
Wprowadzenie 
Chociaż pojęcie Mateczników Polskosci (Patriotyzmu 

i  Kultury) nie zdobyło sobie jeszcze prawa obywatelstwa 
w nazewnictwie, zarówno ministerialnym jak i medialnym, 
to w poszukiwaniu dobrego narzędzia instytucjonalnego dla 
promocji idei i  rozwoju regionalnego wydaje się być strza-
łem w  dziesiątkę. Panuje coraz powszechniejsza opinia, że 
Mateczniki mogą stanowić krok w kierunku odrodzenia re-
gionalizmu. Mówię o  tym jako regionalista funkcjonujący 
w  służbie społeczeństw lokalnych od ponad 35 lat, twórca 
dwóch towarzystw regionalnych (Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego w  roku 1981 i  Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego w  roku 2005, muzeum regionalnego 
w  Staszowie oraz Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego 
w Kaniowie – gmina Zagnańsk, przekształconego przed trze-
ma laty w Matecznik Patriotyzmu i Kultury ziemi świętokrzy-
skiej.

Parę słów o znaczeniu słowa patriotyzm 
Na początek kilka słów wyjaśnień. Samo słowo patrio-

tyzm pochodzi od słowa patria. Kraj ojcowski, Grecy, któ-
rzy wymyślili ten termin, byli ojcami demokracji. Ojczyzna, 
państwo. Ale to nie znaczy, że możemy odnosić tylko do tej 
warstwy życia zbiorowego. Pierwiastki patriotyczne należy 
czerpać z  poznawania ojczystego języka, kultury, historii, 
przyrody, geografii.

Wiedzę tego rodzaju można przyswoić, ale umiłowanie 
wszystkiego co ojczyste jest potrzebą ducha, a  nie umysłu. 
Pierwszą lekcję patriotyzmu otrzymuje każdy z  nas w  ro-
dzinnym domu, który jest naszą najmniejszą Małą Ojczyzną. 
Dom i rodzina to najważniejszy drogowskaz na dalsze życie, 
zaś – moim zdaniem – najsłuszniejszą drogą do pielęgno-
wania i  utrwalania tradycji patriotycznych jest poznawanie 
historii i kultury swojego miasta i regionu, spotkania z twór-
cami, pasjonatami, żywymi świadkami historii ojczystej. 
I  jeszcze jedno; miałem żal do tych, co opuszczali rodzinny 
kraj w  czasach zawirowań historycznych i  ekonomicznych, 
uważałem że więcej mogliby zrobić dla kraju na miejscu. Ale 
przeczył przecież takim poglądom przykład Jana Pawła II, 
który żyjąc w Watykanie, na obczyźnie, w ostatnim 30-leciu 
zrobił dla Polski więcej niż niejeden patriota na miejscu, tu 
w kraju. Po latach zrozumiałem, że ojczyznę można kochać 
i służyć jej wszędzie i że Emigracja mówi o tej miłości nawet 
pełniejszym głosem, nie wstydząc się łez i wzruszenia. 

W  latach 1990 – 2014 wiele podróżowałem po świecie. 
Trzykrotnie odwiedziłem Stany Zjednoczone AP, byłem 
w Kanadzie, Meksyku, na Alasce, a także w krajach Amery-
ki Łacińskiej (Chile, Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Peru), 
na dalekim Wschodzie - w Chinach, Indiach, Nepalu, Korei 
Południowej oraz na Antypodach w Australii i Nowej Zelan-
dii. Wcześniej, w  latach 1983-86 pracowałem na kontrakcie 
medycznym w Libii (w miejscowości Syrte). Miałem okazję 
w tym okresie przebywać kilkakrotnie w Egipcie, Tunezji oraz 
Izraelu i Turcji. Poznałem prawie cały kontynent europejski, 
kilkakrotnie odwiedzając Słowację, Węgry i Ukrainę. Podczas 
licznych wojaży poszukiwałem śladów Polskości. Miałem 
liczne kontakty z Polonią amerykańską, a  także z Polakami 
zza wschodniej granicy; mam tu na myśli rodaków mieszka-
jących na Litwie, w rejonie Kiejdan, znanym z książek Hen-
ryka Sienkiewicza. Szczególnie wzbudziła we mnie podziw 
postawa tych ostatnich. Ich umiłowanie ojczyzny, walka o ję-

zyk, tradycję narodową. Doprawdy nie jest im łatwo, a mimo 
to nie rezygnują i nie ustają w  swoich działaniach na rzecz 
dochowania wierności polskiej tradycji i  Polsce. Uważam, 
że postaw patriotycznych my Polacy znad Wisły możemy się 
uczyć od naszych rodaków ze wschodu… 

Rozważania na temat patriotyzmu pozwolę sobie zakoń-
czyć słowami Karola Wojtyły: Ojczyzna kiedy myślę – wów-
czas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce.

O narodzinach Mateczników
Pojęcie Mateczniki pojawiło się pod koniec XX wieku 

i dotyczyło małych ojczyzn. Jego definicja nie do końca była 
jednoznaczna i  jednorodna. W dużym uproszczeniu można 
stwierdzić, że matecznik związany był z pojęciem źródłowo-
ści. Określenia tego używano na początku w celu nazwania 
centrów (źródeł), swoistych rozsadników, czakramów dzia-
łalności na rzecz kultury lokalnej i  regionalnej. Matecznik 
może być źródłem animacji i wyrazem aktywności twórczej 
w instytucjach i organizacjach. A także swoistym zasilaczem 
energetycznym naszej tożsamości regionalnej. Z drugiej stro-
ny, jak twierdzi filozof kultury pochodzenia rumuńskiego - 
Mircea Eliade, matecznik stanowi swoiste magiczne centrum 
świata każdej społeczności tworzącej swoją Małą Ojczyznę. 

