w manifestacjach wolno-
ściowych stawiali przykład Polski na równi 
z tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych 
i Francji. Ta sama gazeta przekazuje również 
informacje o obchodach rocznicy 14 lipca 
w Birmingham i Londynie, gdzie także po-
równywano rewolucję polską z przemianami 
w Stanach Zjednoczonych, powołując się na 
reformy generała Washingtona.

Wydaje się, że najgłębszą ocenę Konsty-
tucji 3 maja przekazał nam wspomniany już 
wybitny badacz Bronisław Dembiński, który 
z okazji stulecia Konstytucji powiedział: „Był 
to akt narodowego odrodzenia, wspaniały akt 
pojednania narodu samego z sobą, wynika-
jący z przeświadczenia, że pora najwyższa 
radzić o dobrze pospolitym, a zaniechać pry-
waty i rażącej krzywdy, była to manifestacja 
niepodległości wywołana grożącym krajowi 
niebezpieczeństwem, wywołana przekona-
niem nabytym, że naród tylko sam na siebie 
liczyć może i z swej piersi czerpać musi siły. 
Duch Konstytucji 3 maja jest nieśmiertelny, 
duch narodowej samowiedzy, łączności spo-
łecznej, miłości chrześcijańskiej, braterskiego 
pojednania i zgodnego działania”.

Również Ludwik Finkel w przepięknych 
słowach podsumował znaczenie Konstytucji 
3 maja: „Po wielkiej Konstytucji została tyl-
ko pamiątka – skończyła ona życie po roku 
błogiego istnienia dla narodu jako ustawa. 
Nie przeszła Konstytucja próby swojej dobro-
ci w rzeczywistości, ale przeszła ją w myśli 
narodu, który czerpał w niej nadziej i otuchę, 
który uważa ją dotąd za spuściznę drogą i za 
pierwsze słowo nowej, odrodzonej Polski. 
Szczera, gorąca miłość Ojczyzny, duch po-
święcenia, który jest jej najgłówniejszym wa-
runkiem, oto co pozostało z tej Konstytucji – 
i żaden wróg tego nam nie zabierze”.

prof. zw. dr hab. Henryk Kocój
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Miniony rok należy uznać za udany: wydano 
dziesięć (zgodnie z planem) pozycji Biblioteki 
Świętokrzyskiej, cztery – w tym jeden podwójny 
– numery Gońca Świętokrzyskiego, zorganizowa-
no szereg wartościowych imprez, m.in. X jubile-
uszowe Posiady w cieniu Bartka, połączone z ju-
bileuszem 10-lecia działalności Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego i uroczystą promocją 
okolicznościowego wydawnictwa; zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze za lata 2011-14, XIII Sej-
mik Regionalistów Świętokrzyskich, tradycyjne 
spotkanie Opłatkowe oraz sesje poświęcone: 90. 
rocznicy śmierci Stefana Żeromskiego, 97. rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości, a także jubileusz 
80-lecia urodzin Stanisława Kędziora. 

Również finansowo, dzięki właściwie prowa-
dzonej działalności statutowej i prywatnym dar-
czyńcom, kondycję Towarzystwa można okre-
ślić jako dobrą (ze strony władzy samorządowej 
gminy, powiatu i województwa nie otrzymali-
śmy grosza). Rok zamknięto kwotą 7.083,01, 
podczas gdy otwierano kwotą 3.923,58. 

Towarzystwo liczyło pod koniec 2015 
roku 25 osób, w tym sześć z nich: Stanisław 
Duda ze Staszowa i prof. Eugeniusz Kulwic-
ki z Krakowa (przyjaciele Biblioteki Święto-
krzyskiej) oraz Stanisław Dworak z Zawier-
cia, Paweł Pierściński z Kielc, Andrzej Tyszka 
z Podkowy Leśnej i Ludomira Zarębska z Za-
gnańska (członkowie honorowi) zgodnie ze 
statutem są zwolnieni z opłacania składek. 

Członkami ŚTR na dzień 31 grudnia 2015 roku 
byli: Stanisław Cuper (Brzeg Opolski), Magdalena 
Człapińska (Zduńska Wola), Jan Jadach, Edward 
Karyś, Stanisław Kędzior (Kielce), Bogusław Kę-
dziora (Sandomierz), Wojciech Kołodziej z Kielc, 
Lucyna Kukomska z Płocka, Jerzy Mielnik (Kiel-
ce), Marek Rak (Węgry), Marek Skuza (Kielce), 
Gerard Socha (Strzyżów), Alina Szymczyk (Chi-
cago), Wanda Śliwińska, Jadwiga i Jerzy Tecławo-
wie (Kielce), Tytus Tomczyński (Pabianice), Bo-
gumił Wtorkiewicz (Kielce) i Maciej A.Zarębski 
(Zagnańsk).

W roku 2015 zmarło trzech członków Świę-
tokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego.

28 maja Włodzimierz Gruszczyński, w wie-
ku 95 lat; 28 lipca Wacław Abram, w wieku 79 
lat; 26 października w wieku 70 lat Szczepan Ja-
rosz; nadal nieprzytomna, w ciężkim stanie, jest 
dr Grażyna Kossakowska z Pińczowa, życzymy 
jej powrotu do zdrowia. W roku 2015 odeszło do 
domu Pana kilku naszych sympatyków. Oto ich 
nazwiska i wiek: 81-letni dr Hieronim Witkow-
ski ze Zduńskiej Woli (19 maja); 91-letni dr Ka-
zimierz Mierzwa z Kielc; 82-letni red. Stanisław 
Zagórski z Łomży (15 sierpnia); 61-letni prof. 
Andrzej Pedryc z Budapesztu, rodem z Zagnań-
ska (18 września); 102-letni doc. Józef Mrożkie-
wicz z Kielc (23 września); 78-letnia dr Halina 
Porębska z Gdańska (13 października); 83-letni 
artysta i regionalista Feliks Skowron ze Szczeglic 
(24 października); 84-letni ksiądz regionalista 
Władysław Pilarczyk z Orawy małopolskiej (27 
października).

Zarząd Towarzystwa wybrany podczas ze-
brania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 
17 kwietnia (Zarębski, Tecław, Kołodziej, Ja-
dach, Karyś) obradował w roku 2015 pięcio-
krotnie (3 czerwca, 31 sierpnia, 28 września, 
23 października, 18 grudnia).

W roku 2015 ŚTR zorganizowało szereg 
imprez. Odbywały się one głównie w Ośrod-
ku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku. Kilka imprez miało miejsce poza 
naszym Ośrodkiem: w Wojewódzkiej BP 
w Kielcach, w Centrum Kultury w Morawicy 
oraz w świetlicy w Trzemosnej k. Daleszyc.

W Ośrodku Regionalizmu Świętokrzy-
skiego odbyły się imprezy: 
– 3 marca – spotkanie literacko-towarzyskie 

z udziałem prof. Andrzeja Tyszki, podczas  
którego odbyła się promocja książki Pisa-
rze spod znaku Eskulapa 

– 17 kwietnia – zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze członków ŚTR, podczas którego wy-
brano nowe władze Towarzystwa, dokonano 
zmian w statucie oraz nadano godność członka 
honorowego dr Ludomirze Zarębskiej;

– 16 maja – X Jubileuszowe „Posiady w cieniu 
Bartka”, podczas których z okazji 10. rocznicy 
działalności ŚTR wręczono kilkunastu osobom 
okolicznościowe dyplomy oraz promowano 
jubileuszowe wydawnictwo. Prof. Marian Po-
kropek przedstawił interesujący wykład po-

święcony „Historii Polski w sztuce ludowej”. 
Posiadom towarzyszyła autorska wystawa 
fotograficzna Macieja A.Zarębskiego „In-
die Północne i Nepal”. W części artystycznej 
w ciekawym programie poetycko-muzycznym 
wystąpił prof. W. Hładki.

– 3 czerwca – XIII Sejmik Regionalistów 
świętokrzyskich, w czasie którego podję-
to decyzję o rezygnacji ŚTR z członkostwa 
w Ruchu Stowarzyszeń RP 

– 31 sierpnia – biesiada literacko-wspo-
mnieniowo-artystyczna, podczas której 
wspominano pisarzy: Zygmunta Wójcika 
i Wojciecha Żukrowskiego oraz historyka 
Lecha Stępkowskiego, w związku z rocz-
nicami ich śmierci (20.,15.,10.). Otwarto 
wystawę malarstwa prof. Andrzeja Tyszki,

– 12 listopada – spotkanie z okazji 97. 
rocznicy odzyskania Niepodległości,

– 18 grudnia – spotkanie Opłatkowe.
Poza Zagnańskiem odbyły się 3 imprezy. 

Oto ich terminy, współorganizatorzy, program:
– w dniu 26 kwietnia w świetlicy wiejskiej 

w Trzemosnej spotkanie promocyjne książ-
ki Marka Skuzy (urodzonego w tej miejsco-
wości) pt. Legenda o Osance i Kamiennym 
rycerzu (wspólnie z Miejsko-Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Daleszycach), udział 
w spotkaniu wzięło blisko sto osób,

– w dniu 20 września w Centrum Kultu-
ry w Morawicy benefis z okazji 80-lecia 
urodzin Stanisława Kędziora, połączony 
z promocją okolicznościowego wydawnic-
twa autorstwa jubilata (współorganizato-
rem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mora-
wickiej), udział ok. 80 osób;

– w dniu 20 listopada w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej w Kielcach ŚTR współ-
organizowało spotkanie „Chorzy na Pol-
skę” – z okazji 90. rocznicy śmierci Stefana 
Żeromskiego; W interesującej wymianie 
poglądów na temat relacji słynnego pisarza 
z marszałkiem Józefem Piłsudskim pomię-
dzy prof. Zdzisławem Adamczykiem a dr. 
Andrzejem Stawarzem wzięło udział ponad 
100 osób, w tym uczniowie kieleckich szkół.
W roku 2015 kontynuowano współpracę 

ze szkołami naszego regionu.
* 26 listopada z młodzieżą Gimnazjum 

w Zagnańsku spotkał się Maciej A. Zarębski, 
który omówił rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w roku 1918.

Świętokrzyskie Tow. Regionalne prowadzi-
ło działalność charytatywną. W jej ramach:
– przekazano 100 zł dla ofiar trzęsienia 

ziemi w Nepalu, 
– ofiarowano zestawy książek BŚ dla Towa-

rzystwa Naukowego w Ełku na sumę 200 zł,
– przekazano uczniom Gimnazjum w Za-

gnańsku książki na sumę 600 zł,
– ofiarowano książki dla uczniów LO im. 

Żeromskiego w Kielcach za 800 zł,
– ofiarowano książki dla stypendystów Rad-

ka na sumę 800 zł oraz
– dla SP im. Makuszyńskiego w Kielcach na 

koniec roku za 500 zł
oraz przekazano w darze: zestaw 40 ksią-

żek dla Biblioteki Parafialnej w Szczawnicy 
o wartości 1000 zł, 35 książek o wartości 850 
zł dla zniszczonej wskutek pożaru Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sandomierzu; 

W roku 2015 członkowie naszego Towa-
rzystwa brali udział w kilku ważnych ini-
cjatywach oświatowo-literacko-artystycz-
nych oraz imprezach ogólnopolskich:
– 7 marca podczas zebrania sprawozdawczo – 

wyborczego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
w Łodzi dr Maciej A.Zarębski został wybra-
ny wiceprezesem Zarządu Głównego Unii,

– 26 marca w czwartku literackim w klubie 
Novum w Zawierciu wzięli udział Jadwiga 
i Jerzy Tecławowie, Andrzej Tyszka i Ma-
ciej A.Zarębski,

– 27 marca w odsłonięciu tablicy pamiąt-
kowej Z.Kabaty i nadaniu nazwy jego 
imienia pasażowi na zapleczu d. więzienia 
w Opatowie (J.Jadach i M.A.Zarębski),

– 29 marca w Klubie Lekarza w Łodzi wziął 
udział w otwarciu wystawy fotografii pt. 
„Spojrzenie na…” Maciej A.Zarębski 

– 2 maja w parafialnym Kiermaszu Książ-
ki Religijnej, Regionalnej i Patriotycznej 
w Szczawnicy uczestniczyli – prof. An-
drzej Tyszka i dr Maciej A. Zarębski,

– 11 czerwca w X spotkaniu przyjaciół ks. 
Jana Twardowskiego w Aninie wzięli 
udział Jadwiga Tecław, prof. Andrzej Tysz-
ka i dr Maciej A.Zarębski,

– 12 sierpnia w zakończeniu Marszu Ka-
drówki w Kielcach uczestniczyli: ś.p. 
Szczepan Jarosz (jako uczestnik) oraz Jan 
Jadach i Edward Karyś,

– 18-19 września w obchodach 290-lecia 
utworzenia kieleckiego gimnazjum im. 
Stefana Żeromskiego wzięli udział Paweł 
Piersciński i Maciej A.Zarębski,

– 9-11 października w 44. warszawskiej Jesieni 
Poetyckiej uczestniczył Maciej A.Zarębski,

– 21 października w uroczystej XXIX edycji 
stypendiów im. Radka wzięła udział Ja-
dwiga Kasierska-Tecław; która przekazała 
stypendystom nasze wydawnictwa,

– 7 listopada w uroczystych obchodach 
45-lecia działalności Pruszkowskiego To-
warzystwa Kulturalno-Naukowego uczest-
niczył prof. Andrzej Tyszka,

– 26 listopada w siedzibie Izby lekarskiej 
w Kielcach w promocji książki Utkanie ci-
szą wziął udział Paweł Pierściński,

– 15 grudnia w spotkaniu historyczno-lite-
rackim i promocji książki Pisarze mojej 
ziemi Stanisława Rogali w WBP w Kiel-
cach uczestniczył Edward Karyś.

W roku 2015 dr Maciej A.Zarębski , prezes 
Towarzystwa 
* odbył kilka spotkań autorskich Polsce 
– 2 maja w Szczawnicy w miejscowym Domu 

Parafialnym z mieszkańcami miasta,
– 25 września w Strzyżowie w Muzeum Re-

gionalnym z członkami Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Strzyżowskiej,

– 8 października w Pruszkowie z regionali-
stami Mazowsza,

* - był autorem:
– tekstów wspomnieniowych o zmarłych 

kolegach – lekarzach (Jarosławie Mikoła-
jewiczu; Erazmie Dembińskim, opubliko-
wanych w Eskulapie świętokrzyskim,

– recenzji, tekstów publicystycznych oraz re-
portaży publikowanych w prasie ogólnopol-
skiej – miesięcznikach: „Wciąż wędrujemy”, 
„Gazecie Lekarskiej”, „Merkuriuszu Regio-
nalnym”, kwartalniku Towarzystw Uniwersy-
tetów Ludowych oraz prac literackich i wier-
szy zamieszczonych w kilku antologiach: 
„Almanachu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy”, 
Żeromszczaku (Stowarzyszenia absolwentów 
tego liceum) oraz Związku Literatów Polskich 
w książce I to jest nasze życie.

