
W  gościnnej zagnańskiej siedzibie Świętokrzyskich 
Mateczników Patriotyzmu i  Kultury 20 maja 2017 r. 
miało miejsce kolejne, ciekawe spotkanie zorganizowa-
ne przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, mia-
nowicie Posiady z Poetami Polonijnymi i ich twórczo-
ścią. Gospodarz spotkania dr Maciej Andrzej Zarębski 
w serdecznych słowach powitał wszystkich przybyłych 
gości zgromadzonych w  sali konferencyjnej Ośrod-
ka (foto 1 i  2). Poinformował, że ze względu na inne 
czynności służbowe nie mógł przybyć prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński przekazując jednak życzenia owocnych 
obrad. Z  podobnych względów nie przybyła również 
minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej Elżbieta 
Rafalska i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel. Od nich Świętokrzyskie Towarzystwo Regional-
ne otrzymało również serdeczne pozdrowienia.

Na obrady, poza występującymi poetami polonijnymi 
przybyli m.in. Bogusław Cebulski z  Odolanowa, Gerard 
Socha ze Strzyżowa, Eulalia i Józef Kowalscy ze Staracho-
wic z synem prof. dr. med. Mirosławem z Warszawy; Wie-
sław Kot, Barbara i  Jacek Nasternakowie, Wiesław Kuca 
i  Stanisław Ratusznik ze Staszowa, Tomasz Staszewski 
z Sulislawic, Jan Wiaderny z Końskich, Katarzyna Micha-
luk i Mariusz Sitko z Krakowa, Lucyna Kukomska i Rafał 
Graczyk z  Płocka, Teresa i  Jerzy Szwaczka z  Wodzisła-
wia, Ryszard Wójtowicz z Warszawy oraz Aneta Wójcik, 
Wiktor Czapla, Karol Stolarek i Wit Zarębski z Łodzi, Jan 
Krawczyk z  Adamowa, Jan Jadach, Andrzej Jędrychow-
ski, Edward Karyś, Wojciech Kołodziej, Stanisław Kędzior 
i Marek Skuza z Kielc oraz Marzanna Moćko, Mieczysław 

Gębski, Krzysztof Jończyk i  Jacek Fronio z  Zagnańska. 
W sumie w Posiadach wzięło udział ponad 40 osób. 

 Po powitaniu uczestników obrad przez Macieja A. Za-
rębskiego głos zabrali twórcy polonijni. Prezes Zrzeszenia 
Literatów Polskich w Chicago, poetka i animatorka kultu-
ry Alina Szymczyk (foto 3) opowiedziała swoją drogę ży-
ciową w Chicago oraz początki działalności literackiej na-
jeżonej różnymi przeciwnościami nieznanego jej wówczas 
środowiska polonijnego. Realia życia w kraju okazały się 
zupełnie odmienne w zderzeniu z realiami chicagowskimi. 
Zakotwiczając się w Jezuickim Ośrodku Polonijnym pod-
jęła energiczną działalność w dziedzinie animacji kultury 
polskiej skupiając z  roku na rok w obszarze działalności 
literackiej coraz więcej autorów. Stowarzyszenie posiada 
w tej chwili własną kapelę, organizuje uroczystości patrio-
tyczne i religijne sięgające do tradycji, obecnie często za-
pominanych. Są to Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, do-
żynki, tradycje obchodów Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia oraz polskich świąt narodowych. Na organi-
zowane spotkania z ciekawymi ludźmi przyjeżdżają zapro-
szeni Polacy z kraju. Na zakończenie swojego wystąpienia 
przedstawiła dorobek literacki środowiska i  przeczytała 
kilka własnych utworów poetyckich.

Fraszkopisarz i satyryk z węgierskiego Györ, Wawrzy-
niec Marek Rak (foto 4), działacz Polskiego Stowarzysze-
nia Kulturalnego im. Jana Sobieskiego, omówił związki 
Węgier z  Polską. Przypomniał wspólną historię obu na-
rodów upamiętnioną na Węgrzech, a szczególnie w Györ, 
pomnikami lub tablicami pamiątkowymi znanych pol-
skich osobistości, m.in. brata Rafała Kalinowskiego czy 
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hetmana Jana Sobieskiego. Kontynuowane są obchody 
przyjaźni polsko-węgierskiej w  dniu 23 marca. Omówił 
życie kulturalne 135-tysięcznego Györ oraz jego związki 
partnerskie z wieloma miastami nie tylko w Europie, ale 
także na kontynencie azjatyckim. Polskim miastem part-
nerskim jest Poznań. Przedstawiając bogate życie kultural-
ne miasta z funkcjonującym Forum Twórców Polonijnych 
zapoznał wszystkich z  charakterem własnej twórczości, 
odczytując niektóre swoje utwory, głównie fraszki.