Analizując źródłosłów „matecznika” należy pamiętać, iż 
wywodzi się on od matki, mateczki, ale też i  staropolskiej 
maci, czyli macicy. Wszak w matczynym łonie wszyscy czu-
liśmy się najbezpieczniej, najszczęśliwiej, chyba najbardziej 
swojsko. Dopiero potem następował w  istocie kontakt ze 
światem zewnętrznym, od pierwszej chwili dramatyczny, 
z jego wszelkimi perturbacjami i realnymi zagrożeniami. Jak-
żeż to świetnie ujął w genialnej metaforze Adam Mickiewicz: 

Głupi niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział 
Nigdy by Wojski się o tobie nie dowiedział…
„Matecznik” – tutaj jako miejsce głęboko ukryte w puszczy 

przed człowiekiem, bezpieczne dla jej pierwotnych mieszkań-
ców. Analogia jest wyraźna. Jak pisze w  artykule Matecznik 
Małej Ojczyzny antropolog kultury Seweryn Wisłocki, Jó-
zef Burszta, znakomity znawca kultury chłopskiej uważał, że 
podział na „świat obcy” i „nasz’ ulokowany wokół „naszego, 
najważniejszego punktu na ziemi” należy umiejętnie wyko-
rzystać do zbudowania społecznie spoistego narodu polskie-
go. Łączenie się niewielkich wspólnot naturalnych, zwanych 
umownie Małymi Ojczyznami, w  większe związki ziemskie, 
a potem w ojczyznę ideologiczną, widział wyłącznie w procesie 
wzajemnego poznania się i wzajemnej akceptacji na dawnych 
terenach plemiennych oraz politycznych związków międzyple-
miennych, z ich „matecznikami”, które częstokroć przeradza-
ły się w znaczące ośrodki kultu chrześcijańskiego. Dlatego też 
w  pełni propagował i  popierał ideę regionalistyczną, tępioną 
w swojej istocie w okresie centralizmu demokratycznego, w la-
tach tzw. Polski Ludowej. Wspierał ją własnym autorytetem, 
szczególnie doceniając patriotyzm lokalny, widząc w nim jedy-
ną szansę na przetrwanie w świadomości przyszłych pokoleń 
ogromnego bogactwa kulturowego, dziedziczonego po minio-
nych wiekach. Pielęgnacja historii w  jej mnogości lokalnych 
wydarzeń, barwnych, czy też krwawych epizodów związanych 
z konkretnymi ludźmi, rodzinami, ale też i miejscami w terenie, 
epizodów, które nie wchodzą do uogólnień podręcznikowych, 
ale są istotnymi składnikami kultury i świadomości społecznej 
w wymiarze regionalnym – to po prostu stałe pilnowanie swo-
jego „matecznika”, czyli swojej regionalnej tożsamości.

Mateczniki Polskości szansą dla ruchu regionalnego



Warto teraz przywołać słowa wielkiego pisarza przełomu 
XIX i  XX wieku, Stefana Żeromskiego, na temat mateczni-
ków jako pojęcia materialnego i metafizycznego. Znajdujemy 
je w „Snobizmie i postępie”, książeczce wydanej na rok przed 
jego śmiercią w  wydawnictwie J.Mortkiewicza, pozycji nie-
zwykle ważnej dla polskich regionalistów: 

Pragnąc odnaleźć idealnie polską, to znaczy możliwie naj-
bardziej wolną od wpływów zewnętrznych gwarę – macierz, 
należałoby szukać jej nie na pograniczu, lecz właśnie w głębi, 
niejako w  łonie, macierzystego kraju. Należałoby wynaleźć 
w Polsce krainę, położoną z dala od wszystkich granic, a więc 
od wpływu niemieckiego, czeskiego i ruskiego, iście słowiańską 
od samego początku, wreszcie nie obfitującą w miasta i mało 
uprzemysłowioną. 

Takim krajem, według mojego rozumienia, będzie obręb te-
rytorium, na którego jednym krańcu leży miasto Opatów, na 
drugim miasteczko Przedbórz, na północy Iłża, na południu 
Stopnica. Jest to mniej więcej obszar gór i  lasów świętokrzy-
skich. Okolica ta ma – w przeciwieństwie do Tatr - wszystkie 
stopnie rozwoju: pasterski (jaki mają Tatry), leśny w  okolicy 
samych Łysogór, rolniczy, ogrodnictwo, wysoko postawione na 
południowem zboczu gór świętokrzyskich (w Bielinach, Słupi, 
Porąbkach, Krajnie), kopalnictwo rud żelaza, miedzi, marmu-
rów w  Miedzianej Górze, Karczówce, Chęcinach, Suchednio-
wie.

W taki to sposób słynny polski pisarz precyzuje wyraźnie, 
gdzie znajduje się, w sensie geograficznym, matecznik małych 
ojczyzn, bo tam jest właśnie wg niego łono macierzystego 
kraju, a w nim gwara – macierz. Jest to znakomity przykład 
myślenia mitycznego, wywodzący się z tak wielkiego umiło-
wania swojej Małej Ojczyzny, iż nobilitujący ją do roli ma-
tecznika Polski, inaczej zwanego Matecznikiem Polskości. 