* pisano o nim i jego działalności w czasopi-
smach i pismach ogólnopolskich: kwartalni-
ku Centralnej Biblioteki Rolniczej Kultura 
wsi, w roczniku Uniwersytetu Łódzkiego 
(Interdyscyplinarnego Zespołu Badania 
Wsi – Zeszyty Wiejskie; w Materiałach 
X Kongresu Towarzystw Regionalnych 
w Bydgoszczy (wrzesień 2014) autorstwa 
prof. J. Damrosza; oraz regionalnych: rocz-
niku Pruszkowskiego Towarzystwa Kultu-
ralno-Naukowego Przegląd Pruszkowski, 
półroczniku społeczno-kulturalnym Kielec-
czyzny Nad Kamienną,  miesięczniku Ole-
śnickie Echa, tygodniku emKielce.pl.
Należy zaznaczyć, iż ani w radiu kieleckim, 

ani w ośrodku Telewizji Regionalnej, a także 
pismach kieleckich: „Echo dnia” i dodatku 
kieleckim „Gazety Wyborczej” nie było żad-
nej informacji o naszej działalności imprezo-
wej oraz wydanych dziesięciu książkach.

Przedstawiamy ten fakt bez komenta-
rza, ale ze zrozumiałym smutkiem spowo-
dowanym refleksją na temat współczesnego 
oblicza niby „naszej” prasy regionalnej… 

Prezes STR otrzymał w kwietniu Złotą Od-
znakę za zasługi dla środowiska lekarskiego; 
w roku 2015 inni członkowie ŚTR uzyskali zna-
czące wyróżnienia. Jerzy Mielnik został wybrany 
szefem „Loży Jerzych”, Bogumił Wtorkiewicz 
zdobył dwie pierwsze nagrody specjalne w kate-
goriach prozy i grafiki w Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetycko-Literackim w Mszanie Dolnej 
oraz II nagrodę w kategorii poezji w tym kon-
kursie, zaś Lucyna Kukomska zdobyła I miejsce 
w konkursie poetyckim dla płockich seniorów. 

W działalności wydawniczej zanotowano 
dalsze osiągnięcia.

W roku 2015 wydano dziesięć pozycji książko-
wych (pomimo braku dotacji). Oto ich tytuły i au-
torzy: Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu – 
Marek Skuza, Pisarze spod znaku Eskulapa – red. 

Maciej A. Zarębski, Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne (2004-2014) – Maciej A.Zarębski, 
Miasta jak ogrody – album w kolorze – Andrzej 
Tyszka, Wołanie w ciszy – tomik wierszy – Alina 
Szymczyk, Droga życia – czyny i pasje – Stani-
sław Kędzior, Smak hobzy – Maciej A.Zarębski, 
Żeromszczak – almanach szkoły nr 8 – red. Paweł 
Chmielewski, Opowiadania – Maria Magdalena 
Człapińska, …ale było i było… – Bogdan Dworak.

Ukazały się cztery numery (jeden podwójny) 
kwartalnika „Goniec Świętokrzyski”, w kwiet-
niu (nr 181), we wrześniu (podwójny 182-183) 
i w grudniu (184). Wydawnictwa książkowe Bi-
blioteki Świętokrzyskiej oraz wszystkie numery 
„Gońca Świętokrzyskiego” mogły się ukazać dzię-
ki współfinansowaniu lub przy całkowitym sfinan-
sowaniu kosztów ich wydania przez autorów oraz 
sponsorów, którymi w roku 2015 byli: prof. Euge-
niusz Kulwicki, dr Aleksandra Przybylska oraz prof. 
Andrzej Tyszka i dr. dr. Ludomira i Maciej Zarębscy.

Książki Biblioteki Świętokrzyskiej zo-
stały wysłane do: Biblioteki Kongresowej 
USA w Waszyngtonie, Fundacji Łączno-
ści z Polonią, Instytutu Badań Literackich 
w Warszawie oraz prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 

W dalszym ciągu nie ma żadnej współpracy 
z kieleckimi mediami lokalnymi i regionalnymi. 
Nie najlepiej układają się także relacje Towa-
rzystwa z władzą samorządową na wszystkich 
szczeblach…Wielka szkoda, bo cierpi na tym spo-
łeczność lokalna... (vide konieczność rezygnacji 
z działalności Uniwersytetu III Wieku, po trzech 
latach pracy…) To tylko dzięki wielkiej determi-
nacji członków Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego, przekonanych o pełnionej misji 
należy zawdzięczać sukcesy imprezowo-wydaw-
nicze roku 2015, a także lat poprzednich. Czwarty 
już rok działała nasza strona internetowa www.
regionalizm.kielce.pl Do jej zaglądania zachęcam. 

Maciej A. Zarębski

Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2015

a kiedy nadszedł czas
brzegiem Narwi szedł człowiek
i płakał
deszcz wiosenny spłukiwał z niego
resztki winy
łzy oczyszczały sumienie
  tak blisko był od siebie
  ale splątały się drogi
  nie starczyło deszczu
więc szedł zapomniany
słońca ostatnie promienie chwytał
ptaki z nieba zdejmował
do snu w nadrzecznych wiklinach
układał
  a kiedy nadszedł czas
  księżyc mu płonął
  jak gromnica –
  w szeleście światła
  zastygło ostatnie westchnienie

Kącik z wierszem

Czesław Parzych (rocznik 1938) z Ostrołęki

Jesteś i będziesz
Jesteś i będziesz, byłaś i tkwisz
w mym życiu jak kolec 
cierniowej korony, ale także
jak owoc dzikiej róży.
 Jesteś i będziesz opoką 
 naszego domowego ogniska,
 wokół Ciebie skupiają się nici
 pajęczyn wspólnych decyzji…
Jesteś i będziesz wiarą 
w najlepsze cechy ludzkiego jestestwa,
przy Tobie nie można się nudzić
codzienną monotonią życia…
 Jesteś i będziesz powiernicą
 moich najskrytszych pragnień,
 w chwilach załamań na drodze przeznaczenia
 bądź mi nadal przyjacielem… 

Maciej A. Zarębski
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23 marca 2016 roku w siedzibie Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja 
Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Pol-
sce – nowe otwarcie, która zainaugurowała prace 
nad założeniami Narodowego Programu Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Wzięło w niej 
udział ponad 400 przedstawicieli organizacji po-
zarządowych (zdj), w tym zaprzyjaźnieni z Ośrod-
kiem w Zagnańsku prof. Andrzej Tyszka i Zofia 
Kaczor-Jędrzycka. Na wstępie głos zabrał Woj-
ciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu ds. Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego, który opowiedział 
o pracach przygotowawczych poprzedzających 
konferencję, w tym o ponad 100 spotkaniach, któ-
rych tematem były założenia programowe reform 
instytucjonalnych ukierunkowanych na rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Otworzyła konferencję premier Beata 
Szydło, która powiedziała, że bardzo liczy na 
wzrost autentycznej aktywności obywatelskiej 
dzięki działaniom biorących udział w konferen-
cji przedstawicieli trzeciego sektora. Zadaniem 
mojego rządu – powiedziała – jest dać państwu 
narzędzia, które ułatwią wam osiągnięcie tego 
celu. Zwróciła uwagę na to, iż zadaniem orga-
nizacji pozarządowych jest pokazywanie drogi 
rozwoju lokalnej społeczności. Tworzenie tzw. 
polityki obywatelskiej. Dziś w życiu społecznym 
jest bardzo potrzebny dialog, rozmowa i wza-
jemne współdziałanie. Należy stworzyć program 
który będzie wskazywał różnorodne możliwości 
współpracy bez względu na środowisko. Pań-
stwa działania – powiedziała – budują poczucie 
solidarności w stosunku do kogoś i wokół ja-
kiegoś celu. Poczucie solidaryzmu społecznego 
wybrzmiewa w innym wymiarze. Nawiązując do 
wczorajszego aktu terrorystycznego w Brukseli 
premier stwierdziła, że Europa nie potrafi sobie 
poradzić z tym kryzysowym zjawiskiem. Ter-
roryści w żywe oczy kpią sobie ze standardów 

europejskich. Piękną rzeczą są gesty, ale one są 
puste, my bowiem potrzebujemy skutecznego 
solidarnego działania. Jest wymogiem chwili po-
szukiwanie rozwiązań skutecznych. Europa musi 
powiedzieć terrorowi stop;

Konkretne, zdecydowane i skuteczne dzia-
łania są obecnie bardzo potrzebne Europie 
i Polsce. Wierzę, że stworzymy razem po-
wiedziała na koniec Beata Szydło, program 
aktywności obywatelskiej. My stworzymy na-
rzędzia a wy będziecie budować wspólnotę 
i dialog. To jest ważne dla stworzenia także 
bezpiecznego społeczeństwa Europy. 

Po wystąpieniu premier Szydło głos zabrał 
wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, 
który przedstawił temat „Rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego strategicznym wyborem 
państwa”. Swoje wystąpienie zaczął od słów 
wszyscy pochodzimy z trzeciego sektora. W ko-
lejnych słowach stwierdził, iż mimo rozwoju 
sektora obywatelskiego jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Dla zagospodarowania różnych stref 
życia społecznego w celu niedopuszczenia do 
konfliktów społecznych. Następnie wymienił 
główne funkcje społeczeństwa obywatelskiego: 
• funkcję wytworzenia zgeneralizowanego 
zaufania społecznego, • funkcję wymiany lo-
kalnych, narodowych i europejskich wartości, 
• funkcję edukacji kulturotwórczej tożsamości 
i • funkcję solidaryzmu społecznego takiego, 
który buduje wspólnotę.

Dzięki temu organizacje pozarządowe uru-
chamiają talenty, ukryte siły społeczne oraz po-
budzają wspólnotowe aspekty życia społeczne-
go. Niestety te funkcje nie wszystkie są dobrze 
realizowane w naszym kraju. Przyjmuje się, iż 
jedynie 1/5 społeczeństwa polskiego funkcjo-
nuje w strukturach aktywności obywatelskiej. 
Jest więc wiele do zrobienia. Szczególnie słabo 
są rozwinięte funkcje kontrolne. Nie przełama-

liśmy enklawowości społeczeństwa obywatel-
skiego. Naszym wspólnym zadaniem jest bu-
dowanie ram dla funkcjonowania organizacji 
samorządowych. Mamy wypracować najlep-
sze narzędzia do stworzenia i funkcjonowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego.

14-20% organizacji pozarządowych korzysta 
z funduszy obywatelskich. Słabo rozwinięty jest 
sektor prywatny. Zaangażowanie państwa musi 
być mądre i wymaga nakładów finansowych, ale 
to najlepsza inwestycja (ludzka). Stopa zwro-
tu jest największa, ale wymaga czasu. Nie jest 
niestety obliczona na jedną kadencję parlamen-
tu czyli sprawowania władzy. I tu jest problem. 
Moim zdaniem, stwierdził premier, jest o wiele 
za mało środków, ale przy dobrze zaplanowa-
nych tych inwestycjach nie ma mowy o marno-
trawstwie. I wymienił kilka zasad reformy spo-
łeczeństwa obywatelskiego: • kompleksowość 
zmian (szeroki zakres zmian i od góry i dołu), 
• zasada uspołecznienia (konieczny jest udział 
organizacji pozarządowych), • zasada stałego 
monitorowania zmian (zawsze trzeba to robić), 
• zasada powielania dobrych praktyk (nie mogą 
to być praktyki enklawowe), • zasada zróżni-
cowania źródeł finansowania przy budowaniu 
sektora obywatelskiego, • zasada poszanowania 
inicjatyw oddolnych, • zasada przestrzegania 
mechanizmów samoregulujących.

Te siedem zasad pomogą osiągnąć cele: 
a) wzrost poziomu aktywności obywatelskiej 
i wprowadzenia zrównoważonego rozwoju 
(likwidacja białych plam), b) zbudowanie 
podstaw ekonomicznych sektora (musimy 
pamiętać, że za 6 lat skończą się fundusze 
europejskie), c) pogłębianie świadomości 
obywatelskiej (wzrost poziomu wyedukowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego – dopro-
wadzenie do dojrzałej tożsamości tzw. tożsa-
mość wyedukowana), d) pragnienie lepszego 
zaspakajania naszych potrzeb. Na zakończenie 
Piotr Gliński powiedział – chciałbym, by te cele 
osiągnąć w ciągu paru lat. Ale to zależy i od władz 
politycznych, i od obywateli.

Po tym wystąpieniu, głos zabrał minister 
Wojciech Kaczmarczyk, który zaprezentował 
założenia Narodowego Programu Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Omówił cele 
Programu oraz obszary tematyczne prowadzące 
do reform instytucjonalnych. Głównym celem 
jest uobywatelnienie państwa, a także stworze-
nie dobrych, przyjaznych warunków prawnych 
dla rozwoju aktywności obywatelskiej w Pol-
sce. Kolejnym mówcą był Wojciech Kolarski, 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP; Przedstawił rolę organizacji pozarządo-
wych w odbudowie wspólnoty. Podkreślił zna-

czenie nieformalnej współpracy w sprawach 
mających na celu troskę o dobro wspólne. 

Po przerwie kontynuowano obrady w pięciu 
panelach tematycznych; prof. Andrzej Tyszka 
wziął udział w panelu I, którego tematem były 
kwestie zmian instytucjonalnych, takich jak re-
forma Rady Działalności Pożytku Publicznego 
i propozycja utworzenia Narodowego Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pro-
wadził go Wojciech Kaczmarczyk. 

Drugi panel poświęcony był identyfikacji 
i sposobom przezwyciężenia ustawowych barier 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Mode-
ratorem była Agnieszka Rymsza. W trakcie trze-
ciego panelu, który prowadził Ryszard Kamiński, 
rozmowa dotyczyła propozycji reform Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich i rozszerzenia systemu 
wsparcia przez państwo organizacji pozarządo-
wych poprzez utworzenie Funduszu Inicjatyw 
Edukacyjnych oraz Funduszu Grantów Instytu-
cjonalnych. Czwarty panel, kierowany przez Paw-
ła Lewandowskiego, objął temat planowanego 
Polskiego Korpusu Solidarności jako narzędzia 
zwiększania prestiżu wolontariatu długotrwałego 
i budowania solidarności międzypokoleniowej. 
Ostatni, piąty panel, prowadzony przez Piotra 
Krygiera, w którym czynny udział wzięli: Zofia 
Kaczor-Jędrzycka oraz autor tej relacji, dotyczył 
edukacji obywatelskiej w szkole i mediach pu-
blicznych Podkreślono konieczność pracy z na-
uczycielami i dziennikarzami w celu podniesienia 
na wyższy poziom edukacji obywatelskiej.

