
Miał miejsce w dniu 21 kwietnia 2017 roku w sie-
dzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Wi-
tolda Gombrowicza w Kielcach. Prowadzili go dy-
rektor Biblioteki mgr Andrzej Dąbrowski i prezes 
Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultu-
ry i Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
dr Maciej A.Zarębski. Wzięło w nim udział ok. 60 
osób, w tym Stanisław Durlej, prezes Zarządu Od-
działu LTNK, Magdalena Helis szefowa Stowarzy-
szenia Żeromszczacy, dr Stanisław Ratusznik i Wie-
sław Kuca, ppłk DS. ze Staszowa, Kazimierz Kaczor 
gospodarz Matecznika Ludowości z Piórkowa, Ja-
nusz Głombiński regionalista z Michałowa; Tomasz 
Zakrzewski pracownik Urzędu Marszałkowskiego 
z Kielc, lekarze: Anna Restorff-Libiszowska, Anna 
Klonowska, Janusz Wiśniewski oraz Andrzej Ruciń-
ski, Marian Kwiecień, Kazimierz Ginał – sympatycy 
Świętokrzyskiego Tow. Regionalnego z Kielc. Była 
wysłanniczka p. wojewody Agaty Wojtaszek, a także 
Bogdan Dworak, pisarz i krytyk literacki z Zawier-
cia oraz prof. Andrzej Tyszka, socjolog i regionali-
sta z Podkowy Leśnej. Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne (poza prezesem Zarębskim) reprezento-
wali: Jan Jadach, Edward Karyś, Stanisław Kędzior, 
Jadwiga i Jerzy Tecławowie, Wanda Śliwińska i Bog-
dan Wtorkiewicz. 

W benefisie uczestniczyła przybyła z Warszawy 
rodzina pisarza: córka Klaudia z mężem Toma-
szem i ich dziećmi, wnukami pisarza – Karoliną 
i Michałem oraz rodzicami Tomasza Haliną i Ja-
nem Kozińskimi. 

Przybyłych na jubileusz gości (foto 1) powi-
tał dyrektor Dąbrowski, przypominając następ-
nie związki pisarza z rodziną Gombrowiczów; 
poprzez jego matkę z domu Kotkowską. Wyraził 
satysfakcję z powodu wyboru miejsca benefisu, 
podkreślając długoletnią współpracę Świętokrzy-
skiego Towarzystwa z Biblioteką. Następnie jubi-
lat otrzymał list gratulacyjny, który w imieniu pani 

wojewody wręczyła Jerzemu Przeździeckiemu jej 
wysłanniczka (foto 2).

Z kolei zabierając głos Maciej A.Zarębski przed-
stawił i omówił specjalnie wydany z okazji jubile-
uszu Szał zamysłów. Podkreślił, iż jest to II wydanie 
(poszerzone i uzupełnione) książki, która pod tym 
samym tytułem ukazała się w 1994 roku. Zazna-
czył, iż autorem projektu okładki (podobnie jak 
pierwszego wydania) jest znany artysta plastyk Ra-
fał Olbiński, kielczanin, absolwent Liceum Stefana 
Żeromskiego z roku 1960. Korektę dzieła (bardzo 
starannie) wykonała Ludomira Zarębska, on sam 
podjął się jego redakcji. Jest także autorem słowa 
wstępnego oraz jednym ze sponsorów wydawnic-
twa. Obok niego wydanie książki sponsorował 
Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzysze-
niu Autorów Zaiks oraz Klaudia Monika Koziń-
ska. Skład książki wykonał Andrzej Jędrychowski, 
a wydrukowano ją w renomowanej Drukarni im. 
Półtawskiego w Kielcach.

Jako wydawca Szału… podkreślił, iż ta autobio-
graficzna książka Jerzego Przeździeckiego jest po-
zycją 350. Biblioteki Świętokrzyskiej, a więc jubile-
uszową. To dziewiąta pozycja książkowa autorstwa 
Jerzego Przeździeckiego wydana w Bibliotece Świę-
tokrzyskiej. Następnie Zarębski wystąpił w roli lek-
tora (foto 3) prezentując jeden (38) z 51 rozdziałów 
książki.