Czym są Mateczniki Polskości (Patriotyzmu i Kultury)
To miejsca, gdzie są ludzie, którym zależy na Polsce. Gdzie 

są ludzie, dla których więcej znaczy być Polakiem, niż być 
człowiekiem świata wyłącznie. To jest miejsce, które ma być 
kuźnią polskich patriotów, którzy wyprowadzą Polskę na czo-
łowe miejsce w  Europie i  świecie. Mateczniki zaczęły poja-
wiać się w ostatnim dziesięcioleciu, a rodziły się w atmosferze 
troski o  rozwój regionalistycznych działań, czyli działań na 
rzecz społeczeństwa lokalnego; w sytuacji, kiedy regionalizm 
tradycyjny padał. W roku 2004, po wejściu Polski do struktur 
europejskich zaczęto prowadzić bardziej prounijne niż pro-
polskie działania w aspekcie ludzi i  społeczności lokalnych. 
Chcieliśmy być bardziej papiescy niż sam papież, czyli być 
pionierem w Europie w dziedzinie zmian, liberalizmu, nisz-
czenia narodowego pierwiastka, po to, by być dostrzeżonym, 
by nasi przywódcy ugrali coś wyłącznie dla siebie. My, regio-
naliści, przyglądaliśmy się temu z boku i byliśmy tym zdegu-
stowani, ale liczyliśmy na to, że władza się opamięta. Niestety, 
nie doszło do tego. W  tej sytuacji regionaliści pozostali na 
marginesie, by służyć wyłącznie społeczeństwu, w sposób ja-
kiego to społeczeństwo oczekuje. Nie dyrektywy unijne, nie 
dyrektywy marszałkowskie, tylko oddolne inicjatywy. A więc, 
jeżeli na wsi mieszkańcy chcą powołać klub rolnika, a w mie-
ście Dom Kultury, czyli miejsca, gdzie będą mogli się spotkać 
i podyskutować na interesujące ich tematy, to stwórzmy im te 
miejsca, znajdźmy na to środki. 

Nie trzeba narzekać na to, że Polacy nie czytają książek, 
bo jest to problem ogólnoświatowy, tylko stworzyć warun-
ki, żeby ludzie chcieli sięgać po książki. Trzeba coś pokazać, 
zaproponować, żeby nie szukali swojej Mekki w zachodnich 

dyskontach, nie ulegali obcym wzorcom, tylko żeby szu-
kali korzeni, z  których wyrośli. Dlatego zaistniała potrzeba 
pokazania miejsc, gdzie tworzyła się nasza historia. I to jest 
pierwsze kryterium matecznikowe. Miejsca-źródła korzeni 
narodowych, patriotyzmu, pokazania historii. Matecznik to 
także miejsce, które będzie organizować obchody rocznico-
we, ale nie naszych porażek, lecz na przykład polskiej wik-
torii pod Wiedniem, czy polskiego panowania na Kremlu 
w 1610 roku. Trzeba wyraźnie to pokazywać, żeby zwiększać 
dumę narodową i podnosić Polaków z kolan, a więc zniwelo-
wać to, co robili polscy liberalni przywódcy przez lat osiem 
przynajmniej, a ludowcy im w tym nie przeszkadzali, mówiąc 
najdelikatniej. Ośrodek Matecznikowy w  Kaniowie (gmina 
Zagnańsk) utworzony został we wrześniu 2014 roku z prze-
kształcenia funkcjonującego od 2005 r. Ośrodka Regionali-
zmu Świętokrzyskiego.

Parę słów o Ośrodku Matecznikowym w Kaniowie (gmina 
Zagnańsk)

Starałem się go stworzyć modelowo. Zgromadzone przeze 
mnie eksponaty to nie tylko pamiątki po sławnych ludziach, 
nie tylko ich sylwetki – co jest szczególnie cenne przy wizy-
tach młodzieży, która bywa tu na lekcjach wychowawczych 
(stała galeria Twórców Polskiej Niepodległości roku 1918) 

–  ale również pamięć o  wspomnianych przeze mnie wcze-
śniej rocznicach. Można więc oglądać pamiątki związane 
z powstaniami narodowymi, z okresem Legionów oraz walk 
powstańczych II wojny światowej. Są eksponaty związane 
z postacią ministra Adama Bienia oraz działalnością „Jędru-
siów”. Te pamiątki patriotyczne należy upowszechniać, nie 
patrząc na reakcję tzw. władzy, która nadal nie docenia tego 
rodzaju inicjatyw (do mojego ośrodka jak dotąd nie zawitał 
ani marszałek, ani wojewoda. ani nawet starosta)... 

Drugą częścią definicji matecznikowej jest kultura, a szcze-
gólnie samo jej tworzenie.

W wyodrębnionym pomieszczeniu, nazwanym umownie 
Salą Kultury Regionalnej znajduje się stała, licząca 350 to-
mów ekspozycja wszystkich książek wydanych przez kiero-



gospodarczym i tak utworzona została galeria dokumentacji 
fotograficznej naszej działalności. 3 września 2014 roku prze-
kształciłem ten ośrodek (o czym była mowa powyżej) w Cen-
trum Mateczników Świętokrzyskich Patriotyzmu i Kultury, ze 
szczególnym naciskiem na kulturę podróży. Namawiam mło-
dzież do wyjazdu w świat, ale z biletem powrotnym. Podróże 
powinny służyć podpatrywaniu zwyczajów, dobrych rozwią-
zań i pomysłów, a po powrocie adaptowania ich do naszych 
potrzeb i warunków. Kiedy w czasie jednej z moich licznych 
podróży przejeżdżałem przez Dolinę Krzemową w  stanie 
Kalifornia, polski przewodnik powiedział, że wśród pracow-
ników znajduje się tu 10% Polaków, którzy są autorami 90% 
wszystkich innowacji. Zadałem wtedy pytanie, dlaczego oni 
nie pracują dla Polski. Uzyskałem odpowiedź: A dlaczego wy 
nie stworzycie im warunków do samodzielnej, twórczej pracy?