Zabierając głos w dyskusji Maciej A.Zaręb-
ski przedstawił swoje doświadczenia związane 
z pracą z młodzieżą szkół w Staszowie i Za-
gnańsku: prowadzenie Uniwersytetów Młodzie-
żowych Małych Ojczyzn, programu Edukacja 
regionalna i patriotyczna młodzieży w Zagnań-
sku oraz projektu związanego z wychowaniem 
obywatelskim młodzieży w oparciu o wiedzę hi-
storyczną zawartą w wydawnictwach Biblioteki 
Staszowsko-Świętokrzyskiej. Opowiedział tak-
że o udziale młodzieży szkolnej w redagowaniu 
i kolportowaniu pism regionalnych: „Gońca 
Staszowskiego” i „Gońca Świętokrzyskiego”.

Po podsumowaniu dyskusji panelowych w ze-
społach tematycznych minister W. Kaczmarczyk 
przedstawił plan dalszej współpracy nad przygo-
towaniem Narodowego Programu Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego. Zapowiedział po-
wołanie stałych zespołów eksperckich oraz Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w powiększo-
nym składzie (do 100 osób) ze znacznie większy-
mi uprawnieniami. Pod koniec roku winna odbyć 
się kolejna konferencja z udziałem III sektora, 
poświęcona podsumowaniu prac prowadzonych 
nad przygotowaniem projektu ustawy o Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Tekst i foto Maciej A. Zarębski

Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”

Dobrze się stało, że ta Konferencja się odby-
ła i, że została zwołana w stosunkowo wczesnej 
fazie „dobrej zmiany” zainicjowanej przez rząd 
PiS i zjednoczonej prawicy. Wyrażając zado-
wolenie z faktu uczestniczenia w tym wydarze-
niu, przyjmując z aprobatą i podziękowaniem 
wszystkie jego plusy, czuję się w obowiązku 
przekazać uwagi krytycznego obserwatora.

1. Konferencja miała w zbyt małym stopniu 
charakter roboczy, dyskusyjno-dialogowy, koncep-
cyjny. Była raczej rządową imprezą nadawczo-od-
biorczą koncepcji gotowej, wydarzeniem w dużej 
mierze fasadowym, o czytelnych założeniach pro-
pagandowych (to są określniki, a nie epitety!). Tak 
się stało być może wbrew intencjom organizatorów. 
Ton wystąpień i język używany ze strony rządowo-
-państwowej odbieram jako w pewnej warstwie 
naukowy, w dominującej jednak nucie – jako for-
malnoprawny, administracyjny, organizacyjny, 
pragmatyczny, nie nadający się na język przywód-
ców politycznych społeczeństwa obywatelskiego. 

Nuty ideowe można było usłyszeć umiarko-
wanie w przemówieniu min. Kolarskiego, który, 
w przeciwieństwie do innych – nie użył terminu 
NGO, „trzeci sektor”, natomiast mówił o „prze-
budzeniu obywatelskim” i wyraził pochwałę 
„bezinteresownej pracy społecznikowskiej”. 

2. Tłumne uczestnictwo w Konferencji (oko-
ło 400 osób, przy dużej liczbie wykluczonych 
z udziału wskutek nadmiaru zgłoszeń) – świadczy 
o wielkiej i nie zaspokojonej potrzebie kontaktu, 
wręcz pilnej konieczności spotkania reprezentacji 
Społeczeństwa - z organami Państwa. W „III RP.” 
wytworzyła się przygnębiająca tendencja do trzy-

mania Obywateli, a zwłaszcza organizacji i sto-
warzyszeń obywatelskich – wbrew deklaracjom 
oficjalnym establiszmentu – „na krótkiej smyczy”.

Hasłem, czy też podtekstem politycznym 
naszej Konferencji była zapowiedź przed- i po 
wyborcza Partii PiS i partii prawicy, mówią-
ca o strategii „otwarcia na społeczeństwo”, 
o „rozmowie z obywatelami”, „słuchaniu lu-
dzi”…W aktualnej sytuacji politycznej, gdy 
ustrojowa perspektywa „IV RP.” ustępuje przed 
formułą „dobrej zmiany”, frekwencja ta stała 
się mimo wszystko okolicznością niezwykle 
symptomatyczną. Świadczy ona o rozbudzeniu 
oczekiwań na zdjęcie hamulców, ożywienie 
aktywności i spożytkowanie potencjału „wo-
lontariatu” (ironiczne). Dało się więc odczuć 
niedosyt i deficyt spełnień wobec oczekiwań.

3. W wystąpieniach strony społecznej na 
Konferencji dominujący był głos wielkich i wiel-
komiejskich federacji, dobrze zorganizowanych 
i wysoko dotowanych „sieci”, struktur nieźle po-
zycjonowanych w łonie „III sectora”. Natomiast 
słabo zabrzmiał głos masy małych, lokalnych, 
stowarzyszeń członkowskich, zwłaszcza środo-
wisk obywatelskich z prowincji. Był nikły i nie 
dość słyszalny, jakkolwiek one właśnie w swej 
liczbie i w swej istocie stanowią najliczniejszy 
i najwartościowszy składnik kapitału społeczne-
go. Skądinnąd zresztą – bazę elektoratu. 

4. Koncepcja Konferencji zdaje mi się zbu-
dowana i zrealizowana na nie całkiem trafnym 
i mało perspektywicznym założeniu wyjścio-
wym. Prosto mówiąc, na niefortunnym wyborze 
teoretycznym, aksjomacie, czy paradygmacie 

politycznym. Świadczy o tym programowo po-
wtarzany co drugie zdanie, termin i słowo-klucz: 
„trzeci sektor” oraz – równie uporczywie – „or-
ganizacje pozarządowe”. Nazewnictwo to będą-
ce kalką słowną z języka brukselsko-podobnego, 
utrwalone w medialnej nomenklaturze popraw-
no-politycznej, zdradza właśnie owo złe założe-
nie Konferencji. Obarczona była „governamen-
talizmem” lub etatyzmem i centralizmem.

W przełożeniu na odbiór potoczny oznacza 
to przyjęcie domyślnej, lecz czytelnej perspek-
tywy – „My-rząd” i cała reszta poza nim – czy-
li „wy” – Społeczeństwo. Pierwszy sektor – to 
aparat Państwa. Drugi sektor, samorządy. „Trze-
ci sektor” – to „organizacje pozarządowe”, zwa-
ne też „organami pomocniczymi administracji 
publicznej”. Czy to jest urągliwa sugestia trze-
ciorzędności? A gdzie „sektor czwarty”, może 
stanowią go ludzie „trzeciego wieku”(?!)

Państwo, które jest nadzorcą „z góry”, ale 
które ogłasza i inicjuje „nowe otwarcie” i uwia-
rygodnia odnowę ruchów obywatelskich, spo-
łecznikowskich, lokalnych inicjatyw i stowa-
rzyszeń – to oznacza contradictio in adiecto, 
nieporozumienie. Byłby to punkt wyjścia niesto-
sowny dla rozważań o podmiocie politycznym, 
Narodzie-suwerenie, o dialogu społecznym we-
wnątrz wspólnoty narodowej i obywatelskiej, 
etosie obywatelskim, ruchu stowarzyszeń oby-
watelskich … W końcu – o Państwie Obywateli. 

5. U źródła wyboru tego założenia wyjścio-
wego Konferencji leży zakorzeniony wśród 
ludzi, w świadomości władzy i dzięki mediom, 
stereotyp, pochodzący z kręgów socjologiczno-

-politycznych – brak jasnego rozróżnienia pomię-
dzy sensem teoretycznym dwu pojęć – Państwa 
i Społeczeństwa. Mylenie i plątanie tych pojęć, 
lub bezmyślne ich utożsamienie, uniemożliwia 
prawidłowe wyprowadzenie relacji pomiędzy 
obywatelem – a władzą. A także przyczynia się 
do chorego nastawienia obywateli wobec pań-
stwa i vice versa – chorego stosunku organów 
państwa do swego podmiotu społecznego. Jest 
to nie przetrawiona spuścizna po czasach mi-
nionych – dyktatury proletariatu i „centralizmu 
demokratycznego” „demokracji socjalistycznej”, 
słowem po epoce demokracji sterowanej.

Notorycznie nie dostrzega się też i nie respektu-
je różnicy pomiędzy „społeczeństwem obywatel-
skim”, a „państwem obywatelskim”. To jest skutek 
pochodny od ogólnego nie rozróżniania państwa od 
społeczeństwa. Jest iluzją, albo mniej niż połową 
prawdy, że jak powiększymy statystyczny wskaź-
nik NGO na 1000 mieszkańców i zagęścimy „sieć 
NGO”, to staniemy się państwem obywatelskim.

*
Jestem pewien, że organizatorzy Konferencji 

wybaczą mi obcesowy i impetyczny sposób wyra-
żania moich spostrzeżeń. Mówię nie we własnym 
imieniu i nie z własnego rozumu, ale z obserwacji 
życia i doświadczenia oraz wiedzy innych. Proszę 
też wybaczyć, że nie zajmuję się stroną pozytywną 
i dobrymi rezultatami Konferencji, niewątpliwie 
uzyskanymi, ale w tym tekście zająłem się kry-
tyką, a nie komplementacją. Dołączam do mych 
uwag wyrazy poważania i sympatii dla Pana Mini-
stra Wojciecha Kaczmarczyka i jego zespołu. 

prof. Andrzej Tyszka

Konferencja „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” – uwagi i komentarze krytyczne
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obrócono wniwecz w czasie rzą-
dów koalicji liberałów z ludowca-
mi. Potwierdzają to zresztą ostatnie 
doniesienia prasowe ze stycznia 
2016r. informujące nas, że obecny 
PiSowski rząd dąży do odzyska-
nia Kieleckich Kopalni Surowców 
Mineralnych składając syndykowi 
ofertę ich zakupu poprzez Agencję 
Rozwoju Przemysłu. Może się uda, 
jak czas pozwoli.

Poza częścią, nazwijmy „che-
miczną”, bardzo wiele stron poświęconych jest 
leśnictwu. Pasji, bez której życie autora było-
by niepełne, niespełnione. Jego opowiadania 
myśliwskie i przemyślenia potwierdzają inni 
miłośnicy leśnictwa i współtowarzysze polo-
wań oraz wiele innych znakomitych osobisto-
ści związanych z Kielecczyzną. Z pewnością 
szerokie grono czytelników zaciekawi również 
opis czynników środowiskowych mających 

Książka Droga życia. Czyny i pasje, autor-
stwa Stanisława Eugeniusza Kędziora, jak sam 
określa, jest swoistym podsumowaniem jego 
drogi życiowej. Stanowi bilans całego życia 
sporządzony w blasku 80-letniego jubileuszu. 
Autor odznacza się dużym poczuciem humoru, 
czemu daje wyraz w prezentowanej autocha-
rakterystyce zarówno swoich cech fizycznych 
jak i charakteru. Sekwencja ta stanowiłaby zna-
komity materiał do castingu na obsadzenie go 
w jakiejś prestiżowej roli. Opis cech fizycznych 
możemy skonfrontować z zamieszczonym zdję-
ciem na okładce. Szkoda tylko, że w kapeluszu, 
ale autorowi trzeba wierzyć, że pisze prawdę.

W książce znajdujemy znakomity opis śro-
dowiska geograficznego jego stron rodzinnych 
miejscowości Zbrza, co z reguły nie jest praktyką 
powszechnie stosowaną u innych autorów. Dzię-
ki temu mamy jednak okazję pogłębić swoją wie-

dzę o pięknie i bogactwach południowej części 
Gór Świętokrzyskich i za to winniśmy autorowi 
dziękować. Do opisu tego dochodzi jeszcze dość 
ciekawy wątek historii, szczególnie tej najnow-
szej, z niemiecką okupacją w tle, kiedy autor 
swoje młode lata spędzał w niesamowicie trud-
nych warunkach tejże ponurej nocy okupacyjnej. 

Z zamiłowania leśnik, z wykształcenia che-
mik, całe zawodowe życie związał z przemy-
słem chemicznym, czemu poświęca znaczną 
część książki. Swoim ogromnym zaangażo-
waniem w działalność ukierunkowaną na roz-
wój tej branży gospodarki na Kielecczyźnie 
daje swoiste świadectwo ukochania zarówno 
swojej małej ojczyzny, jak i tej dużej, której 
na imię Polska. Nie może pogodzić się z fak-
tem, z jak wielką niefrasobliwością zniszczono 
w tym regionie niesamowity wysiłek ludzki 
skierowany na powstanie nowej mapy indu-
strializacji Polski, mający na celu stworzenie 
kraju nowoczesnego i bogatego. Wysiłek ten 

Chemia i las

Na początku była Libia... Kto pamięta wyda-
ną przed dwudziestu laty wspomnieniową książ-
kę doktora Macieja A.Zarębskiego Od Dżumy 
do dżumy, ten zaskoczony Smakiem hobzy* nie 
będzie. Zarębski wraca bowiem w tej kolejnej 
części swych literacko-podróżniczych memu-
arów – noszących podtytuł Ze schowka pamięci 
– do Libii sprzed paru dziesięcioleci. Przebywał 
tam wraz z rodziną (żoną Lulą i młodszą cór-
ką) przez kilka ładnych lat (ponad trzy bodaj), 
pracując jako lekarz kontraktowy w dużym 
szpitalu publicznym w libijskiej Syrcie, starym 
i historycznym, arabskim teraz mieście. Mieście 
z niewyobrażalnie długim, bo ze starożytnym 
jeszcze zresztą – punickim i rzymskim oraz 
bizantyjskim i tureckim – rodowodem. Robiąc 
stamtąd liczne wypady po całej tej nadmorskiej 
i saharyjskiej krainie.

Wraca teraz tutaj jednak Maciej Zarębski po-
nownie do tamtej cząstki własnej przeszłości po 
raz kolejny; bo to jakże ważny rozdział jego ży-
ciorysowych przeżyć i bogatych doświadczeń. 
Do których ma teraz dość już wprawdzie długi 
czasowy dystans, ale które są nadal żywą i do-
magającą się swojej – nie tylko psychologicznie 
zrozumiałej – ekspresji i pisarskiej obecności. 
Bo ważnej także, może nawet i przede wszyst-
kim, jako ten moment w jego życiu, w którym 
to pierwsze zetknięcie się z tak odmienną od 

rodzimej kulturą i cywilizacją arab-
ską, a również i egzotycznym świa-
tem przyrody, zaczynało wyzwalać 
w autorze, być może nieprzeczuwal-
ną wtedy jeszcze w pełni, bo odkry-
waną przez lata, wewnętrzną potrze-
bę i tak zwaną „żyłkę podróżniczą”; 
przemożną potrzebę poznawania 
świata. Eksplorowaną potem, jak 
wiemy, z powodzeniem w kolejnych 
publikacjach książkowych. A co warto mocno 
podkreślić także, prezentowaną nie tylko „pió-
rem”, ale i ”obiektywem”, wzajem się dopełnia-
jącymi sferami oglądu rzeczywistości. Ukazują-
cymi w pełni ową, jakże niezbędną tutaj, pasję 
podróżnika globtrotera i wytrwałego reportera. 
Pasję odciskającą się tak wyraziście w wydawa-
nych przez niego potem rozmaitych relacjach, 
opatrywanych jak wiadomo (widomo) licznymi 
i znakomitymi autorskimi zdjęciami książkach, 
poświęconych problemom i osobliwościom 
różnych kontynentów i różnych geograficznie 
stron świata. Wystarczy przypomnieć najbar-
dziej z nich znane: Dotknięcie Ameryki (2006), 
Okiem globtrotera (2011) czy Śladami kultur 
prekolumbijskich (2013), nie licząc całej już 
sporej biblioteczki książek i albumów poświę-
conych historii, sprawom i ludziom rodzinnej 
ziemi świętokrzyskiej...