Jubileusz 90-lecia urodzin Jerzego Przeździeckiego
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W tym stosunkowo niedużym rozdziale autor 
w sposób telegraficzny opisuje swoje pierwsze, 
zakończone rozwodem małżeństwo (jego owocem 
troje dzieci, którymi nadal się opiekował) oraz po-
czątki drugiego, szczęśliwego związku. Pokazuje 
się w tym rozdziale jako osoba wykazująca wielkie 
przywiązanie do Ojczyzny, odrzucając atrakcyjną 
propozycję znajomych Polaków, zamieszkujących 
od lat w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej pozostania na zawsze w tym kraju. 

Na ich słowa ofiarujemy Wam (Jerzemu i żonie 
Awie) piękny dom na własność. Będziemy sąsiada-
mi, Nic nie zapłacicie, a my będziemy szczęśliwi, że 
mamy was blisko – odpowiedział pisarz słowami – 
Polska mowa na codzień niezbędna jest mi jak po-
wietrze. Koniec, kropka. 

Po tej prezentacji Bogdan Dworak w swoim 
analitycznym wystąpieniu omówił niezwykle fa-
chowo i z dużym znawstwem dorobek literacki 
Jerzego Przeździeckiego. 

Przypomniał, iż ten znany i ceniony prozaik 
i dramaturg, autor słuchowisk radiowych, pro-
gramów telewizyjnych, wielu scenariuszy filmo-
wych jest autorem 26 pozycji książkowych: po-
wieści, opowiadań, zbiorów poetyckich i sztuk 
teatralnych granych na wielu scenach krajowych 
i zagranicznych, w tym w Londynie, Nowym 
Yorku, Sydney, Bratysławie, Sofii, Moskwie, Bu-
dapeszcie, Berlinie. Jerzy Przeździecki to także 
autor kilkudziesięciu słuchowisk radiowych, pro-
gramów telewizyjnych i dwunastu scenariuszy 
filmów fabularnych. Najbardziej znane i nagra-
dzane to Wyrok, Wycinanki. Dzień oczyszczenia, 
Zielone lata, Wypadek.

Pisarz od początku lat 80. działał w Stowarzy-
szeniu Kultury Europejskiej SEC, w sekcji polskiej 
tego stowarzyszenia, pełniąc w nim funkcję wice-
prezesa. Przez pewien okres był prezesem Drama-
topisarzy Polskich ZAiKS-u. Przez wiele lat był 
członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu. Jest dumny 
z posiadanych wyróżnień i odznaczeń, w tym Ka-
walerskiego Krzyża OOP i Nagrody Specjalnej Za 
Twórczość otrzymanej na wniosek Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Ale najbardziej ceni sobie tytuł 
„Philanthropos Honoris Causa”, którym uhonoro-
wano dotychczas jedynie szesnaście osób. Posia-
da także odznaczenia bojowe oraz tytuł Weterana 
Walk o Wolność i Niepodległość. 

Omawiając „Szał zamysłów” Dworak (foto 4) 
bardzo wysoko ocenił warsztat literacki autora 
oraz poziom artystyczny książki. Zwrócił uwagę 
na wysublimowany sens metafizyczny seksuali-
zmu, którym jest ona nasycona. Nazwał autora 
twórcą, który potrafi połączyć pokrewieństwo po-

glądów i postaw Polaków wokół Ojczyzny z ich 
otwartością wobec świata. Na koniec podkreślił 
związki pisarza z Zagłębiem i kulturą tego regio-
nu. I to nie tylko z uwagi na miejsce urodzenia 
(Sosnowiec), ale także z uwagi na charakter jego 
warsztatu literackiego, będący mieszaniną nurtu 
arystokratycznego, z którego się wywodzi, ale 
i plebejskiego, charakterystycznego dla Zagłębia. 
Swoje niezwykle ekspresyjne wystąpienie zakoń-
czył słowami osobowość jubilata jest z jednej 
strony oparta na frywoliach, z drugiej na patrio-
tyzmie. 