I  tu jest rola polityków, działaczy, również takich jak ja. 
Musimy zarażać młodzież bakcylem podróżowania, ale po-
dróżowania dydaktycznego, a potem zagospodarować tą zdo-
bytą wiedzę i nabyte umiejętności w Polsce i dla Polski. Do-
tychczas jest dokładnie odwrotnie. Kształcimy młodych ludzi 
w  kraju, a potem nie stwarzamy im warunków do samore-
alizacji. Opuszczają więc Polskę szukając dla siebie szans 
w świecie, służąc swoją wiedzą i talentem innym nacjom.

Cechy (kryteria) charakterystyczne dla Mateczników
Obecnie chciałbym się skupić na określeniu cech wspól-

nych mateczników, niejako kryteriów charakteryzujących to 
nowe zjawisko kultury regionalnej. 

Podstawowym kryterium jest po pierwsze: żeby były to 
działania non profit, po drugie relacja z władzami musi być 
partnerska; władza powinna wspomagać te działania, ale nie 
dyktować, co ma robić matecznik. Działalność ma być auten-
tyczna, samodzielna programowo. Ruch matecznikowy wi-
nien cechować się ścisłymi związkami z małą ojczyzną.

Pamiętać należy słowa ks. Janusza Pasierba – Każdą kultu-
rę, każdą ojczyznę tworzą nie tylko ludzie i języki, ale i Ziemia. 
Gdyby jej zabrakło wszystko stałoby się bezdomne. Słowa te 
winny stanowić motto matecznikowego działania. 

Działalność na rzecz Mateczników z  reguły nie jest na-
stawiona na dotacje finansowe, ale byłoby miło, gdyby ktoś 
z gminy zadbał o to, czy na przykład nie trzeba dołożyć gro-
sza na ogrzewanie funkcjonującego na jej terenie Matecznika 
zimą, czy może udzielił pomocy w jego remoncie… 

Właściciele Mateczników muszą dbać o  to, żeby były 
w  nich reprezentowane elementy patriotyczne, kulturowe 
i edukacyjne. To wszystko osobiście realizuję na spotkaniach 
z młodzieżą, na których podkreślam: pamiętajcie o  tradycji, 
pamiętajcie o tym, że Polska jest silna swoją historią, pamię-
tajcie o  wielkich Polakach. Także Polakach, którzy często są 
bohaterami innych krajów. Weźmy Ernesta Malinowskiego; 
gdy byłem w  Peru, na każdym kroku widziałem ślady jego 
działalności oraz pamięci o nim. W Stanach Zjednoczonych 
natrafiałem na podobne ślady pamięci związane z Kazimie-
rzem Pułaskim (popularne Parady); czy związana z Pawłem 
Edmundem Strzeleckim słynna góra Kościuszki w  Austra-
lii. Przykładów podobnych można by mnożyć. Powinniśmy 
uczyć młodzież, by umiała czytać w historii, a od zarządza-
jących nami wymagać, by pilnowali, aby tej historii nie fał-
szowano. W matecznikach uczymy też swobody wypowiedzi, 
odwagi w głoszeniu własnych przekonań, umiejętności prze-
ciwstawiania się utartym sądom, bo tylko wtedy wychowamy 
wartościowych i świadomych obywateli.

waną przeze mnie w latach 1981-2004 Bibliotekę Staszowską, 
a po roku 2005 Bibliotekę Świętokrzyską. 

Specjalna tablica informuje o wszystkich eksponowanych 
pozycjach tego znanego w Polsce i świecie wydawnictwa (au-
torami ponad 20 pozycji książkowych są Polacy z Litwy, Sło-
wacji, Francji, Węgier oraz Stanów Zjednoczonych). 

W Sali Kultury znajdują się: kolekcja eksponatów geolo-
gicznych, kącik etnograficzny z Galerią Sztuki twórców ziemi 
świętokrzyskiej, są więc kolekcje obrazów, rzeźb i grafiki.

Wspieramy tworzenie dzięki talentowi, więc rolą naszą 
jako gospodarzy Mateczników jest także tworzenie możliwo-
ści, czyli organizowanie plenerów, konkursów literackich dla 
młodzieży, wycieczek do miejsc, gdzie ta kultura powstawała. 
Nasz ośrodek, wspólnie z profesorem Andrzejem Tyszką, or-
ganizował między innymi wycieczki dla młodzieży, w trakcie 
których, oprócz odwiedzania miejsc pamięci narodowej, pól 
bitewnych, ośrodków historycznych, uczestnicy zwiedzali 
miejsca, w  których tworzyła się kultura literacka, w  połą-
czeniu z polityką, na przykład Dom Pamięci Adama Bienia, 
Muzeum Ludowe w Piórkowie czy Izba Pamięci „Jędrusiów” 
w Sulisławicach. Przy okazji młodzież zobaczyła piękny ro-
mański XIV-wieczny kościół w Sulisławicach, a  także nowy 
kościół, gdzie jest Matka Boska Sulisławska, słynna cudami 
Pani Ziemi Sandomierskiej, a więc nastąpiło połączenie edu-
kacji patriotycznej i kulturalnej. Tak rozumiem żywe naucza-
nie historii.