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

Z przyczyn od siebie niezależnych (choroba, brak waż-
nego paszportu) nie mogły przybyć na spotkanie Agata Ka-
linowska –Bouvy z Francji i Bożena Pawłowska-Kilanow-
ski z Kanady. Maciej Zarębski odczytał przysłane przez nie 
życzenia owocnych obrad. Bożena Pawłowska-Kilanow-
ski z Kanady przesłała ponadto swój życiorys i drogę do 
twórczości literackiej oraz poinformowała o  otrzymaniu 
w 2016 r. medalu im. Tadeusza Kościuszki. (foto 5 – Bo-
żena Pawłowska-Kilanowski na X Posiadach w Zagnań-
sku w roku 2015). Załączyła też kilka wierszy, które zostały 
przez Macieja A.Zarębskiego zaprezentowane.

Podsumowując tę część Posiadów, prezes Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego zauważył, że Polacy 
mieszkający czasami od wielu lat w innych państwach na 
świecie, nadal tkwią mocno nogami w polskości. Wska-
zuje to na fakt, że polskość nie jest jakimś wymyślonym 
trendem a  całym bagażem bogatej narodowej tradycji, 

z której się już nigdy nie wyrasta. Następnie głos zabrał 
Bogusław Cebulski z  Odolanowa (foto 6), szef Kapeli 
znad Baryczy, istniejącej już od 30 lat, propagator twór-
czości ludowej na antenie Radia Maryja i TV TRWAM. 
Potwierdził, że polski duch jest bardzo mocny, a kapela 
towarzyszyła pielgrzymom w ich pielgrzymce do Rzymu. 
Podarował ŚTR oraz twórcom w Chicago i Györ zestawy 
płyt kapeli. Gorąco zachęcał do twórczości, która staje się 
łącznikiem międzypokoleniowym, pozwalającym prze-
nosić tradycje narodowe z  pokolenia na pokolenie. Na 
zakończenie swojego wystąpienia zaprosił uczestników 
Posiadów Zagnańskach na jubileusz 30-lecia kapeli, któ-
ry odbędzie się w Odolanowie 10 czerwca 2017 roku. 

W  dalszej części gospodarz spotkania poinformował 
o wydanych w br. pięciu pozycjach w Bibliotece Święto-
krzyskiej prezentowanych na stoisku wydawniczym (foto 
7). Przedstawił również dary dla ŚTR, przekazane w kwiet-
niu br, przez znanego dramaturga Jerzego Przeździeckie-
go w postaci dwóch obrazów (z XIX wieku), talerza ry-
cerskiego Chlewnik z wieku XVIII, mieczyka tatarskiego 
spod Wiednia z roku 1611, a także zestawu zabytkowych 
dziewięciu mieczyków i bagnetów, w tym mieczyka Wi-
kingów z IX wieku (foto 8). Następnie prezes ŚTR zaprosił 
uczestników Posiadów do obejrzenia wystawy foto z Pań-
stwa Inków, obrazującą uroki Machu Picchu (została ona 
wysoko oceniona przez twórcę kieleckiej szkoły krajobra-
zu, wybitnego fotografa, Pawła Pierścińskiego). Fotografie 
autorstwa dr. Macieja A. Zarębskiego powstały jako pokło-
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sie jego podróży w roku 2011 po kontynencie Południowej 
Ameryki. (foto 9 – Bogusław Cebulski w rozmowie z Mie-
czysławem Gębskim radnym Sejmiku Świętokrzyskiego, 
w tle fotogramy wystawy)

 Nawiązując do zbiorów muzealnych, dr Maciej A. 
Zarębski zwrócił uwagę na kształcenie młodzieży w du-
chu patriotyzmu. Zwracając się do pedagogów zagnań-
skich szkół, będących gośćmi na spotkaniu, zachęcał do 
odwiedzania siedziby ŚTR. Jest to bowiem znakomite 
uzupełnienie okrojonej wiedzy historycznej w progra-
mach szkolnych i  te braki można tu trochę nadrobić 
zapoznając się z  całością zgromadzonych eksponatów, 
literatury, fotosów i tablic poglądowych.