Na początku była przecież Li-
bia. Trudne i wiele wymagające, 
ale jakże fascynujące miejsce le-
karskiej pracy zawodowej w śro-
dowisku tak mentalnie – i pod 
każdym innym względem – od-
ległym od codziennej praktyki 
życiowej stron rodzimych auto-
ra (Kielce, Białystok, Staszów, 
Zagnańsk). Niełatwe także do 
„oswojenia”, wymagające wy-
rzeczeń miejsce czysto prywat-

nej egzystencji codziennej. Tak ze względu 
na niełatwe również wymagania klimatyczne, 
warunki mieszkaniowe, jak i głównie z tych 
zasadniczych powodów odmienności kultu-
rowych i językowych oczywiście. To bardzo 
ciekawe, pociągające i pouczające fragmenty 
Smaku hobzy (hobza, to taki rodzaj arabskie-
go chleba). W tym kontekście tytuł ten nabiera 
nieco ironicznie gorzkiego posmaku uogólnie-
nia! Zwłaszcza, gdy się w trakcie lektury pa-
mięta, że pobyt ten miał miejsce w pierwszych 
latach 80. XX wieku, czasach, gdy Libią rzą-
dził niepodzielnie i twardą dyktatorską ręką 
pułkownik Kadafi, który miał dla zatrudnio-
nych u siebie pracowników z tzw. ówcześnie 
demoludów sprzed pieriestrojkowych jeden 
ważki argument – siłę ropy naftowej, zamie-
nianej na atrakcyjną dla przybyszów z naszej 
strony „żelaznej kurtyny” ówczesną siłę kursu 

„zielonych”, pozwalających na nie tylko god-
ne życie, ale i na podróże po tamtejszych li-
bijskich osobliwościach saharyjskiej przyrody 
oraz licznych i wspaniałych miejscach histo-
rycznych!

Tutaj, w Smaku hobzy widać właśnie najpeł-
niej narodziny tych podróżniczych i reporter-
skich pasji doktora Macieja Zarębskiego. Ale 
to nie jedyna wartość tej jego książki, w której 
wspomnienia i liryczne „pamiątki” z lat mi-
nionych przeplatają się z prawdziwie i mocno, 
„twardo” realistycznymi obrazkami z życia wła-
snego, zawodowego i rodzinnego, a także zło-
żonej życiowo i politycznie sytuacji arabskich 
mieszkańców Libii, poddawanych kaprysom 
i wymogom byłego jedynowładcy. Nie mniej 
ważnym elementem Smaku hobzy są również 
liczne i przykuwające uwagę czytelnika opisy 
peregrynacji turystycznych autora – pełne dy-
stansu i wisielczego wręcz humoru, podszyte-
go niekiedy grozą – trudnych samochodowych 
i pieszych wędrówek po tym pięknym kraju, 
przeżywającym dzisiaj, jak wiadomo, po owej 
nie do końca przecież – w rezultacie splotu roz-
maitych sytuacji międzynarodowych – udanej 
„arabskiej wiośnie”, ogromnie trudne chwile. 
Warto, wydaje się, i pod tym kątem spojrzeć na 
tę książeczkę Macieja Zarębskiego.

Janusz Termer
* Maciej Andrzej Zarębski – Ze schowka pamię-
ci Cz. II. Smak hobzy, Zagnańsk, 2015, s. 176.

Libijskie raporty Macieja Zarębskiego

wpływ na zdrowie człowieka 
w poszczególnych porach roku. 
Autor dzieli się z nami spostrze-
żeniami i udziela szeregu rad, 
jak można przedłużyć sobie ży-
cie w dobrym zdrowiu i zgodnie 
z otaczającą naturą. Zapewniam, 
że są to bardzo cenne wskazówki.

Jest jeszcze jeden wątek, którego 
nie sposób pominąć. W podsumo-
waniu autorskim własnego życia 
wiele miejsca poświęca zagadnie-

niom patriotycznym. Dla niego kraj, któremu na 
imię POLSKA, jest wszystkim. „Moja Ojczyzna 
jest Matką, a matki się nie zdradza i nie poniewie-
ra. Matkę się kocha, choćby nazywano ją ciemno-
grodem ubranym w moherowy beret” – to życio-
we motto wielkiego patrioty i katolika Stanisława 
Eugeniusza Kędziora. To nie tylko warto, ale ko-
niecznie trzeba zapamiętać i naśladować.

Lucyna Kukomska

Panasiuka. Tematem przewodnim wszystkich 
utworów almanachu jest tęsknota za domem 
rodzinnym, bliskimi, ojczyzną oraz cicha chęć 
powrotu do kraju, przy równoczesnej świado-
mości, jak trudno będzie tę decyzję podjąć. 
Powrót do źródeł, własnych korzeni, rodziny 
nie może wszak pozostać jedynie symbolem... 
Utwory zamieszczone w antologii są różno-
rodne zarówno w treści jak i formie, tak jak 
różnorodne są życiorysy ich autorów. Nie mam 
zamiaru nikogo wyróżniać, mogę jedynie na-
pisać, że największą przyjemność sprawiła mi 
lektura wierszy Bożeny Kilanowski, Janusza 
Klisia, Marii Purymskiej, siostry Justyny, Bar-
bary Smukowskiej i Aliny Szymczyk oraz pro-
za Katarzyny Murawskiej i Eleonory Przybyło 
Trzpiot. Utwory pozostałych autorów także 
interesujące, godne rekomendacji. 

Chciałbym wyrazić radość z po-
wodu oddania do rąk czytelników 
kolejnego, dziesiątego już almana-
chu literackiego twórców Zrzesze-
nia Literatów Polskich w Chicago. 
Jest to wydarzenie szczególne, jako 
że niniejsza antologia ukazuje się 
w 10 – tym, jubileuszowym roku 
funkcjonowania Zrzeszenia za-
łożonego, przy moim skromnym 
udziale, w lipcu 2006 roku. 

Jestem dumny, iż zarówno w 
tym 10. almanachu, jak i w poprzednich, zdję-
cia mojego autorstwa zostały umieszczone na 
I stronie okładki, zaś większość almanachów 
ukazała się z moim Słowem od Redakcji.

Jestem z tą grupą literatów z Chicago zwią-
zany nie tylko formalnie, jako członek hono-
rowy Zrzeszenia, ale z większością twórców, 
a przede wszystkim z prezesem Zrzeszenia 
Aliną Szymczyk mam stałe przyjazne relacje. 
Niektórzy pisarze należący do Zrzeszenia, m. 
in. Alina Szymczyk, Maria Mili Purymska, 
Jan Kamiński, Władysław Panasiuk zostali 
autorami pozycji książkowych w kierowanej 
przeze mnie Bibliotece Świętokrzyskiej. Wielu 
twórców chicagowskich, w tym Władysława 
Panasiuka i wielokrotnie Alinę Szymczyk, go-
ściłem na swojej ziemi świętokrzyskiej, czy to 
na „Posiadach w cieniu Bartka” w Zagnańsku, 
czy na „Nocnym czytaniu” w renomowanym 
antykwariacie Andrzeja Metzgera w Kielcach. 
Alina Szymczyk uczestniczyła także w IX 
Kongresie Regionalistów Polskich w Kiel-
cach we wrześniu 2010 roku. Podczas obrad 
Kongresu zabierając głos w sesji plenarnej po-
wiedziała m.in. Od trzynastu lat mieszkam w 
Chicago, gdzie znajduje się teraz moja mała 
ojczyzna. Staram się tu odnaleźć siebie taką, 
jak nad Wisłą. W Związkach Klubów Polskich, 

w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, 
w polskiej szkole im. Św. Jakuba 
organizuję imprezy integrujące 
środowisko polonijne, takie jak: 
staropolskie dożynki z oracjami 
do chleba i wieńca, z humorem i 
pieśniami zapomnianymi nawet 
w Polsce. Organizujemy wiece 
patriotyczne, na których przybli-
żamy postacie ważne dla polskiej 
historii, takie jak nasz papież Jan 
Paweł II, rotmistrz Witold Pilecki, 

marszałek Józef Piłsudski, czy naczelnik Tade-
usz Kościuszko oraz generał Kazimierz Pułaski 
i Wincenty Witos. Założone przed blisko pięciu 
laty Zrzeszenie Literatów Polskich organizuje 
raz w miesiącu spotkania literackie, promocje 
wydawnictw, a także imprezy o nazwie Wiosna 
lub Jesień Literacka. Jesteśmy zadowoleni ze 
współpracy ze Świętokrzyskim Towarzystwem 
Regionalnym, które pod kierownictwem Ma-
cieja A.Zarębskiego wydaje nam almanachy 
oraz tomiki autorskie. Sporo miejsca poświę-
ciła trudnej obecnie sytuacji w Polsce, która 
teraz jak nigdy potrzebuje miłości. Ubolewała 
nad skutkami tragicznej katastrofy w Smoleń-
sku w dniu 10 kwietnia tego roku, w wyniku 
której zginęło 96 Polaków z prezydentem Le-
chem Kaczyńskim, a która pogłębiła podziały 
w narodzie. Wystąpienie zakończyła słowami: 
Pozostaje wierzyć, że kiedyś się to wszystko 
zmieni i słowo Polska i Polak będzie się koja-
rzyć z wszystkim co najlepsze.

Obecny almanach „Powroty do źródła”, 
zawiera utwory, w większości poetyckie, 26 
twórców należących do Zrzeszenia Litera-
tów Polskich w Chicago, Słowo od opiekuna 
duchowego grupy O. Jerzego Karpińskiego, 
Słowo wstępne Aliny Szymczyk, prezesa 
Zrzeszenia oraz Posłowie pióra Władysława 

Kilka słów o antologii Powroty do źródła Wyrażam radość, że na ostatniej stronie 
okładki moja podobizna znalazła się w tak 
miłym memu sercu towarzystwie. Chciałbym 
wyrazić przekonanie, że ten jubileuszowy al-
manach (wydany jako 342. już pozycja wy-
dawnicza Biblioteki Świętokrzyskiej) będzie 
dobrze odebrany zarówno przez krytyków, jak 
i czytelników, i to po obu stronach Oceanu.

I na koniec wszystkim autorom tego tomu z 
niezmordowaną prezes Aliną Szymczyk, z oka-
zji jubileuszu 10-lecia Zrzeszenia Literatów Pol-
skich w Chicago, życzę zdrowia, dalszej weny 
twórczej oraz realizacji planów i marzeń a także, 
o ile to jest możliwe, rzeczywistego powrotu do 
źródeł. Teraz, w okresie walki o prawdziwą Pol-
skę, jesteście tu, nad Wisłą bardzo potrzebni…

8 marca 2016 
Maciej Andrzej Zarębski

Zarząd Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego składa podziękowanie 36. to-
warzystwom regionalnym i organizacjom 
pozarządowym, które udzieliły pisemnego 
poparcia kandydatury prezesa Towarzystwa 
Macieja A. Zarębskiego dotyczącej członko-
stwa w Radzie Działalności Pożytku Publicz-
nego funkcjonującej przy Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Poniżej wykaz tych organizacji:
Towarzystwo Miłośników Dusznik Zdroju, 
Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Ko-
chanowskiego w Czarnolesie, Polskie Towa-
rzystwo Miłośników Astronomii w Krakowie, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepoło-
mickiej, Towarzystwo Przyjaciół Wojciesz-
kowa, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Tarnogórskiej, Towarzystwa Przyjaciół: Wsi 
Kleczanów, Ziemi Przasnyskiej, Ziemi Łom-
żyńskiej, Ziemi Muszyńskiej, Miasta Piły, 
Miasta Zwolenia; Wąglan, Ziemi Strzyżow-

skiej, Ziemi Opatowskiej, Bodzentyna, Unie-
jowa, Częstochowy, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Jasła i Regionu Jasielskiego, Wieluńskie 
Towarzystwo Naukowe, Mazurskie Towarzy-
stwo Naukowe w Ełku, Związek Kurpiów, 
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, 
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne, Unia Pol-
skich Pisarzy Lekarzy, Towarzystwo Kultury 
Teatralnej „Ziemia Radomska”, Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedz-
two Podkowa Leśna, Ludowe Towarzystwo 
Naukowo Kulturalne, Stowarzyszenie Absol-
wentów LO im. Żeromskiego w Kielcach, Sto-
warzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Sobieszowskiej, 
Towarzystwo Humanistyczne w Szybie, Sto-
warzyszenie Las Kolumna w Łasku, Fundacja 
Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warsza-
wie, Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-
-Naukowe, Światowy Związek Żołnierzy AK.

Zagnańsk 27 kwietnia 2016 r.
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Poznajemy również bardzo ciekawą i bo-
gatą historię samego Zawiercia. Miasta, do 
którego po wybudowaniu Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej przyjeżdżało wielu mieszkań-
ców Będzina, Dąbrowy Górniczej i innych 
miejscowości na trasie, do pracy w rozwija-
jącym się przemyśle. Kolej ta stanowiła zna-
czący czynnik miastotwórczy Zawiercia. Przy 
okazji jesteśmy wprowadzani w analizę po-
równawczą dawnego i obecnego Zawiercia, 
jego architektury niszczonej socjalistycznym 
tsunami lat powojennych i dowiadujemy się 
jak wielki wpływ na wizerunek miasta miało 
jego uprzemysłowienie. Z pewnością wiedza 
w zakresie rzeczywistości socrealizmu usa-
dowionego w Zawierciu, mającego wpływ 
na siermiężność życia codziennego miesz-
kańców, niejednego dzisiejszego 
młodego człowieka przyprawiła-
by o zawrót głowy. Odgruzowy-
wanie przez cały kraj stolicy, bu-
dowa Stadionu Dziesięciolecia, 
czy chociażby przymusowe gru-
powe wyjazdy do prac społecz-
nych przy żniwach i wykopkach, 
to czynności trudne dzisiaj do 
zaakceptowania. Czytając o tych 
wszystkich zmianach w powojen-
nym Zawierciu, naszpikowanych 

Dobrze się stało, że zawiercianin pan 
Bogdan Dworak zdecydował się na zebranie 
swoich felietonów publikowanych w „Głosie 
Zawiercia” w formie książkowej. Wydanie to 
opatrzone tytułem …ale było i było… zawie-
ra bowiem niezaprzeczalne walory poznaw-
cze życia regionu zagłębiowskiego i dziejów 
samego Zawiercia. To jednocześnie swoiste 
podsumowanie życia i twórczości tego zna-
komitego, miejscowego animatora kultury. Po 
lekturze książki wyłania się obraz pana Bog-
dana Dworaka jako przysłowiowej chodzącej 
encyklopedii w zakresie historii Zagłębia Za-
wierciańskiego i Kielecczyzny. Autor zresztą 
ciągle wraca do związków tych dwóch regio-
nów podając przykłady przeróżnych prac na 
rzecz kultury w ramach oficjalnych organów, 
jak i tych „poza ramami”. Składa swoisty 
hołd Ziemi Kieleckiej, która zrodziła wielkich 
twórców literatury. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć odniesienia również do czasów 
najnowszych, z opisem przygotowań i prze-
biegu przedsięwzięć przy organizowaniu IX 
Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 
w Kielcach przez prezesa ŚTR dr. Macieja 
Zarębskiego i wielkiego zaangażowania sa-
mego autora. 