Kolejnym mówcą był prof. Andrzej Tysz-
ka (na zdj. 3 w środku), który w sposób intere-
sujący przedstawił związki rodzinne z Jerzym 
Przeździeckim oraz omówił ich blisko 15-letnią 
znajomość. Podkreślił, że ród Przeździeckich wy-
wodzi się, podobnie jak jego przodkowie, z drob-
nej szlachty podlasko-mazowieckiej, z terenu 
północnego Mazowsza. Pierwotna siedziba tego 
rodu, Przezdziecko znajdowała się w połowie 
drogi między Zambrowem a Czyżewem w Ziemi 
Łomżyńskiej. Szlachta Przeździeccy wywodzi 
się od starej rodziny mazowieckiej o przydomku 
Pierzchała. Co do związków rodzinnych z jubila-
tem, Tyszka powiedział Z Pierzchała Przeździec-
kich wywodzi się Władysława, druga żona mego 
pradziadka macierzystego, dr. Juliana Majkow-
skiego, naczelnego lekarza zdrojowego w Busku. 
Następnie Tyszka przybliżył sylwetkę Jerzego 
Przeździeckiego. Urodzony 8 kwietnia 1927 roku 
w Sosnowcu był synem Jana i Marii z Szeligow-
skich w rodzinie inżyniera górnictwa, dyrektora 
kopalni „Czeladź” . Dziadek jubilata ze strony 
matki był dyrektorem Młynów w Będzinie, dzia-
dek zaś ojczysty żył i mieszkał nadal w rodowej 
siedzibie w Przeździecku. Pochodząc ze sfer ludzi 
„majętnych” dzieciństwo i młodość Jerzy miał 
dostatnie, doznając starannego wykształcenia 
i wychowania. W czasie okupacji młody Jerzy ze-
tknął się z niedostatkiem, głodem, strachem i nie-
bezpieczeństwem wojny, ciężką pracą fizyczną. 
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Dzielił tę niedolę z innymi Polakami pod okupacją 
– sowiecką we Lwowie i hitlerowską na Śląsku, 
pod koniec wojny – w Warszawie. We wczesnym 
wieku przyłączył się do ruchu konspiracji, tak cy-
wilnej, jak i zbrojnej AK. Można sądzić stwierdził, 
że ten okres życia ukształtował nie tylko osobiste 
losy, ale także całą mentalność, a więc i osobo-
wość twórczą, i postawę autorską Jerzego Przeź-
dzieckiego. Na koniec prof. Tyszka powiedział 
– czytelnicy prozy Przeździeckiego, przesyconej 
motywami autobiograficznymi, rozpoznają w nim 
pisarza, który sam doznał i zrozumiał doświad-
czenie nie tylko własnej sfery, ale w nie mniej-
szym stopniu ludzi ze wszystkich warstw, pokoleń 
i środowisk społeczeństwa. Jako autor potrafił 
zapisać to doświadczenie w tekst literacki, a dzię-
ki wyjątkowej empatii – oddać klimaty, nastroje 
i doświadczenia swego czasu i całego przekroju 
społeczeństwa od góry – aż do samego dołu. Nie 
przestając być, mimo to, arystokratą ducha.

Następnie uczestnicy benefisu wysłuchali z ma-
gnetofonu utworu poetyckiego Pospolite ruszenie 
(poloneza) autorstwa Jerzego Przeździeckiego 
w wykonaniu Lecha Wiewióry (wokal) z muzyką 
Andrzeja Chmielewskiego. 