Geneza powstawania Mateczników 
Obecnie chciałbym przedstawić genezę powstawania 

ośrodków matecznikowych oraz przybliżyć z grubsza ich fi-
nansowanie. Te ośrodki matecznikowe, a jest ich w skali kra-
ju grubo ponad setka, powstały głównie z potrzeby serca i ze 
środków prywatnych. Taki ośrodek jak w  Muzeum Lwowa 
i  Kresów w  Biniszewiczach koło Kuklówki, Dom Służebny 
Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu k. Bił-
goraja, Muzeum Sztuki Ludowej w  Otrębusach, dwór Woj-
ciecha Siemiona w  Petrykozach (niestety już nieistniejący), 
Zagroda Guciów na Roztoczu, czy Izba Pamięci Adama Bie-
nia w  Ossali, Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w  Wiśniowej, 
Muzeum Ludowe w Piórkowie na ziemi świętokrzyskiej, Mu-
zeum Ludowe w Adamowie; one wszystkie powstały z pry-
watnych funduszy, tak samo jak z moich własnych środków 
powstał ośrodek w Kaniowie. To było w roku 2002. Nie żył już 
wówczas mój tata, patriota, który działał w AK i na poczcie 
kieleckiej przechwytywał listy denuncjacyjne do gestapo, ra-
tując w ten sposób życie wielu ludziom. W 2002 roku odeszła 
mama, znana społeczniczka, działaczka ruchu ochrony przy-
rody, bardzo zaangażowana w walkę o polskość (za odmowę 
zdjęcia krzyży w  szkole w  latach pięćdziesiątych była przez 
wiele lat szykanowana). Rodzice zostawili mi 20 tysięcy tzw. 
posażnego. Kwotę tę postanowiłem przeznaczyć na coś, co 
będzie kontynuacją ich patriotycznego i społecznikowskiego 
zaangażowania, którego na własnym przykładzie uczyli mnie 
i moją siostrę od najmłodszych lat. Rozbudowałem więc wła-
sny dom o 44-metrową salę spotkań (liczba 44 ma dla mnie 
mistyczne znaczenie rodem z  epoki Romantyzmu), zago-
spodarowałem przylegający kawałek ogrodu budując scenę. 
Zaadaptowałem też stojący obok budynek gospodarczy oraz 
jeden z garaży. To co powstało nazwałem Ośrodkiem Regio-
nalizmu Świętokrzyskiego, a jego otwarcie nastąpiło 25 lipca 
2004 roku. Oczywiście do tych 20 tysięcy musiałem dołożyć 
kwotę kilka razy większą… Później postanowiłem zadaszyć 
przestrzeń między dobudowanym skrzydłem a  budynkiem 



Znaczenie współpracy między matecznikami. 
I Zjazd Mateczników

Chciałbym podkreślić znaczenie współpracy między mateczni-
kami w zakresie promocji i popularyzacji ich działalności oraz in-
tegracji w skali np. województwa czy kraju. Z tego powodu w maju 
2016 roku, po prawie dwóch latach przygotowań, zorganizowali-
śmy Zjazd Gospodarzy Mateczników. Podczas trzydniowych obrad 
w urokliwym zakątku ziemi świętokrzyskiej, na terenie gminy Za-
gnańsk, w miejscowości Tumlin Osowa i w moim Ośrodku w Ka-
niowie wymienialiśmy doświadczenia w kierowaniu matecznikami 
krajowymi i poza Polską, równocześnie je promując. 

Zaprezentowane zostały Mateczniki: Pustelnia Złotego 
Lasu w Rytwianach, Dworek Żeromskiego w Ciekotach, Izba 
Pamięci „Jędrusiów” w  Sulisławicach, Izba Ludowa Kaczo-
rów w Piórkowie. Ten najbardziej typowy wiejski matecznik 
powstał w starej chałupie i starej kuźni, na tzw. „ojcowiźnie”. 
Jego założyciel, a  zarazem autor prezentacji, Kazimierz Ka-
czor zgromadził w  tych pomieszczeniach nieużywane już 
dziś narzędzia i urządzenia związane z rolnictwem i życiem 
codziennym mieszkańców wsi, a  ponadto w  części domu 
wyeksponował medale PRL-owskie, portrety przywódców 
komunistycznych, dokumenty oraz fotografie z  tamtej, dla 
młodych już nieznanej epoki. W ten sposób powstał matecz-
nik ukazujący historię regionalną oraz przede wszystkim ma-
tecznik ukazujący dawne narzędzia pracy rolnika. 

Następnie Longin Kaczanowski zaprezentował rodzinny 
matecznik usytuowany we własnym letnim domu w Kaniowie, 
wsi na terenie gminy Zagnańsk – matecznik związany z kultem 
Maryjnym, a  Galerię Instrumentów Folkowych Pawła Kani 
(instrumentalisty grającego na instrumentach drewnianych, 
twórcy znanego zespołu folkowego) w Grodzisku Mazowiec-
kim omówił jego zięć Paweł Stróżewski. Zgromadził ponad 
tysiąc instrumentów z  całego świata, niezmiernie rzadkich, 
niektórych historycznych już, i prezentuje je odwiedzającym. 

O mateczniku Józefa Piłsudskiego, dworku Milusin w Sulejów-
ku opowiedziała Beata Nessel, która na jego bazie inicjuje działa-
nia promujące tradycję piłsudczykowską; zostało tam stworzone 
stowarzyszenie na rzecz Marszałka kultywujące tę tradycję. A za 
dwa lata zostanie oddany bastion polskiego patriotyzmu w Sule-

jówku. O dworze w Szybie w woj. gorzowskim opowiedział jego 
właściciel Wojciech Jachimowicz, zaś tradycję matecznikowych 
spotkań historycznych w Wieliczce przedstawiła Jadwiga Duda, 
szefowa Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. 

