
Odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali głównej Klu-
bu „Polonez” w Kielcach. Prowadził je prezes Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego dr Maciej Zarębski.

Wzięło w nim udział blisko 40 osób, w tym delegacja działa-
czy społeczno-kulturalnych Zawiercia z wiceprezydentem mia-
sta Łukaszem Konarskim, muzykiem Zbigniewem Durajem, pi-
sarzem Bogdanem Dworakiem. Z Podkowy Leśnej przybył prof. 
socjologii, pisarz Andrzej Tyszka, a z Zagnańska przedsiębiorca 
i kolekcjoner dzieł sztuki Jacek Fronio. Z Kielczan w spotkaniu 
uczestniczyli – lekarki: Anna Restorff i Anna Klonowska, dzien-
nikarz i autor szeregu książek z historii ruchu ludowego Stanisław 
Durlej, artyści Paweł Piersciński, Wacław Stawecki i Edward 
Tuz; poeta Romuald Bielenda, księgarz Andrzej Nyka oraz Zofia 
i Andrzej Rucińscy, a także członkowie Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego z wiceprezes 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 (1) w imieniu Towarzystwa 
Świętokrzyskiego i nieobecnej z powodów osobistych kierownik 
Klubu p. Ewy Kraski (tego dnia odbył się pogrzeb jej Ojca ś.p. An-
drzeja Litwina, długoletniego dyrektora WDK w Kielcach), prezes 
Maciej A.Zarębski (2) odczytał sprawozdanie 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 sympatyków Towarzystwa (całość 

wystąpienia na od-
dzielnych stronach). 

W drugiej części 
sprawozdania mówca 
przedstawił dziesięć 
pozycji książkowych 
wydanych w 2015 
roku (3). Zaznaczył, 
iż ukazały się one 
dzięki finansowemu 

wsparciu autorów i prywatnych sponsorów. Ze strony władzy 
samorządowej na różnych szczeblach: gminy, powiatu, wo-
jewództwa nie wpłynęła nawet złotówka (także na działalność 
imprezową). Następnie poprosił o zabranie głosu obecnych na 
spotkaniu autorów tych wydawnictw. Jako pierwszy wystąpił 
Bogdan Dworak (4), autor dziesiątej pozycji roku 2015 – zbioru 
felietonów wcześniej opublikowanych w „Głosie Zawiercia” – 
zatytułowanej „...ale było i było...”. To zarazem 338. już pozycja 
Biblioteki Świętokrzyskiej. Mówca podkreślił swą wielką miłość 
do literatury polskiej i światowej oraz przywiązanie do kultury 
Zagłębia i szacunek dla mieszkańców swego rodzinnego Zawier-
cia. To swoim ziomkom zadedykował książkę, „z okazji stuletniej 
rocznicy nadania w roku 1915 roku praw miejskich tej robotniczej 
osadzie”. Przypomniał jak wielką rolę w tym procesie odegrała 
budowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Ustosunkowując się do 
charakteru literackiego swojej książki poprosił, by nie nazywać ją 

zbiorem felietonów lecz traktować jako przykład literatury ma-
łych ojczyzn. Komentując wystąpienie Bogdana Dworaka, Ma-
ciej Zarębski, autor słowa wstępnego tej książki, zwrócił uwagę 
na bogactwo w niej wielu postaci polskiej i światowej literatury, 
pisarzy żyjących oraz tych, którzy już dawno odeszli oraz sta-
rannie przygotowany indeks nazwisk. A także przebijającą z kart 
książki wielką miłość autora do Zawiercia i jego mieszkańców.

Kolejnym mówcą był prof. Andrzej Tyszka (5) autor kolo-
rowego 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 Bogdana Dworaka. Powiedział m.in. „Szczęśliwe to Za-
wiercie, ma swego lidera sztuki literackiej. Swoistego ambasa-
dora kultury. Bez jego obecności Zawiercie nie byłoby tak znane 
w Polsce jak obecnie. I co najważniejsze jego działalność jest 
wysoko oceniana przez miejscowe środowisko i władze, o czym 
świadczy chociażby obecność na dzisiejszej imprezie kilkuoso-
bowej 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 

Relacja ze Spotkania Noworocznego 2016
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co go łączy z Dworakiem. To kolej Warszawsko-Wiedeńska. Na 
marginesie dodam, nie mówi się pierdoły, jak powiedził Dwo-
rak, lecz pierduty – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie. 

Następnie Maciej A. Zarębski, wystąpił w roli autora i za-
prezentował przygotowane przez siebie książki Pisarze spod 
znaku Eskulapa, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
(2004-2014) oraz Smak hobzy. Pierwszą z nich opracował i wy-
dał w celu upamiętnienia trzydziestej rocznicy powstania Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy, drugą z okazji jubileuszu dziesiątej 
rocznicy działalności Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, najlepszego zdaniem fachowców stowarzyszenia re-
gionalnego w Polsce. 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 obecnych autorów głos zabrał Stanisław Kę-
dzior (6) i przybliżył genezę powstania i treść książki Droga 
życia – czyny i pasje, którą przygotował i wydał z okazji 80-le-
cia urodzin. Książka jest podsumowaniem jego drogi życiowej, 
pasma sukcesów pokazanych na różnych etapach jego zawodo-
wego życia i wszechstronnej działalności społeczno-kulturalnej 
na rzecz małej ojczyzny. Autor wiele miejsca poświęcił patrio-
tyzmowi, służbie Bogu i Ojczyźnie. 