Wiesław Kot, poeta staszowski, zaśpiewał zwrotkę 
pieśni „Boże coś Polskę” z napisanym własnym tekstem 
nawiązującym do obecnej sytuacji w Polsce. Natomiast 
artysta malarz i popularyzator sztuki Tomasz Staszewski 
podjął temat antypolskości w mediach twierdząc, że bar-
dzo przeszkadza mówienie w mediach tylko o klęskach 
Polaków, a nie o zwycięstwach, co kształtuje w powszech-
nym odbiorze nieprawdziwy wizerunek Polaka. Z kolei 
Jan Wiaderny mówił o braku zgody, jedności, co zawsze 
doprowadzało naród polski do zguby. W tym kontekście 
wyrecytował wiersz własnego autorstwa o patriotyzmie 
do ojczyzny. Do odwiedzin prowadzonego wspólnie 
z żoną Teresą Muzeum Ludowego w Adamowie zaprosił 
znany regionalista świętokrzyski Jan Krawczyk.

Podsumowując obrady dr Maciej A. Zarębski odniósł 
się do myśli Wincentego Witosa, który nigdy nie mówił 
o  interesie partyjnym, tylko o  interesie państwa. A  do 
czego doprowadziło Polskę dbanie o  interes partyjny, 
mieliśmy przykład skutków rządów poprzedniej ekipy. 
Priorytetem każdej rządzącej opcji politycznej powinien 
być wyłącznie interes państwa, bo to naród w demokra-
tycznych wyborach daje mandat rządzenia, a nie partia. 
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do degustacji 
potraw dobrej żywności (foto 10) zaprezentowanej przez 
znakomitą gospodynię dr Ludomirę Zarębską, na stole 
szwedzkim zlokalizowanym na świeżym powietrzu. Czas 
umilał znany muzyczny zespół rockowy z Łodzi „Bruno 
Schulz” w składzie: Karol Stolarek – wokal, Wiktor Cza-
pla – gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. (foto 11) 

Spotkanie należy uznać merytorycznie i organizacyj-
nie za bardzo udane. Jednak nadal cieniem kładzie się 
na tego typu spotkaniach organizowanych przez Świę-
tokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku, brak 
zainteresowania lokalnych mediów i  przedstawicieli 
władzy, mimo wysyłanych zaproszeń. Nie budzi mojego 
zdziwienia fakt braku przedstawicieli władz spod znaku 
poprzedniej koalicji rządzącej. Ich nigdy sprawy patrio-
tyzmu nie interesowały. Natomiast dziwi i  to bardzo, 
milczenie wojewody świętokrzyskiego, brak reakcji na 
promowanie w  społeczeństwie postaw patriotycznych, 
w zasadzie brak nawet chęci do zapoznania się z cenną 
inicjatywą Mateczników Polskości, mających na celu wy-
chowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu i ocalanie 
od zapomnienia korzeni naszej polskości. Przecież po to 
daliśmy w wyborach zielone światło dla rządzenia obec-
nej ekipie, żeby nie uciekała od polskości, tylko żeby ją 
w końcu postawiła na właściwym poziomie. Myślenie po 
polsku w samych władzach Pis-u nie wystarczy. Trzeba 
zacząć myśleć kategoriami narodowymi w terenie. Szcze-
gólnie w terenie. Nad tym jednak jakoś „góra” nie bardzo 
panuje. To zaś może doprowadzić do tego, że następne 
wybory parlamentarne mogą się odbić potężną czkaw-
ką, skoro włodarz województwa nie ma rozeznania, jaki 
skarb kulturotwórczy posiada na swoim terenie. Dlacze-
go to nie wchodzi w  zakres jego zainteresowań? Na to 
pytanie nie odpowiem, ale władze PiS-u mogłyby się nad 
tym zastanowić.

Foto: Ludomira i Maciej Zarębscy
Tekst: Lucyna Kukomska
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