 O swoich matecznikach opowiadali także przedstawiciele 
Polonii. Z Chicago przyjechała Alina Szymczyk, prezes tamtej-
szego Zrzeszenia Literatów Polskich, która organizuje imprezy 
dożynkowe, obchody rocznic i świąt patriotycznych oraz pro-
wadzi teatr Rzepicha. Jej wszechstronna działalność skupia nie 
tylko Polaków, ale również miejscową ludność, która lgnie do 
tej polskiej kultury. Przedstawiciele Polonii węgierskiej (Ali-
cja Nagy oraz Marek Rak) zaprezentowali działalność polskiej 
emigracji w  kraju bratanków, zrzeszonej w  takich organiza-
cjach jak: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema 
na Węgrzech, prowadzące m.in. szkółki polonijne oraz Forum 
Twórców Polonijnych na Węgrzech czy działające w Györ Pol-
skie Stowarzyszenie im. Jana III Sobieskiego.

Z kolei Irena Duchowska, prezes Stowarzyszenia Polaków 
w  Kiejdanach podzieliła się refleksjami związanymi z  ma-
tecznikiem folklorystycznym kultury polskiej na Laudzie 
oraz omówiła organizowane każdego roku w czerwcu przez 
Stowarzyszenie Dni Kultury Polskiej na Żmudzi, z udziałem 
ponad tysiąca przybyłych z Litwy i z Polski uczestników. 

Uczestnicy Zjazdu zwiedzili także Matecznik Henryka Sienkiewi-
cza – jego dworek w Oblęgorku, muzeum ludowe Jana i Teresy Kraw-
czyków w Adamowie oraz Centrum Matecznikowe w Kaniowie. 

Uczestnicy Zjazdu Mateczników Polskości 
przed pałacykiem H.Sienkiewicza
w Oblęgorku

Fragment Muzeum Ludowego w Adamowie



Na zakończenie Zjazdu wybrano władze Mateczników, 
w tym siedmioosobowy Zarząd, na czele którego stanął autor 
tego artykułu; trzyosobową Komisją Rewizyjną oraz trzyoso-
bowy Sąd Koleżeński. Prof. dr Andrzej Tyszka, wiceprezes Kra-
jowej Rady przedstawił założenia ideowo-programowe Krajo-
wej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Pokreślił istotną 
rolę liderów organizacji Mateczników, znaczenie inicjatyw lo-
kalnych. Nowo wybranemu Zarządowi powierzono opracowa-
nie projektu statutu, a także zobowiązano do działań mających 
na celu integrację organizacji matecznikowych oraz stworze-
nie swoistej mapy Mateczników Polskości w kraju i za grani-
cą. Postanowiono zorganizować kolejny Zjazd, nie później niż 
w roku 2018, roku obchodów stulecia Odrodzenia Polski.

Przyczyny wzrostu znaczenia ruchu Matecznikowego 
Po kilku miesiącach od Zjazdu Gospodarzy Mateczników 

można zadać sobie pytanie o przyczyny wzrostu znaczenia ru-
chu Matecznikowego w Polsce i świecie. Odpowiedź jest prosta. 
Jest on sposobem na zatrzymanie pochodu Polaków ku nico-
ści ideowej, ku zatraceniu własnej narodowej tożsamości. Jest 
równocześnie znakiem protestu przeciw rzeczywistej likwidacji 
ruchu towarzystw regionalnych, które po roku 2004 wrzucone 
do jednego worka organizacji o nazwie pozarządowych (razem 
z ZOZ-ami czy towarzystwami miłośników kanarków) nie mają 
środków na prowadzenie działalności statutowej i  po prostu 
albo wegetują, albo umierają. Nie mają bowiem żadnego oparcia 
w pozbawionej środków finansowych oraz Ośrodka Dokumen-
tacji Towarzystw Regionalnych w Ciechanowie (zlikwidowane-
go po roku 2004) Radzie Krajowej Ruchu. Obecnie pozwala się 
działać jedynie tylko tym organizacjom regionalnym, które re-
alizują nie własny (narodowy) lecz prounijny program działania. 
Po jesieni 2015 roku i zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 
propolskiej partii Jarosława Kaczyńskiego „Prawa i Sprawiedli-
wości” jest szansa na zmianę tej sytuacji. Utworzony w  listo-
padzie 2015 roku rząd Beaty Szydło, przy wsparciu prezyden-
ta Andrzeja Dudy, robi wszystko, by uratować polskość Polski. 
Reanimowanie więc polskiego regionalizmu doskonale wpisuje 
się w rządowy program dobrej zmiany. Nie jest tajemnicą, że po-
wołanie do życia sieci Mateczników Patriotyzmu i Kultury i ich 
pierwsze dokonania są najlepszym sposobem na odrodzenie 
regionalizmu. Mam nadzieję, że obecna władza także to czuje. 