Naprawdę było… „jedynie słuszną” ideologią komunistyczną, 
nie sposób się nie uśmiechnąć. Z pewnością 
dzisiejsi młodzi czytelnicy mogą uznać te 
czasy za science fiction, ale one naprawdę ist-
niały, w dodatku z wszechwładną UBecją sto-
jącą na „straży pokoju” i niedopuszczającą do 
tego, aby ludzie myśleli swoimi własnymi ka-
tegoriami. Tak zresztą było wówczas w całej 
Polsce. Dzięki panu Dworakowi poznajemy 
więc cały koloryt życia regionu na przestrzeni 
wielu lat, z jego blaskami i cieniami.

W tym wszystkim autor rysuje nam bogate 
życie kulturalne Zawiercia z przedstawienia-
mi operowymi, Czwartkami Literackimi, ju-
bileuszami wielu znanych animatorów życia 
kulturalnego, często właśnie tam urodzonych, 
jak chociażby poeta Zdzisław Łączkowski, 

czy dramatopisarz hrabia Jerzy 
Przeździecki. Poznajemy rów-
nież wiele ciekawych kart życia 
ludzi związanych z kulturą pol-
ską a goszczących w Zawierciu, 
np. słynny aktor Wojciech Sie-
mion lub poeta ksiądz Stanisław 
Niewęgłowski. Natomiast z uwa-
gi na to, że pan Bogdan Dworak 
w latach swojej młodości zgłębiał 
w samej stolicy tajniki wiedzy 
z zakresu filologii polskiej, mamy 

bezcenną okazję poznać środowisko cyganerii 
literackiej, i nie tylko literackiej, lat 50-tych. 
W swoich felietonach rozprawia się z twórca-
mi literatury polskiej z okresu 1945-1956, po-
dając szereg różnych faktów z życia znanych 
postaci środowiska literackiego tamtych lat. 
Zapewniam, że wspomnienia te są przednie-
go gatunku. Dzieli się również z czytelnika-
mi własnymi refleksjami odnośnie obchodów 
różnych polskich rocznic, np. Powstania Li-
stopadowego czy odzyskania niepodległo-
ści w 1918 roku. Podkreśla znaczenie wiary 
w życiu człowieka i wraca pamięcią do pol-
skiego pielgrzymowania na Jasną Górę. God-
nym podkreślenia jest fakt, że wiele swoich 
wspomnień okrasza przyśpiewkami ludowy-
mi, nadając dzięki temu odpowiedni koloryt 
prezentowanym faktom.

Na koniec ciepło wspomina Zagnańsk, 
miejsce słynnych Posiadów w Cieniu Bartka, 
podkreślając ogromne zaangażowanie gospo-
darza dr. Macieja Zarębskiego w utrwalanie 
kultury regionalnej. Zaznacza przy tym, że 
idea ta skupia kilkudziesięciu szaleńców spo-
tykających na zagnańskich imprezach „…dla 
których pojęcie małej ojczyzny nie ulega de-
waluacji, mimo narodzin globalnej wioski”. 
Pamiętajmy o tym.

Lucyna Kukomska

W 2016 roku ukazał się zbiór felietonów 
Heryka Wątroby wydanych przez Bibliotekę 
Świętokrzyską. Słowo wstępne napisał Ma-
ciej Zarębski. 

Ciekawa jest historia kościoła i pustelni 
Złotego Lasu. Po setkach lat istnienia świąty-
ni, w 1919 roku nastąpiła kasata klasztoru, na 
skutek jeszcze „ukazu” carskiego, bo przecież 
zaborcy nie mogli utrzymywać źródeł patrio-
tyzmu i polskości.

W latach międzywojennych pracę duszpa-
sterską pełnili kolejni księża proboszczowie.

Podobne losy miał klasztor na Świętym  
Krzyżu, którego historia jest jeszcze bardziej 
tragiczna, od ciężkiego więzienia w latach 
międzywojennych do katowni hitlerowskiej 
w latach II wojny światowej. Przekleństwo 
ukazu carskiego, trwało prawie do ostatnich 
lat.

Wielokrotnie apelowałem do opieki nad 
tym wspaniałym zabytkiem, dzisiaj nareszcie 
odnowiony błyszczy jak rytwiański bielą mu-
rów, a krzyż znowu patronuje ludziom i ziemi 
kieleckiej.

Henryk Wątroba nie tylko kocha swoją 
rytwiańską ziemię, ale chce ją przybliżyć, bo 

znając historię łatwiej pracować dla kraju, czy 
we własnej rodzinie wychowywać następne 
pokolenie, by zawsze pamiętało skąd pocho-
dzi i nie szukało złotych jabłek wśród obcych.

Zawsze uważałem, że tradycje polskie kul-
tywowane we wsiach świętokrzyskich wpły-
wały i wpływają na patriotyzm mieszkań-
ców, szczególnie jego ważną rolę w „dniach 
próby’’, w czasie powstań narodowych, czy 
wreszcie w najgorszym okresie okupacji hi-
tlerowskiej. Niemcy źle się czuli w lasach peł-
nych partyzantów.

Po wojnie oprócz ziemianek w lasach po-
zostały mogiły innych Słowian, 18-letnich 
żołnierzy, którzy uważali, że walczą z „faszy-

stami” za swobodu 
Europy.

Trochę przykro, 
kiedy młody czło-
wiek w Pruszkowie 
twierdzi, że Rosja-
nie to nie Słowianie, 
a obecni wrogowie 
nigdy nie byli Sło-
wianami. Gdy mó-
wiłem innej osobie, 

że byłem karmiony jako dziecko na „przy-
czółku” pod Baranowem nie uwierzył, mając 
mózg opanowany propagandą. Kiedy Polacy 
zrozumieją myśli świętego Jana Pawła II, któ-
ry zawierzył Europę świętym Cyrylowi i Me-
todemu, i dążył do ponownego zjednoczenia 
chrześcijaństwa. Matka Boża Częstochowska 
nie jest wrogiem Matki Bożej Kazańskiej, jak 
chcą niektórzy ogłupiali politycy.

Ateizm wkrada się pod pozorem ,,nowo-
czesności” do polskich rodzin, po drogach 
starym szlakiem „drank nach Osten” ciągną 
obce wojska, politycy gadają bez przerwy 
o zagrożeniach, flankach, zbrojeniach, kon-
cerny tłuką kolejne narzędzia zniszczenia, 
w czym zresztą celują Stany Zjednoczone, 
wolące nawet wojnę jak utratę zarobków. Co 
myślą Rosjanie oskarżani o wszystkie niepra-
wości, których tzw. Zachód też ma pełne uszy. 
Co myślą przeciętni Rosjanie? To co poeta 
Aleksander Błok przed I wojną światową.

Przez setki lat patrzyliście na Wschód,
Gromadząc nasze perły, złoto,
Drwiąc czekaliście, by do naszych wrót
Przystawić waszych dział wyloty!
  Nigdy wam tarczą nie będziemy już
  Do boju nie pójdziemy sami,

  Spojrzymy tylko na bitewny kurz
  Swymi wąskimi źrenicami.
O stary świecie! wiedz, ostatni raz
Na jasne bratnich uczt igrzyska,
Na ucztę pracy i pokoju – was
Przyzywa lira barbarzyńska

„SCYTOWIE” – Aleksander BLOK

Cykl artykułów pana Henryka Wątroby 
jest powiązany z codziennymi poradami bar-
dzo pożytecznymi, mnie szczególnie zaintere-
sował „Darz Bór”, piękna tradycja myślistwa. 
Tylko jedno mnie niepokoi, w lasach coraz 
częściej rodzice zabierają dzieci, aby postrze-
lały sobie z ambony do dzika czy sarny, aby 
już w dorosłym życiu wiedziały, że czarna 
krew oznacza trafienie w żołądek np. sarny, 
a jasna krew trafienie w płuca też użyźnia le-
śną ziemię. 

Dzieciaczki wyrastają na potwory, a na-
uczycielem jest często „kochany tatuś”.

Pozostałe felietony dotyczą wielu poży-
tecznych wiadomości.

Do mnie tylko często powraca pytanie; czy 
jeszcze będą kiedyś pozdrawiali się żniwiarze 
nieśmiertelnym „Szczęść Boże” i odpowie-
dzią „Daj Panie Boże”.

Ryszard Nowicki

,,Rytwiańskie jodły” nadal szumią

Ciekawą rzeczą może być w tym kontek-
ście rozmowa carycy Katarzyny z Nikitą Pa-
ninem, jej osobistym wysłannikiem do Polski 
z odpowiednią misją: „Trzeba ... rozłożyć ten 
naród od wewnątrz, zabić jego moralność..., 
trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szar-
pali, zawsze gdzieś szukając arbitra… stwo-
rzymy tam nową oligarchię, która będzie okra-
dać własny naród nie tylko z godności i siły, 
lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy 
tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra oj-
czyzny i obywateli… trzeba będzie starać się, 
by w piramidę wpasowany był każdy zdolny 
i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej 
i spodlał. Niedopasowywalnych szaleńców, 
nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wi-
chrzycieli i każdą inną wartościową jednost-
kę wyeliminujemy operacyjnie.” Są to tylko 
niektóre, wybrane fragmenty planu carycy. 
Do szczegółów odsyłam do postu „Plan Ca-
rycy Katarzyny Polskę zgnębić na zawsze...” 
na stronie http://forum.gloriavictisgame.com/
showthread.php?tid=3088. 

Czy w ten plan carycy nie wpisuje się 
działalność naszych obecnych neotargowi-
czan, bez skrupułów i z cynizmem szukają-
cych u obcych zabezpieczenia swoich wła-
snych, prywatnych interesów, bez oglądania 
się na interes państwa polskiego? Lobby to 
usadowiło się bowiem dość silnie w różnych 
obszarach życia dyktując nam podejmowa-
nie decyzji, bardzo często sprzecznych z na-
szym bytem narodowym. Ci obecni przegra-
ni rzucający się do gardeł PiSowi imputując 
mu rzekomy zamach stanu, to przecież ten 
sam sort, który obalał rząd Jana Olszewskie-
go w 1992 roku. Też używali haseł obrony 

Wprawdzie niedawno jeden z gości 
w TVP Info przekonywał w jakimś progra-
mie publicystycznym aby politycy nie wra-
cali do historii, a zajmowali się czasami 
obecnymi, to rozsądek nakazuje jednak cof-
nąć się do końcówki XVIII wieku. Z analizy 
ówczesnych wydarzeń historycznych płyną 
bowiem nauki wielce przydatne do zrozu-
mienia tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje 
się wokół naszego państwa i wewnątrz niego. 
W prasie niezależnej daje się zauważyć reak-
tywacja określenia TARGOWICA, mającego 
zdecydowanie złe konotacje w zestawieniu 
z faktami historycznymi. Przypomnę bardzo 
skrótowo, że XVIII-wieczna magnateria, 
szukając gwarancji niepodległości u sąsia-
dów, doprowadziła do zawiązania konfedera-
cji ogłoszonej w Targowicy, jako sprzeciwu 
wobec uchwalenia przez Sejm Konstytucji 3 
Maja, będącej wielce niewygodnym aktem 
prawnym dla carskiej Rosji. Sam zaś akt 
zawiązania konfederacji został wcześniej 
opracowany przez rosyjskiego generała Po-
powa w Petersburgu i podpisany przez 13 
magnatów ze Szczęsnym Potockim na czele. 
Nie przeszkadzało to drugiemu z klanu Po-
tockich, Ignacemu Potockiemu związanemu 
ze stroną pruską, przyłączyć się później do 
targowiczan, co w końcu skutkowało II roz-
biorem Polski. Obu Potockich łączyło zaś to, 
że obaj po kolei pełnili funkcję Wielkiego 
Mistrza loży Wielkiego Wschodu Polski. Ale 
to tylko tak na marginesie. W każdym razie 
targowica jest dzisiaj uważana za synonim 
najwyższej zdrady narodowej. 

Kontynuacja demokracji obalając rząd wybrany legalnie 
przez naród. Polski naród, jakby ktoś miał 
wątpliwości. Dzisiaj mamy tego powtórkę, 
dodatkowo wspieraną przez różnego rodzaju 
obce agentury wpływu działające w postaci 
niektórych fundacji czy organizacji pozarzą-
dowych, finansowanych przez międzynaro-
dowych sponsorów. Popierają oni polityczne 
manifestacje KOD-u skierowane przeciwko 
legalnie wybranej władzy, a w ich szeregach 
można spotkać ludzi związanych z partia-
mi opozycyjnymi PO czy Nowoczesnej. 
Wszyscy oni zajadle bronią demokracji, aby 
przywrócić status quo sprzed wyborów. Nie 
wahają się straszyć majdanem, wiedząc, że 
mieliby wsparcie u pana Sorosa zaanga-
żowanego przecież w majdany i „zmianę 
warty” m.in. w Jugosławii, Gruzji, czy na 
Ukrainie. W Internecie można wyczytać, że 
wszystko odbywa się zawsze według stan-
dardowego scenariusza: najpierw „szum” 
robi opozycyjna do rządu gazeta, później 
przepływa to do mediów zagranicznych 
i w końcu głos zabierają struktury UE gro-
żąc Polsce palcem i próbując nakazywać jak 
powinniśmy rządzić się we własnym kraju. 
Inni znowu wywołują wilka z lasu, czyli pro-
gnozują, że szczyt NATO może nie odbyć się 
w Warszawie, co oczywiście jest wodą na 
młyn dla Kremla. Zresztą wystarczyło po-
czytać KODowskie transparenty, aby zoba-
czyć wezwanie USA do odwołania szczytu 
NATO w Warszawie. Jeszcze trochę, a na-
wet w Kosmosie będzie huczeć o tym, jak to 
w Polsce źle się dzieje. Biorąc natomiast pod 
uwagę fakty historyczne, że Rosja z Niemca-
mi zawsze się dogadywała co do Polski moż-

na domniemywać, że i teraz też się dogadują. 
Świadczy o tym chociażby to, że w ogóle nie 
jest brany pod uwagę nasz sprzeciw w spra-
wie Nord Streamu. W dodatku całą tę anty-
polską nagonkę z wielkim zapałem wspie-
rają także niektórzy nasi eurodeputowani 
opozycyjni, sugerując nawet wprowadzenie 
sankcji przeciw Polsce. Na wyścigi latają do 
Brukseli donosząc na kraj, w którym miesz-
kają i który dał im szansę na realizowanie się 
w życiu obywatelskim i biznesowym. Takie 
postępowanie to przykład oczywistej zdrady 
narodowej, która powinna być rozpatrywana 
z udziałem obowiązujących przepisów, bo 
przecież nie będziemy stosowali rozwiązy-
wania takich problemów w sposób, w jaki 
robił to XVIII-wieczny lud. To również 
przykład z jak wielką konsekwencją Rosja 
kontynuuje przykazania carycy, bez względu 
na takie czy inne rosyjskie przewroty. I nie 
łudźmy się, że skłóci się ona z UE, skoro ich 
przesłanki funkcjonowania państwa są ze 
sobą kompatybilne. A niemieccy politycy już 
głośno mówią o zniesieniu sankcji wprowa-
dzonych swego czasu przeciw Rosji, czemu 
przyklaskują również niektórzy polscy eu-
rodeputowani. W dodatku część z nich jest 
członkami loży Spinelli. Jak niegdyś magna-
ci Potoccy tyle, że innej loży.