Głos zabrał sam jubilat, przypominając swo-
ją drogę twórczą. Zadebiutował w roku 1955 na 
łamach tygodnika „Nowa Kultura” jako autor 
opowiadań, które na antenie Polskiego Radia 
prezentował sam Aleksander Bardini ( znacznie 
wcześniej, bo już w roku 1946 był organizatorem 
i kierownikiem Teatru Akademickiego na barce 
wiślanej, następnie w latach 1949-55 był wykła-
dowcą Państwowego Liceum Techniki Teatral-
nej w Warszawie). W roku 1956 organizował 
teatrzyk dla chorych dzieci w Rabce. W latach 
1964 -71 wykładał język angielski w Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. 
W kolejnych latach przebywał poza granicami 
kraju, m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii, gdzie były wystawiane 
jego sztuki. 

W końcowej części wystąpienia pisarz wyraził 
zadowolenie ze współpracy ze Świętokrzyskim 
Towarzystwem Regionalnym (wcześniej, od roku 
2000 był związany ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym). Dlatego nie jest przypadkiem, że 
jego jubileuszowa książka została wydana w Bi-
bliotece Staszowskiej (obecnie Świętokrzyskiej). 
Czuje się doskonale na Ziemi Kieleckiej, którą 
poznał we wczesnym dzieciństwie towarzysząc 
ojcu w jego wizytach w Zagnańsku, których ce-
lem był zakup stempli dla kopalń w Zagłębiu oraz 
wujowi Stanisławowi Radeckiemu w polowaniach 

w lasach świętokrzyskich. Od tego czasu pocho-
dzi jego fascynacja zapachem żywicznego drzewa. 
W rejonie Ameliówki, gdzie przebywał latem 1934 
roku na wakacjach przeżył pierwszą fascynację 
płcią przeciwną...

I dlatego tak chętnie po związaniu się z STK 
(a potem ze ŚTR) przyjeżdżał w te strony, m.in. 
uczestnicząc w maju 2002 roku w Staszowie 
w III Targach Wydawnictw Regionalnych, w lip-
cu 2004 roku w uroczystym otwarciu Ośrodka 
Regionalizmu Świętokrzyskiego oraz w maju 
2008 roku w Zagnańsku w III Posiadach w cieniu 
Bartka. 

Po tym emocjonalnym wystąpieniu jubilata, głos 
zabrał Maciej A.Zarębski wręczając mu wiązankę 
pięknych róż oraz okolicznościowy list gratulacyj-
ny (foto 5). Wznosząc toast za jego pomyślność 
zaintonował „dwieście lat”, które uczestnicy bene-
fisu odśpiewali na stojąco.

W rewanżu Jerzy Przeździecki przekazał na ręce 
prezesa ŚTR kilka cennych eksponatów. Zbiory 
Ośrodka Świętokrzyskiego Matecznika Polskości 
dzięki temu powiększą się m.in. o talerz rycerski 
chlewnik (wiek XVIII), nietypowy obraz„Walka 
o Krym” – otoczony wianuszkiem naboi karabino-
wych - dar podkomendnych dla polskiego oficera 
i polskiego konia „Wojewoda”, obraz przedstawia-
jący oficera austrowęgierskiego (wiek XIX), kilka 
mieczyków, w tym tatarski spod Wiednia z roku 
1611, Wikingów z IX w. oraz kilka bagnetów 
z okresu powstań narodowych. 

Następnie jubilat przez dobre 20 minut podpi-
sywał promowaną książkę (istniała bowiem moż-
liwość jej nabycia po cenie promocyjnej). Spotka-
niu, którego oprawę stanowiły liczne plakaty sztuk 
teatralnych Jerzego Przeździeckiego towarzyszyła 
wystawa jego dorobku literacko-artystycznego. 

Uczestnicy benefisu po blisko 2,5 godziach z za-
dowoleniem opuszczali Bibliotekę Wojewódzką 
w Kielcach. 

Jeden z uczestników benefisu
Foto: Ludomira Zarębska
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