Znaczenie Mateczników Polskości jest szczególnie ważne 
po roku 2004, tj po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
Od tego czasu do chwili obecnej bezustannie trwa walka 
o oblicze Polski, jej suwerenność i niezawisłość w przyszłości. 
Jestem pewien, że w tej walce mateczniki odegrać mogą istot-
ną rolę. A walka ta rozgrywa się na wielu polach: rodzinnym, 
społecznym, politycznym, medialnym…

Bardzo ważna jest postawa rodziców. Uważam, że nawet osią-
gnięcie przez dzieci wieku dorosłego nie zwalnia rodziców z od-
powiedzialności za ich postawę, zachowanie. Należy im, podobnie 
jak wtedy, gdy dorastały, wyrażać opinię na temat spraw takich jak 
tradycja, religia, wiara. Po to, by wiedziały, że pewne rzeczy w ich 
wydaniu (np. luźny stosunek do wiary, co skutkuje omijaniem Ko-
ścioła) nie mogą się nam podobać. U części rodziców panuje zgub-
na opinia, że wobec dzieci dorosłych nie należy być „ośrodkiem” 
opiniotwórczym. Tak, jakby przestało nas obchodzić ich zacho-
wanie, stała się nieważna dla nas ich postawa i czyny. Są przecież 
dorośli i odpowiadają sami za to co robią. Nic bardziej błędnego. 
W perspektywie społecznej taką postawą dajemy przyzwolenie na 
liberalne przeobrażanie naszego życia publicznego. Na lansowanie 
obcego hasła „róbta co chceta”. Na lekceważący stosunek do religii, 
która - nie zapominajmy – od początku naszej państwowości była 

nierozerwalnie związana z kulturą rodzimą. Pamiętajmy więc, że 
przyzwolenie na taką „liberalną” postawę oznacza lekceważenie 
polskiej kultury, jej wielkich wartości humanistycznych. Śmiem 
twierdzić, iż to wszystko spowodował fałszywy liberalizm, który 
na dobre się u nas rozpanoszył. Ten proces odchodzenia od pol-
skości (tradycji, wiary i rodzimej kultury) rozpoczął się właśnie 
w latach 90. XX wieku. Wtedy to otwarły się wszystkie granice…
Również granice przyzwoitości. 

Tolerancja bez odpowiedzialności prowadzi jedynie do 
zaniku polskości, do sytuacji, która po latach może spowo-
dować utratę rzeczywistej pozycji rodziny, a w konsekwencji 
może wpłynąć na trwałość Polski. A skutkiem tego może być 
nawet utrata niepodległości. I  dlatego tak ważne dla mnie 
jest skuteczne kontynuowanie tradycji, utrwalanie świado-
me naszej tożsamości narodowej, przypominanie ważnych 
faktów z dziejów naszego państwa, z podkreśleniem naszych 
sukcesów militarnych. Bo tylko wtedy możemy budować 
dumę narodową i  kształtować u  naszych rodaków postawę 
pełną godności. Tylko wtedy Polacy będą czuli się pełno-
prawnymi członkami Wspólnoty Europejskiej, kiedy będą 
świadomi swej bogatej historii, a tej na pewno nie kształtuje 
świętowanie (tak jak dotychczas) głównie porażek…I dlatego 
należy wychowanie obywatelskie prowadzić w domach, na-
wet, moim zdaniem, a może przede wszystkim, z dorosłymi 
naszymi pociechami. I nie tylko po to, aby to nas satysfakcjo-
nowało, ale dla ich dobra, dobra ich dzieci a naszych wnuków.

Funkcje i zadania Mateczników
To miejsce wychowania patriotycznego młodzieży, stąd zna-

czenie dbałości o zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa 
narodowego i odpowiedź na pytanie skąd wyszliśmy. To wpływa 
na utrwalanie tożsamości narodowej Polaków. Mateczniki winny 
być także miejscem opieki nad wszelakimi talentami twórczymi: 
w dziedzinie nauki, sztuki i literatury, promowania kultury regio-
nu oraz budowania postaw obywatelskich mieszkańców poprzez 
organizowanie zajęć w ramach tworzonych uniwersytetów ludo-
wych, uniwersytetów II i III wieku, uczących tolerancji i akcepta-
cji wielokulturowości. Mateczniki to również miejsce aktywności 
edytorskiej: chodzi tu o działalność wydawniczą książkową oraz 
czasopiśmienniczą na rzecz małych ojczyzn. Mateczniki winny 
być dopływem nowych energii do zjawiska zwanego tożsamością. 
To ogniska promieniowania kulturowych wartości zawierające 
bogactwo treści i form. Mateczniki Patriotyzmu i Kultury to rze-
czywiste miejsce walki o Polskość. To swoiste źródła patriotyzmu 
i kształtowania postaw obywatelskich.

Wg opinii Tyszki mateczniki to także narzędzia instytu-
cjonalne nowej fazy regionalizmu i patriotyzmu.

Mateczniki mogą odrodzić Polskę mentalnie. One pełnią 
rolę swoistego czakramu, źródła specjalnej mocy, miejsce, 
gdzie z niczego coś powstaje i promieniuje na okolicę. Matecz-
niki mogą mieć istotny wpływ na wychowanie obywatelskie 
Polaków. Jak uważa Andrzej Stawarz, mateczniki poprzez upo-
wszechnianie dziedzictwa wspomagają wychowanie patrio-
tyczne, polegające na wykształcaniu postaw prospołecznych, 
obywatelskich służących państwu i umacnianiu naszej niepod-
ległości. Zatem służą nam wszystkim, całemu społeczeństwu. 
Tworzenie więc i promowanie mateczników staje się współcze-
śnie istotnym czynnikiem podnoszenia wartości naszego życia 
oraz kształtowania nowoczesnego patriotyzmu.

Z drugiej strony Mateczniki służą przekazywaniu następ-
nemu pokoleniu przejmowanego przez pokolenie współcze-
sne w postaci zasadniczo nienaruszonego, ale w miarę moż-
ności wzbogaconego dziedzictwa. Innym ważnym zadaniem 



mateczników jest uczestnictwo w dziele budowania równo-
wagi między tym co swojskie a tym co jest (lub wydaje się że 
jest) obcym. Jakże pięknie oddają to słowa poety, przytoczone 
w liście prof. Grażyny Dąbrowskiej:

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

wiska na mapie kulturowej Polski, mieści się w ruchu przebu-
dzenia obywatelskiego i archipelagu polskości.