Na koniec pragnę zacytować słowa mar-
szałka Józefa Piłsudskiego: „Jeśli mnie Niem-
cy chwalą, zastanawiam się, com Ojczyźnie 
złego uczynił”. Proponuję przyjąć tę wypo-
wiedź jako motto we wszelkich analizach 
i przemyśleniach dotyczących naszych bilate-
ralnych stosunków z sąsiadami.

Moherek
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ły one światło dzienne oraz trafiły do 
szerokiej rzeszy czytelników. W paź-
dzierniku 2008 r., w czasie kolejnych 
Dni Polskich i Salonu Książki w Győr, 
na których Wydawnictwo „STON 2” 
– Ireny i Stanisława Nyczajów wysta-
wiało książki twórców ZLP Oddział 
Kielce oraz książki polonijnego twór-
cy Konrada Sutarskiego i moje, mia-
łem przyjemność przedstawić (wówczas jeszcze 
tylko doktora Pedryca) państwu Nyczajom i do-
prowadzić do rozmowy na temat wydania jego 
debiutanckiej książki.

Dzięki temu, wiosną 2009 r. ukazał się tomik 
wierszy „Ściernisko marzeń”. W maju 2009 r. 
otrzymałem zaproszenie do Zagnańska na „IV 
Posiady w cieniu Bartka”, organizowane przez 
wspaniałych gospodarzy – Ludomirę i Macieja 
Andrzeja Zarębskich. Poddałem im myśl o zapro-
szeniu na nie Andrzeja, tym bardziej, iż „Posiady” 
miały charakter międzynarodowy, a ich celem była 

integracja twórców Polonijnych z Kra-
jowymi, nie mówiąc już o tym, że An-
drzej pochodził właśnie z Zagnańska. 
Jego wiersze zostały tam bardzo ciepło 
przyjęte. Niedługo po tym spotkaniu 
odbyła się promocja tego tomiku wier-
szy w miejscowości Końskie, gdzie 
Andrzej ukończył liceum. 

Bardzo mile wspominam samą 
podróż, gdyż w czasie wspólnie spędzonych 
godzin miałem okazję bliżej poznać jego szla-
chetną duszę. Był to szczery i bardzo skromny 
CZŁOWIEK, darzony uznaniem i szacunkiem. 
Cechowała go wysoka kultura, a w swoim śro-
dowisku był wybitną osobistością. Później zaś 
miałem możliwość przekonania się jak bardzo 
był oddany ludziom. Zawsze gotowy udzielić 
rady i pomocy, niejednokrotnie wspomagał 
również i finansowo działalność „Forum”. 

Wychowany w pobliżu sędziwego dębu 
„Bartka” niezmiernie kochał przyrodę i szcze-

Obywatel w zasadzie winien być dobry. Ale 
zasada zasadą, a obywatele bywają lepsi i gorsi. 
Jak wiadomo, wzorem doskonałości dla całej 
Europy republikańskiej, był Obywatel Rzymski 
(Civis Romanus). Rzymianie bogacili się, ale 
płacili podatki, żyli spokojnie, ale gdy trzeba 
– stawali zbrojnie do obrony Republiki przed 
barbarzyńcami i trzymali w posłuchu swych 
niewolników… Wystarczyło krzyknąć – Ci-
vis romanus sum! – i jak ręką odjął, odpadały 
wszelkie zakusy na wolność, cześć i majątek 
obywatela rzymskiego ze strony jakichś tam 
uzurpatorów. Dopiero potem się to zepsuło, gdy 
za I-szej Republiki Francuskiej okazało się, że 
jedni obywatele mają prawo gilotynować innych 
obywateli. A w roku 1849 wymyślono w Anglii 
„nieposłuszeństwo obywatelskie” i zaczęły się 
protesty nieposłusznych obywateli przeciw pra-
wowitej władzy. W Związku Sowieckim ogół 
mieszkańców był podzielony na „towariszczi” 
oraz „grażdan-żitieli” i na resztę, czyli „margi-
nes społeczny”, którego miejsce było w gułagu. 
No i był koniec z równością …!

U nas niby zrównało się ogół obywateli już 
w 1918, kiedy to władze zniosły wszelkie tytu-
ły ziemskie, hrabiowskie, książęce i inne. Ale, 
żeby równości stało się zadość, do tego nigdy 
nie doszło – zawsze byli równi i równiejsi. Stąd 
i sumienie obywatelskie się nie ukształtowało 
należycie, i poczucie obywatelskie uległo po-
ważnym mankamentom. Nie dziwmy się, że 
dziś obywatele bywają i lepsi, i gorsi. Najpierw 
– o tych gorszych, żeby zakończenie wypadło 
bardziej optymistycznie. Występuje kilka gatun-
ków obywateli niedorobionych, drugiego sortu.

Obywatel głupek. O tym to, tak na praw-
dę, ani mówić nie warto. On w ogóle jakby 
nie pojmuje, że jest obywatelem, spadkobier-
cą starożytnej tradycji. 

Nie wie nic o prawach obywatelskich i, że 
mu one przysługują, że posiada jakieś obowiązki 
z Konstytucji. Grecy o takich mówili, że „idiota”. 
Nigdy, za żadne pieniądze nie pójdzie on do wy-
borów. Jemu się kojarzy obywatel tylko z Milicją 
Obywatelską, a dziś mówi o Policji Obywatelskiej.

Obywatel abnegat. Temu to wszystko 
wisi… Dobro wspólne? – a co to takiego…?! 
Wolontariat? – a mów ty do mnie jeszcze… 
Solidarność? – była, ale się skończyła! Jemu 
wszystko, co publiczne, społeczne, obywatel-
skie, jest obce i obojętne. Oczywiście też nie 
chodzi głosować – nie ma na kogo, sami zło-
dzieje! W sumie to tylko „mieszkaniec” kraju, 
miasta lub wioski, ale nie „obywatel”. 

Obywatel konsument. No, on w zasadzie 
jest obywatelem, ale tylko w jednym wymia-
rze: rozumie, że przysługują mu prawa kon-
sumenta. Jego świątynią jest „supermarket”, 
gdzie w weekend dokonuje rytuału zakupów 
konsumpcyjnych. Interesują go głównie pro-
mocje, poszukuje raty zero procent i oczywi-
ście bierze kredyty konsumpcyjne, chwilówki 
itd. Stare kredyty spłaca nowymi. Żeby miał 
jakieś zainteresowania społecznikowskie – 
wątpię bardzo. Jego „system” przyuczył tyl-
ko do wolnych zakupów. W telewizji pomija 
wszystko inne, ogląda same reklamy.

Obywatel „spolegliwy pracobiorca”. 
Jeśli jest na bezrobociu – szuka pracy. Jeśli 
jest zatrudniony – szuka lepszej pracy. Oby-
watelstwo jego jest pozytywne, streszcza się 
w tym, że czuje on jeden obowiązek – być 
dobrym pracownikiem najemnym. Będzie 
glosował, ale na tego kandydata, który obie-
cuje zwiększenie zatrudnienia, wyższe stawki 
za godzinę, wyższą płacę minimalną. Skąd on 
się wziął taki? A, wprost z dziedzictwa PRLu, 
gdzie jako szeregowy homo sovieticus, swego 
czasu zatrudniony w sektorze uspołecznio-
nym, spełniał wzorowo swój „obywatelski 

obowiązek”. Czy chce być przedsiębiorcą, 
właścicielem własnej firmy? – nigdy w życiu.

Obywatel podopieczny. Też spolegliwy, 
ale nie za darmo. Chodzi o to, czy będzie ciepła 
woda. Czy będą zasiłki za bezrobocie, za nie-
pełnosprawność, czy będą ulgowe leki i bez-
płatne przedszkola dla dzieci… On naprawdę 
myśli, że to nie on utrzymuje Państwo, tylko, 
że Państwo, ma utrzymywać jego, Obywatela. 
Państwo ma obowiązek łożyć na jego potrze-
by. Państwo odpowiada za jego byt i dobro-
byt. I wtedy on czuje się dowartościowanym 
obywatelem. A jak Państwo nie daje, to należy 
protestować, ale nie za bardzo, żeby państwo 
nie cofnęło tego, co dawało za darmo.

Obywatel zbuntowany. Inaczej anarchista, 
najczęściej spotykany typ obywatela. „Państwo 
odbiera nam wolność”! „Państwo – machiną uci-
sku!” „Państwo wrogiem Obywatela!” – krzyczy 
taki obywatel i pierwszy staje na demonstracje 
przeciwko złej władzy, szkodliwym decyzjom. 
To urodzony awanturnik, którego i bez zapłaty 
można zwerbować na wiece, pochody, strajki 
i głodówki, na demonstracje antyrządowe. Ten 
również chodzi do głosowania, głosuje zawsze 
„przeciw”, powiększając opozycję wyborczą.

Czy z taką większością Obywateli da się 
rządzić Polską? Da się, ale tylko pod jednym 
warunkiem, gdy ktoś by zaprowadził dyktatu-
rę i wziął naród „za twarz”.

Na całe szczęście istnieje jeszcze także 
mniejszość, która pod wpływem porywów hi-
storii niekiedy zmienia się w pozytywną więk-
szość elektoratu i wygrywa demokratyczne 
wybory. Są to Obywatele porządni, przykład-
ni, nawet bywają wśród nich wzorowi. Ale ci 
Obywatele nie są prostym przeciwieństwem 
wyżej wymienionych obywateli negatyw-
nych. Mamy wśród nich kilka odmian:

„Świadomy obywatel”. Zna on swoje 
miejsce w Społeczeństwie i w Państwie. Prze-

czytał Konstytucję i co trzeba – z niej zrozu-
miał. Nie potrzebuje komentarzy z Gazety wy-
borczej, żeby wiedzieć, że ma prawa wyborcze 
– bierne i czynne. Wie, że Państwo jest silne 
lojalnością i solidarnością swych obywateli, 
mocą ich praw i wykonywaniem obowiązków. 
Ale świadomy obywatel również wymaga, nie 
płaci podatków za frajer, wie co mu się należy.

Obywatel społecznik. Urodził się ze spe-
cjalnym genem – genem bezinteresownej 
ofiarności. On nie pyta, „co Ojczyzna jest 
winna mnie, ale co ja winien jestem Ojczyź-
nie”. Dlatego na ochotnika staje do służby 
społeczeństwu i współobywatelom. I nie cho-
dzi tylko o świąteczną paczkę „dla potrzebu-
jących”. Staje on na czele komitetu budowy 
pomnika lub szkoły. Angażuje się w działania 
i cele publiczne, dokładając do tego nie tylko 
swój czas i swój trud, ale nierzadko wiele ze 
swego majątku (oraz swej Małżonki).

Obywatel republikanin. Stuprocentowy 
państwowiec, aktywny politycznie, choć nie 
koniecznie – partyjny. Stoi na straży warto-
ści republikańskich, broni ładu demokra-
tycznego, porządku prawnego, swobód oby-
watelskich i samorządności społecznej. Wie 
co znaczy wspólnota polityczna, wspólnota 
obywatelska, poczynając od własnej rodziny, 
wspólnoty sąsiedzkiej – aż po państwową. On 
rozumie po łacinie co znaczy Res publica.

Obywatel patriota. To nie jest „Prawdziwy 
Polak”, którego rozpoznajemy po tym, że ma-
cha flagą na pochodzie, a kilka razy do roku, 
w dni świąt narodowych, wywiesza biało-czer-
woną na swym domu. Czy Ignacemu Paderew-
skiemu wystarczyło, by wywieszał flagę…?! 
Pytanie retoryczne, wiadomo, że chodziło 
o wiele więcej. Ojczyzna to Patria. Prawdziwy 
patriota dla Ojczyzny gotów jest „poświęcić 
życie”, a w potrzebie nawet „oddać życie”.

Baltazar K.

Obywatel – dobry i zły

jedzenie dla rodziny. Rok 1939 był 
szczególnie trudny dla rodziny Pilar-
czyków. Ojciec odebrał kartę mobili-
zacyjną i wyjechał do macierzystego 
pułku. Rozpoczął się dla niego szlak 
wojennej wędrówki. Został ranny 
w głowę. Gdy mógł już chodzić, pieszo torami 
kolejowymi dotarł do Kalwarii, stąd polnymi 
drogami przez Maków Podhalański do Zawoi, 
omijając niemieckie posterunki.

Stąd przez Babią Górę znalazł się w Kiczo-
rach, które zajęło już wojsko słowackie. Były 
to niespokojne lata słowackiej obecności i nie-
mieckiej okupacji na Orawie. Pod koniec stycz-
nia 1945 roku wojska sowieckie wkroczyły do 
Kiczor. Front trwał 9 tygodni. Ludzie schronili 
się w górach. Spaliły się domy, stodoły, a piwni-
ce zostały puste. Panował głód. Paweł Pilarczyk 
podjął pracę przy budowie zapory w Uściu na 
Słowacji. Później pracował w Jaworznie i w Sy-
monii na Śląsku. Od pierwszych dni po wy-
zwoleniu Lipnicy Wielkiej włączył się do prac 
społecznych. Współpracował ze znakomitymi 
postaciami Orawy: Piotrem Borowym, ks. Fer-
dynandem Machayem i jego bratem Karolem, 
Piusem Jabłońskim, dzięki któremu syn Wła-
dysław podjął naukę w gimnazjum w Nowym 
Targu. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 
Pilarczykowie pracowali głównie na gospodar-
stwie rolnym, później sprzedali dom i gospodar-

Ten wspaniały człowiek, wybitny regionalista, 
zmarł w Krakowie 18 października 2015 roku. 
Na wieczny spoczynek został złożony do ziemi 
orawskiej w Lipnicy Wielkiej 22 października 
2015 roku. Pogrzeb zgromadził rzesze Orawian, 
również przyjaciół regionalistów z całej Mało-
polski i nie tylko. Orawa to jego ukochana zie-
mia. Choć mało urodzajna, kamienista, surowa, 
tragicznie doświadczona przez historię. Tu się 
urodził 28 października 1931 roku w Kiczorach. 
Jego rodzice, Anna i Paweł, całe życie ciężko pra-
cowali. Ojciec posiadał warsztat stolarski, który 
znajdował się w kuchni ich mieszkania.