Mateczniki winny zaistnieć jako fenomen dobrej zmiany 
w polskiej rzeczywistości.

Równocześnie nie wolno nam, regionalistom działającym 
na rzecz mateczników Polskości w kraju i za granicą w śro-
dowiskach polonijnych, zapominać o realnych zagrożeniach 
dla rozwoju ruchu Mateczników Polskości. Najważniejszym 
jest wszelkiego rodzaju lewactwo oraz ideologia i  praktyka 
społeczno-globalistycznych Euroregionów, głoszona przez 
wpływową część polityków, do niedawna zresztą rządzących 
Polską. Dlatego Mateczniki muszą się rozwijać niezależnie od 
polityki, po to, aby stanowić dostateczną siłę, zdolną do zmu-
szenia sprawujących władzę do traktowania na serio i z nale-

żytym szacunkiem polskich wartości narodowych 
rozwijanych na bazie tradycji, patriotyzmu i  ro-
dzimej kultury.

Pozwoli to nam wszystkim na zachowanie na-
rodowej dumy, opartej o  trwałe korzenie naszej 
kultury, ponadtysiącletnią historię oraz chrześci-
jańskie wartości. Mateczniki mogą odrodzić Pol-
skę mentalnie, stanowiąc gwarancję dobrej zmia-
ny, niezwykle aktualnego hasła rządzącej obecnie 
Polską ekipy „Prawa i  Sprawiedliwości”. Z  tego 
powodu książce stanowiącej pokłosie I  Zjazdu 
Mateczników Patriotyzmu i  Kultury dałem tytuł 
Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany.

W  książce, obok wygłoszonych referatów programowych 
(autorami byli prof. Andrzej Tyszka, dr Maciej A.Zarębski dr 
Andrzej Stawarz, były długoletni dyrektor Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie, Andrzej Szczerbowski, właściciel dworu 
w Śmiłowie w świętokrzyskiem i Zofia Kaczor Jędrzycka, prezes 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych), relacji ze Zjazdu oraz 
prezentacji mateczników krajowych i  polonijnych zostały za-
mieszczone referaty z pogranicza regionalizmu i ruchu matecz-
nikowego. Ich autorami byli m.in. Bogdan Dworak z Zagłębia, 
dr Janusz Termer z Mazowsza, a także dr Mieczysław Wojecki 
z  Pogranicza Zachodniego i  dr Alfons Bobowik z  Pogranicza 
Wschodniego. Wielokulturowość Pogranicza nastraja optymi-
stycznie. Jestem pewien, że wkrótce powstaną tam (i nie tylko 
tam) silne Ośrodki Mateczników Polskości. Bo to nie tylko swo-
isty znak czasu, ale tego oczekuje od nas nasza Ojczyzna…

Maciej A.Zarębski
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triotyzmu i Kultury w „Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany”, 
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Autor tekstu – Maciej A.Zarębski – (ur. 24-02-1943) jest dr. 

nauk med., ale także pisarzem, regionalistą, wydawcą, podróżni-
kiem, fotografikiem i animatorem kultury. 

Twórca (w roku 2005) i prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego (do chwili obecnej), założyciel (w roku 1981) i prezes do 
roku 2006 Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego (od tego roku 
prezes honorowy). W roku 1991 twórca Muzeum Ziemi Staszowskiej, 
w roku 2004 Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego, przekształco-
nego we wrześniu 2014 roku w Matecznik Świętokrzyski Patriotyzmu 
i Kultury. Redaktor naczelny miesięcznika „Goniec Staszowski” (lata 
1991-2003), w  latach 2004-2014 redaktor naczelny pisma „Eskulap 
Świętokrzyski”, od roku 2007 (do chwili obecnej) redaktor naczelny 
kwartalnika „Goniec Świętokrzyski”. Założyciel (w  roku 1982) i  re-
daktor Biblioteki Staszowskiej, przekształconej w roku 2005 w Biblio-
tekę Świętokrzyską. W tych wydawnictwach ukazało się dotychczas 
350 pozycji, z czego 200 w Bibliotece Staszowskiej

Członek (od 2001 roku) Związku Literatów Polskich, autor 50 książek 
o tematyce biograficznej, podróżniczej i z dziedziny literatury dokumental-
nej małych ojczyzn. Założyciel (w roku 2006) i członek honorowy Zrzesze-
nia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago. Od maja 2016 roku pre-
zes Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury, od czerwca 2016 
roku członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Laureat wielu odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym nagrody se-
kretarza Polskiej Akademii Nauk (1976), Krzyża Kawalerskiego OOP 
(2001), I nagrody i medalu Zygmunta Glogera (2008), medalu „Gloria 
Medicinae” (2010) a także laureat Polcul Foundation (1992), nagrody 
literackiej Witolda Hulewicza (2003), medalu I Obrony Lwowa (2001) 
a także nagród ministrów Kultury Polski (1996) i Słowacji (1997) oraz 
medalu Paderewskiego (2015), przyznanego przez Stowarzyszenie 
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Posiada Order Wdzięczności 
Społecznej czytelników Zielonego Sztandaru (1989), odznakę „Zasłu-
żony dla Staszowa” (1995), „Zasłużony dla kultury polskiej” (2007). 
Jest także laureatem Nagrody Publiczności Ogólnopolskiej Wystawy 
Fotograficznej Lekarzy (Łódź 2012). 
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