Wykonywał wszystkie narzędzia potrzebne 
w gospodarce jak i w domu: putnie, cebrzyki 
łyżki, cepy, drabiny, rynny, krzesła stołki stoły 
i inne niezbędne przedmioty do życia i pracy.

Posiadał też warsztat tkacki, który w zimie 
wnosił do domu i tkał płótno, i kobierce do 
użytku własnego oraz dla rodziny i sąsiadów. 
Plótł też koszyki z wikliny, później je sprzeda-
wał. Dzieci Anny i Pawła, jak większość dzieci 
na Orawie, już od najmłodszych lat wykony-
wały prace domowe i gospodarcze. Były to 
trudne dni dla całej rodziny. Ks. Władysław 
wspomina: Najtrudniejszym okresem w ciągu 
roku był przednówek, kiedy brakowało żyw-
ności. Często szklanka mleka i zupa grzybowa 
stanowiły całodzienny posiłek. Matka praco-
wała u bogatych gospodarzy, żeby zarobić na 

Ks Władysław Pilarczyk nie żyje… kę w Kiczorach i wyprowadzili się do 
Leńcz koło Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Dla księdza Władysława jego ojciec 
był człowiekiem solidnej pracy, wiel-
kim patriotą i moralnym autorytetem. 
W Kiczorach pozostało dzieciństwo 
ks. Władysława, miłość do tej ziemi 
towarzyszyła mu przez całe życie. Po 

gimnazjum w Nowym Targu kontynuował na-
ukę w Krakowskim Seminarium Duchownym 
i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 roku z rąk 
bp. Franciszka Jopa w Katedrze na Wawelu. Pra-
cował w wielu parafiach, ale zawsze kiedy mógł 
odwiedzał Orawę. W 1995 roku ks. Władysław 
przeszedł na emeryturę, ale nadal bardzo często 
wykonuje posługę duszpasterską w zastępstwie, 
gdy zachodzi taka potrzeba.

Z urodzenia jest góralem, a z wyboru re-
gionalistą w sutannie. Na jego osobowość 
składają się wielkie pasje: miłość do małej 
orawskiej ojczyzny i do całego ruchu regio-
nalnego oraz kolekcjonerstwo. Mieszkańcom 
Orawy przekazał cenne dary: zbiory swoich 
książek, kolekcjonowane przez kilkadziesiąt 
lat, różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, pra-
sę, ponad 900 sztuk medali i ludowe dzieła 
sztuki. Kontynuuje dzieło Piotra Borowego – 
apostoła Orawy, ks. infułata Ferdynanda Ma-
chaya oraz redaktora i nauczyciela Leona Ry-
dla, zafascynowanego również tą ziemią, jej 
przyrodą, kulturą i tradycją. Z jego inicjatywy 

w 1988 roku powołano Towarzystwo Przyja-
ciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya. 

Pierwszym prezesem TPO był profesor dr. 
hab. Ryszard Kantor, wybitny etnograf, znaw-
ca dawnej i współczesnej wsi polskiej, badacz 
kultury ludowej nie tylko górali, ale wielu 
innych grup etnicznych. Od 1992 do 2002 
funkcję prezesa TPO pełnił ksiądz Władysław 
Pilarczyk. Podczas tych dziesięciu lat dopro-
wadził do wydania kilkudziesięciu pozycji 
książkowych popularyzujących ziemię oraw-
ską. Dzięki jego staraniom ukazał się reprint 
książki ks. Ferdynanda Machaya Moja droga 
do Polski, a od 1993 roku zaczęły ukazywać 
się książki Lipnica Wielka na Orawie Tade-
usza Trajdosa i Ryszarda Remiszewskiego. 
Władysław Pilarczyk żył aktywnie do ostat-
nich swoich dni. We wrześniu 2015 roku ra-
zem uczestniczyliśmy w X Kongresie Regio-
nalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy. 
Również razem uczestniczyliśmy w I Kon-
gresie Kultury Regionów w Nowym Sączu 
w dniach od 22 do 24 września 2015 roku. 
Ksiądz Pilarczyk w czasie Kongresu został 
odznaczony Srebrnym Orderem Odrodzenia 
Polski, za zasługi w działalności regionalnej. 
W imieniu wszystkich odznaczonych w pięk-
nych słowach, ze swadą podziękował pani Mi-
nister i organizatorom Kongresu.

Józef Staszel (Nowy Targ)
Ps. przy pisaniu tego materiału korzystałem z opra-
cowania pani Ewy Skrobiszewskiej z Krakowa.

W nawiązaniu do napisanego przez dr. Konra-
da Sutarskiego „Nekrologu”, chciałbym podzie-
lić się z Państwem moimi osobistymi wspomnie-
niami, związanymi z wieloletnią przyjaźnią, która 
łączyła mnie z Andrzejem Pedrycem. Poznaliśmy 
się w Budapeszcie, w Muzeum i Archiwum Wę-
gierskiej Polonii na zebraniu „Forum Twórców 
Polonijnych na Węgrzech” w 2006 roku. Wów-
czas nie wiedziałem jeszcze, że Andrzej pisze 
wiersze „tylko do szuflady”. Dowiedziałem się 
o tym przypadkiem, niemalże rok później, pomi-
mo iż w międzyczasie Andrzej byl u nas w Győr 
na VII Dniach Polskich, gdzie dokonał otwarcia 
wystawy karykatur László Dluhopolskiego oraz 
promocji mojej książki „Figlarne okruchy” (do 
której grafikę wykonał również László). Gdy ja-
kiś czas później całkiem przypadkiem w muzeum 
wpadły mi do ręki wiersze Andrzeja, byłem nimi 
zachwycony i chciałem, by jak najszybciej ujrza-

Pożegnanie… gólnie bolał go widok okaleczonych, jak to sam 
określił „amputowanych” zdrowych drzew. An-
drzej wielokrotnie gościł na zaproszenie Polonii 
z Győr, otwierał tutaj wystawy przedstawiając 
twórczość polonijnych artystów-malarzy. Mia-
łem także przyjemność czytać publiczności 
wiersze Andrzeja podczas jego spotkania pro-
mocyjnego na Salonie Książki w Győr.

Dumny jestem z tego, że mogłem być ko-
legą Profesora Andrzeja Pedryca! Cieszę się 
z faktu, że godnie reprezentował Węgry i Pol-
skę – szczególnie nasz Region Świętokrzyski. 
Drogi Andrzeju! Pozostawiłeś po Sobie miłe 
i ciepłe wspomnienia. Będzie Ciebie zawsze 
brakowało nie tylko rodzinom z Polski i Wę-
gier ale i Polonusom węgierskim. Kochany 
Andrzeju, zarówno my jak i drzewa utracili-
śmy Wielkiego Przyjaciela! Zawsze pozosta-
niesz w naszych sercach!

Wawrzyniec Marek Rak
(Győr, październik 2015 r. )



9

nicznej z francuską firmą Chausson. Powłoki 
lakiernicze charakteryzowały się wielokrotnie 
wyższą trwałością i odpornością na korozję – 
dzięki wprowadzonym metodom fosforowa-
nia natryskowego i piecowego malowania. 

W kolejnych latach FSC przechodziła dal-
szą modernizację i rekonstrukcję, co pozwoliło 
w latach 1974 i 1975 na uruchomienie samocho-
dów rodziny Star 200 i kilku odmian silników 
wysokoprężnych. W Lipsku zbudowano Zakład 
Zespołów Samochodowych, będący filią FSC. 
W rodzimym Zakładzie wprowadzono do wypo-
sażenia wiele zadaniowych obrabiarek z importu, 
jak linię La Sall’a do obróbki wałów korbowych, 
a do obróbki głowic silnika linię Berardiego.

Pierwszymi uruchomionymi samochoda-
mi pochodnymi z rodziny Starów 200 były 
Stary 266 dla odbiorcy specjalnego (wojska). 
Pierwsza partia tych samochodów zeszła już 
z taśmy montażowej w lipcu 1973 roku. Był 
to samochód ciężarowy, z napędem na trzy 
osie, sprawny w szczególnie trudnych warun-
kach terenowych, m.in. przystosowany do po-
konywania przeszkód wodnych o głębokości 
1,8 m. Także w roku 1973 wykonana została 
pierwsza partia wozów rolniczych Star 244.

Szczytowy rozwój osiągnęła fabryka w 1976 
roku. Wyprodukowano wówczas ponad 26 tysię-
cy samochodów, zatrudnienie w zakładzie macie-
rzystym i filialnych sięgało 24 tysięcy osób. Sta-
ry 200 i pochodne stały się od lat oczekiwanym 
wyrobem, rokującym fabryce i załodze pomyślną 
perspektywę. (Z satysfakcją wspominam o tym, 
gdyż osiągano to przy moim czynnym udziale, 
jako szefa produkcji Przedsiębiorstwa).

Wiele Starów sprzedano do Chin, Egiptu, na 
Kubę, krajów istniejącej wówczas RWPG. Wozy 
terenowe Star 660 M2 (usprawniona wersja Sta-
ra 66) i później Stary 266 znakomicie spełniały 
swoją rolę w służbie wojsk Układu Warszawskie-
go. Stanowiąc wyposażenie polskich jednostek 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Egipcie 
wykazały najwyższą sprawność, wielokrotnie 
ratując z opresji na pustynnych szlakach inne sa-
mochody znanych firm.

Szczególny rozdział dokumentujący przy-
datność i sprawność sprzętu samochodowego 
- to także Star 266 w Angoli, służący w obron-
ności innych krajów, mających na wyposaże-
niu swych armii sprzęt ze Starachowic. (Ten 
temat przedstawił autor w swojej książkowej 
publikacji pt. „W tropiku Angoli” /Dom wy-
dawniczy Bellona, wyd. 2, 2001 r./ . 

Blisko dziesięć lat dostarczała fabryka swo-
je wyroby do Angoli, ale i do innych krajów 
Afryki. Po tym pomyślnym okresie, wyjścia 
z tymi wyrobami na rynki zagraniczne, Zakład 
podejmował dalsze udoskonalenia – urucha-
miał nowe modele wozów, jak Star 1366 dla 
naszej armii, a także dla innych odbiorców kra-
jowych i zagranicznych. Sławę Starachowic 
w świecie i wyrobów z tego miasta przysparza-
ły także ekspedycje naukowe, znane w świecie 
rajdy, jak Paryż – Dakar oraz „Papamobile”, 
samochód dla Papieża (obok).

Przed fabryką zaczęły rysować się nowe 
kontrakty na dostawy samochodów nie tylko 
dla naszego wojska, ale i do Brazylii, Nigerii, 
Jemenu, Birmy, a także kontynuacja dostaw 
dla Angoli. Te dowody i obszerne kronikar-
skie karty eksportu FSC świadczyły o cią-
głych przeobrażeniach fabryki i jej wyrobów. 

(skrót wystąpienia na biesiadzie historycz-
no-literackiej w dniu 22 kwietnia 2016 roku 
w Zagnańsku)

Pragniemy Państwu przybliżyć trochę stara-
chowickiej historii i opowiedzieć, jak bezmyśl-
nie można zniszczyć to, co tworzyły pokolenia. 
O tym szeroko opowiada książka. Zmierzch 
starachowickiej legendy, której jestem auto-
rem. Sięgając do pokoleń dziadków i pradziad-
ków, pragnąłem tą publikacją podziękować im 
za trud, jaki wnieśli w rozwój tych terenów, za 
podtrzymywanie robotniczych tradycji.

Dla nas wszystkich Ziemia Starachowicka jest 
ziemią szczególnie cenną, którą podziwialiśmy 
od dziecka, jest krainą bogatą w historię walk 
z najeźdźcami, obfitującą w zabytki i urzekającą 
przyrodą. Tradycje hutnicze w Starachowicach 
i w Dolinie Kamiennej sięgają początków naszej 
ery i starożytnych wytopów dymarskich. Praw-
dopodobnie w XVI wieku kuźnik Starzech zało-
żył tu kuźnicę i kopalnię rudy nazwane Minerą 
Starzechowską. Jedną z kuźnic Starzech dzierża-
wił od cystersów wąchockich i przekazał swoje 
dzieło potomkom, Starzechowicom. Pokolenia 
Starzechy wydobywały rudę, lepiły dymarki, 
kuły lemiesze, siekiery i groty oszczepów, a także 
wykonywały kule armatnie na zamówienie króla 
Stefana Batorego. Powstawaniu na tym terenie 
drobnych zakładów metalurgicznych sprzyjały 
bogate pokłady rud żelaza, obfitość lasów i rzeka 
Kamienna, której wody poruszały turbiny wodne 
i młoty kuźnic. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku w Starachowicach rozwijał się, 
oprócz hutnictwa – przemysł metalowy, nasta-
wiony głównie na produkcję zbrojeniową. Poza 
względami strategicznymi z pewnością brano 
też pod uwagę istniejące na tym terenie wielo-
wiekowe tradycje kuźniczo-hutnicze. Zakłady 
Starachowickie były w latach 1926 – 1939 nowo-
czesnym i dynamicznie rozwijającym się przed-
siębiorstwem przemysłowym. Produkowały 
w strukturach tzw. Centralnego Okręgu Przemy-
słowego działa polowe – kaliber 75 mm, haubice 
kaliber 100 i 155 mm, a przede wszystkim półau-
tomatyczne armaty przeciwlotnicze, wykonywa-
ne na licencji szwedzkiej firmy Bofors. Produkcja 
wojskowa obejmowała również wykonawstwo 
amunicji do dział przeciwlotniczych kaliber 40 
mm i 75 mm, granatów przeciwlotniczych, bomb 
Stockesa i luf karabinów maszynowych. Struk-
turę organizacyjną zakładów oparto na wzorach 
amerykańskich nawiązując współpracę ze spe-
cjalistami z Instytutu Clarka.

Na odbudowanej po wojnie bazie Zakładów 
Starachowickich uruchomiona została w 1948 
roku produkcja samochodów ciężarowych 
średniej ładowności, popularnych „Starów”.

Już w lipcu 1955 roku postawiono przed Fa-
bryką Samochodów Ciężarowych w Starachowi-
cach nowe bardzo odpowiedzialne zadanie, uru-
chomienia produkcji samochodów terenowych 
A66, dla potrzeb wojska, ale i także dla leśnic-
twa, kopalnictwa i energetyki. Było to ogromnym 
sukcesem załogi, kadry inżynieryjno-technicznej, 
robotników i kierownictwa przedsiębiorstwa.

W roku 1968 wdrażano w fabryce dwa 
typy Stara 28 i Stara 29, które seryjnie produ-
kowano jako samochody przejściowe rodziny 
Stara 200.Wozy te posiadały już nowoczesną 
kabinę – wygodną, elegancką, rodzimej kon-
strukcji, dopracowaną we współpracy tech-

Sława i upadek starachowickiej legendy Fabryka zaczynała być w pewnym czasie 
konkurencyjna w swojej kategorii, dlatego 
kapitał zachodni – znalazł w Polsce lobby-
stów, którzy po 89 roku podjęli trud perfid-
nego i brutalnego wyniszczania wielkiego za-
kładu w Starachowicach, a nie rozwijania go 
w oparciu o stworzony potencjał.

Ówczesny minister przekształceń własno-
ściowych Janusz Lewandowski, miał odwagę 
głosić wtedy, że fabryka w Starachowicach jest 
„trupem” i z ekonomicznego punktu widzenia 
należałoby ją natychmiast zamknąć. Premier 
Jan Krzysztof Bielecki jeszcze dobitniej wy-

raził swoją opinię na spotkaniu z załogą FSC: 
„Taką fabrykę trzeba zaorać i wybudować od 
podstaw nową”. Z przerażeniem słuchaliśmy 
tych słów, słuchali ludzie Solidarności, setki 
robotników zgromadzonych na wydziale mon-
tażu samochodów P4, słuchali, jakie są per-
spektywy rozwoju Fabryki w wolnej Polsce. 

I od tych opinii i planów działania Rządu, 
rysowało się widmo bezrobocia. Rozpoczął się 
okres restrukturyzacji STARA. Podjęto działa-
nia oddłużenia Zakładu. FSC STAR 25 stycznia 
1991 roku staje się jednoosobową spółką skarbu 
państwa. Zmieniono także nazwę firmy na Za-
kłady Starachowickie STAR S.A.

Rok 1995 dla Zakładów Starachowickich 
„Star” S.A. na miarę możliwości okazał się 
pomyślny. Wyprodukowano i sprzedano bli-
sko 3100 ciężarówek, głównie „1142, „742”, 
a także „266”, „744”. Z tej liczby 93 samo-
chody z przeznaczeniem na eksport.

Był to znaczny wzrost w porównaniu do 
lat 1993 – kiedy bramy fabryki opuściło 1890 
samochodów, a w roku 1994 – 2230, w tym na 
eksport 44 ciężarówki. 

Zakłady Starachowickie „Star” SA. – nadal 
jednak nie mają inwestora strategicznego. 

Ministerstwo Przekształceń Własnościo-
wych, posiadające pakiet większościowy, zapo-
wiada, że poszukiwanie może potrwać nawet do 
12 miesięcy. Wyczekiwanie się przedłuża.

Ale, gdy po wielu działaniach doszło do od-
dłużenia „STARA”, co dawało nadzieję na roz-
wój fabryki, o kupno strategicznego pakietu akcji 
starachowickiej fabryki starają się spółka Sobie-
sław Zasada Centrum i Polski Bank Rozwoju. 

Wiadomości o oddłużeniu STARA dawały 
nie tylko nadzieje pozyskania pracy dla wielu 
ludzi, one łamały bariery, hamujące rozwój 
fabryki i produkcję ciężarówek. Wytrącały 
argumenty tym decydentom, którzy nazywa-

li fabrykę w pierwszych dniach demokracji 
„trupem” i kazali ją „zaorać”.

Dla fabryki rysują się szanse zdobycia lu-
kratywnego, wartego ok. 175 mln dolarów 
kontraktu na dostawę 3,5 tysiąca ciężarówek 
dla armii brazylijskiej.

W tej atrakcyjnej wizji STARA, Minister-
stwo Skarbu, mające 45,6 procent akcji STARA, 
odrzuca oferty grupy krajowych inwestorów, 
reprezentowanych przez Polski Bank Rozwoju, 
pomimo że konsorcjum bankowe (PBR) chcia-
ło przejąć STARA zasilając jego kapitał kwotą 
35,6 mln zł., przekazaną w gotówce.

Przyjęto koncepcję Sobiesława Zasady 
– podwyższenia kapitału STARA w ratach, 
o kwotę niższą tj. 30,5 mln złotych (do tej 
pory Zasada dysponował pakietem 28,1 pro-
cent) – dzięki czemu Zasada dysponuje pa-
kietem większościowym, stanowiącym 65,58 
procent akcji STARA. 

A więc, klamka zapadła! Od 30 czerwca 
1997 roku obowiązki inwestora strategicznego 
Zakładów Starachowickich STAR SA przejął 
holding „Sobiesław Zasada – Centrum SA”. 

Sobiesław Zasada zapewniał i uzasadniał, że 
głównym celem podwyższenia kapitału dla jego 
działania będzie zapewnienie środków finanso-
wych na realizację 5-letniego programu rozwoju 
i unowocześnienia starachowickiej fabryki. W grę 
miała wchodzić modernizacja wyrobów, zwięk-
szenie produkcji i sprzedaży samochodów. Miało 
to także uaktywnić i rozszerzyć więzi kooperacyj-
ne STARA z wszystkimi przedsiębiorstwami hol-
dingu, a więc z „Jelczem”, „Tczewem”, kielecką 
SHL. Dla „Autosan”-a, jak przed laty, miały być 
wytwarzane tylne mosty do autobusów. 

W niedalekiej przyszłości okazało się jednak, 
że plany Zasady nie były realizowane nawet w naj-
mniejszym stopniu. Obietnice bez pokrycia. Nie 
wyszło nic z firmą Mercedes. Nie podjęto żadnych 
inwestycji w Zakładzie, nie wdrożono do produk-
cji planowanych nowych modeli Stara, na które 
była już opracowana pełna dokumentacja, czy też 
nie podjęto planowanej produkcji transporterów 
opancerzonych. Nowy właściciel, zamiast inwe-
stować, rozpoczął wyprzedaż maszyn, urządzeń, 
hal produkcyjnych, a nawet placów, doprowadza-
jąc Fabrykę do całkowitego upadku. 

Przykre jest to, że w tym wszystkim poma-
gali Polacy, skorumpowani w różnych ukła-
dach rządowych i sejmowych, nie widzący 
polskiego robotnika, lekceważący go. Tak 
więc zniszczono FSC – Sobiesław Zasada, 
który wykupił pakiet większościowy akcji 
prywatyzowanej FSC ‘Star”, a następnie od-
sprzedał go firmie MAN.

Jednocześnie Zasada wycofał akcje z Giełdy 
Papierów Wartościowych, wskutek czego setki 
pracowników fabryki, którzy otrzymali akcje nie 
byli w stanie ich spieniężyć. Dostali na pamiąt-
kę kawałek bezwartościowego papieru. Warto 
przypomnieć, że do odbioru akcji uprawnionych 
było ponad 16 tysięcy ludzi. Maksymalnie moż-
na było otrzymać 32 akcje. Wartość nominalna 
jednej akcji wynosiła 10 zł. Uważano, że każdy 
staje się właścicielem akcji, których cena będzie 
rosła. I to także okazało się złudne, jak nadzieja 
na produkcję starachowickich ciężarówek.

Dziś przed Fabryką stoi „Pomnik STA-
RA”, a ponad szesnastotysięczna załoga że-
brze od kolejnych Rządów RP o symboliczną 
rekompensatę za zniszczenie starachowickiej 
legendy, pokoleniowego dorobku mieszkań-
ców z Nad Kamiennej.

który przedstawił referat Sława i upadek staracho-
wickiej legendy (jego tekst powyżej). Zostały za-
prezentowane nowości wydawnicze ŚTR, w tym 
antologia chicagowskich poetów Powrót do źró-
dła, książka Podróż w nieznane stanowiąca opis 
ucieczki z Polski przez Węgry do Austrii i dalej 
do Kanady w roku 1967 dwóch kilkunastoletnich 
chłopców; zbiór felietonów o tematyce wiejskiej 
autorstwa Henryka Wątroby (Co mi leży na wą-
trobie cz. II) oraz wydawnictwo albumowo-repor-
tażowe – W krainie torbaczy i kiwi autorstwa Ma-
cieja A.Zarębskiego, stanowiąca relację z podróży 
po Australii i Nowej Zelandii na przełomie 2007 
i 2008 roku. Następnie Józef Staszel zaprezentował 
stan edukacji regionalnej na Podhalu. Opowiedział 
m.in. o kontaktach z Janem Pawłem II oraz o swojej 
działalności w krajowym ruchu regionalnym. 

W interesującej, wielowątkowej dyskusji głos 
zabrało wielu mówców, w tym: Stanisław Kę-

dzior, Stanisław Durlej, Andrzej Dąbrowski, Woj-
ciech Kołodziej, Jadwiga Kasierska –Tecław, Jan 
Jadach, Jerzy Mielnik, Magdalena Helis- Rzepka, 
prof. Michał Kosztołowicz, Paweł Pierściński, 
Edward Tuz i Andrzej Ruciński z Kielc; Wiesław 
Kuca ze Staszowa; Mirosła wa Litwińska i Jan 
Cieślak z Zagnańska; Jan Wiaderny z Adamowa, 
Zofia Kaczor-Jędrzycka z Warszawy oraz prof. 
Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej.

Następnie Diana Głownia wręczyła Maciejowi 
A.Zarębskiemu list napisany przez Agatę Wojta-
szek, wojewodę świętokrzyskiego. Były w nim 
poza gratulacjami i podziękowaniem za patriotycz-
ną misję, którą Świętokrzyskie Towarzystwo Re-
gionalne prowadzi od lat, a także życzenia dalszych 
sukcesów. W podobnym duchu wypowiedział się 
także minister Wojciech Kaczmarczyk. Nawią-
zując do imprezy powiedział m.in. – Patriotyzm 
dzisiaj to także czerpanie z tradycji. To budowanie 

 Biesiada historyczno-literacka, która miała 
miejsce w naszym Ośrodku w Zagnańsku w dniu 
22 kwietnia 2016 roku była wyjątkowa pod wielo-
ma względami. Po pierwsze miała bogaty program 
merytoryczny: wygłoszono dwa interesujące re-
feraty, zaprezentowano cztery pozycje książkowe 
Biblioteki Świętokrzyskiej wydane w tym roku, po 
drugie wzięła w niej udział rekordowa, czterdzie-
stoosobowa liczba uczestników z pełnomocnikiem 
rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojcie-
chem Kaczmarczykiem, po trzecie trwała ponad 
3 godziny i zakończona została złożeniem życzeń 
uczestniczącym w biesiadzie solenizantom Jerzym 
i Wojciechom w wigilię ich święta. Impreza miała 
także swoją dramaturgię, jeden z mówców, Józef 
Staszel z Nowego Targu jechał do Zagnańska przez 
Skarżysko i ledwo zdążył na imprezę. 

Po powitaniu publiczności przez prezesa ŚTR 
Macieja A.Zarębskiego głos zabrał Józef Kowalski, 

Refleksje z ostatniej imprezy Świętokrzyskiego Tow. Regionalnego naszej wspólnej teraźniejszości na wartościach i na 
historii. To państwo robicie fantastycznie. Gratuluję 
i życzę wielu dalszych sukcesów. Na koniec części 
merytorycznej spotkania, prezes Zarębski wręczył 
prelegentom oraz ministrowi Wojciechowi Kacz-
marczykowi upominki książkowe i zaprosił do czę-
ści biesiadnej. Uczestnicy imprezy opuszczali Ośro-
dek w dobrych nastrojach z przeświadczeniem, że 
czasu tu spędzonego nie zmarnowali.           PAP
PS. Na imprezę nie przybyli (mimo zaproszenia) 
przedstawiciele prasy lokalnej i innych mediów…



10

Maciej Andrzej Zarębski

ŚLADAMI
KULTUR

PREKOLUMBIJSKICH
cena 20 zł

Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Okiem
globtrotera

Maciej
Andrzej
Zarębski

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

Ludomira Zarębska

Ogrody dzieciństwa

Powroty
do źródła

Antologia 
poetów chicagowskich

Ireneusz Eric Świątecki

Podróż w nieznane
Journey To the Unknown

Przeminą 
wiosny 

uniesień…

cena 30 zł

cena 30 zł

cena 15 zł

cena 30 zł

cena 20 zł

cena 30 zł

Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003 roku. W 2007 r. zadebiutowali 
płytą Ekspresje, depresje, euforie (Luna Music). Promujący ten album singiel 
Gdy więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis – 
Mocna Trzydziestka. Zyskał również sporą popularność w wielu rozgłośniach 
radiowych w Polsce. Magazyn Teraz Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlep-
szych polskich płyt wiosny 2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. Przychyl-
ne recenzje pojawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych 
serwisach muzycznych. Teledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był 
w programach Telewizji Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kulturalnych. W 

czerwcu 2007 roku zespół BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, w konsekwencji czego w lutym 2009 
ukazała się druga płyta grupy zatytułowana Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie nowy kierunek w twórczości 
grupy. Europa Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. Zaledwie rok po ostatnim wydawnictwie 
zespół BRUNO SCHULZ powraca z nowym albumem. 19 marca 2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany 
Nowy lepszy człowiek, a w marcu 2013 kolejny – Wyspa. Aktualny skład: Karol Stolarek – śpiew, Marcin Regucki – 
gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. Wyspa została płytą roku 2014 w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej. Goniec 
Świętokrzyski sprawuje patronat medialny nad zespołem.

Zespół Bruno Schulz

Wydawca: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, tel. 41-300-15-58  
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Lucyna Kukomska (Płock), Ryszard Nowicki (Pruszków), Bożena Pawłowska-Kilanowski (Kanada), Czesław 
Parzych (Ostrołeka), Wawrzyniec Marek Rak (Węgry), Józef Staszel (Nowy Targ), Janusz Termer, Andrzej 
Tyszka (Warszawa), i Maciej A. Zarębski (Zagnańsk). 
Korekta: Ludomira Zarębska. Skład: Andrzej Jędrychowski, biuro@venastudio.pl
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Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego”

GONIEC ŒWIÊTOKRZYSKI

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

Powołany do życia przez regionalistów ziemi świętokrzyskiej w lipcu 2004 r. Od października 2004 roku opiekuje 
się nim Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Wybudowany ze środków prywatnych, w 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. Główne zadania sta-
wiane przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej, 
– organizowanie z Zarządem Polskiego Oddziału SEC-u spotkań z luminarzami polskiej i europejskiej kultury,
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej
– organizowanie występów szkolnych zespołów teatralnych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrodka. Są to: Izba Pamięci 
poświęcona jego patronom i ministrowi Adamowi Bieniowi; Dział Słowacki; Galeria Sztuki artystów świętokrzyskich, 
działy: geologiczny, numizmatyczny, medalierski, dokumentów i fotografii związanych z ziemią świętokrzyską.

Ośrodek dysponuje 4 miejscami noclegowymi. Można w nim organizować spotkania rocznicowe, sesje czy sympozja po-
pularno-naukowe. Można zwiedzać codziennie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 041 300 1558

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach w obiektywie Macieja A. Zarębskiego

cena 30 zł

Włodzimierz Gruszczyński

Zagnańsk 2014

i „JĘDRUSIÓW”
Historia

cena 30 zł