Następnie Maciej Zarębski omówił pozostale książki Biblio-
teki Świętokrzyskiej roku 2015, których autorów zabrakło na 
spotkaniu. Nieobecność Marka Skuzy, autora Legendy o Osan-
ce… oraz redaktorów alamanchu Żeromszczak uznał za przykrą 
niespodziankę. Nieobecność zaś Aliny Szymczyk z Chicago, 
autorki zbioru wierszy Wołanie w ciszy oraz Marii M. Człapiń-
skiej ze Zduńskiej Woli za usprawiedliwioną.

W sposób szczególny wyróżnił Opowiadania Człapińskiej, 
z zawodu czynnego zawodowo lekarza stomatologa, uznając 
je za najlepszą pozycję literacką Biblioteki Świętokrzyskiej 
minionego roku. Zarówno tematyka opowiadań (sytuacja ludzi 
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 Opo-
wiadań do nagrody Nike.

Na zakończenie części merytorycznej imprezy prezes ŚTR 
poinformował zebranych o planach imprezowo-wydawniczych 
Towarzystwa w roku 2016. Planowane jest wydanie dziesięciu 
pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej, w tym alamanchu poetów 
chicagowskich, książki wspomnieniowej emigranta z Kanady 
Ireneusza Świąteckiego Podróż w nieznane, wyboru esejów 
Andrzeja Tyszki poświęconych Podkowie Leśnej, II cz. felieto-
nów literackich Bogdana Dworaka, zbioru felietonów Henryka 
Wątroby pochodzącego spod Rytwian, dziennikarza czasopisma 
„Farmer”, tomiku utworów satyrycznych obchodzącego 70. le-
cie urodzin Wojciecha Kołodzieja oraz III cz. pięcioksięgu bio-
graficznego Macieja A.Zarębskiego Moje powroty.

W części imprezowej planowane są obchody 100-lecia śmierci 
Henryka Sienkiewicza, sympozjum poświęcone legendom święto-

krzyskiej historii (starachowickiego Staru oraz oddziału partyzanc-
kiego „Jędrusie”), okruchom codzienności PRL-owskiej, 90. rocz-
nicy przewrotu majowego i 40. słynnego Czerwca Radomskiego.

Najważniejszą niewątpliwie imprezą będzie Między-
narodowy Zjazd Gospodarzy Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury w dniach 27-29 maja na terenie gminy Zagnańsk 
(zakwaterowanie i obrady: hotel „Jaskółka” w Umrze, Ośrodek 
Mateczników Polskości w Zagnańsku). Patronat nad Zjazdem 
obiecał objąć wicepremier, minister Kultury prof. Piotr Gliński, 
a Komitetowi Honorowemu Zjazdu ma przewodniczyć Krzysz-
tof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas Zjazdu, w którym udział zapowiedziało ok. 100 osób 
z Polski, a także z USA, Francji, Węgier, a już zgłosiło się osób 14, 
odbędzie się sesja plenarna (referaty wygłoszą prof. Andrzej Tyszka 
z Podkowy Leśnej, dr Andrzej Stawarz z Warszawy, dr Maciej A. 
Zarębski, mgr Bogdan Szczerbowski, właściciel dworu w Śmiłowie) 
oraz sympozja poświęcone literaturze małych ojczyzn i jej wpływie 
na tożsamość narodową i tradycję oraz zasadom funkcjonowania ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury w Polsce. Zaplanowano prezenta-
cję mateczników Polskości ziemi świętokrzyskiej (Rytwiany – ośro-
dek ciszy i kontemplacji w eremie Złotego Lasu, Ciekoty – Centrum 
Edukacji i Dworek Stefana Żeromskiego, Piórków – Izba Regional-
na Kazimierza Kaczora, Dom Pamięci Adama Bienia w Ossali) oraz 
ośrodków Polonijnych (Chicago, Paryż, Györ). 

Zaplanowano również wycieczkę szlakiem wybranych świę-
tokrzyskich mateczników: Adamów (Muzeum Ludowe Jana 
Krawczyka) – Oblęgorek (Muzeum H. Sienkiewicza) – Za-
gnańsk (dąb Bartek, ośrodek Świętokrzyskich Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury).

 Na koniec wystąpienia, Maciej A.Zarębski, prezes ŚTR, a tak-
że przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu zachęcił 
uczestników imprezy do wzięcia w nim udziału w charakterze 
sympatyka. Koszt karty uczestnictwa (obejmuje zakwaterowanie 
i wyżywienie oraz wycieczkę i inne atrakcje, w tym udział w uro-
czystej kolacji w dniu 28 maja wieczorem) wynosi 200 zł/oso-
by. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 
marca br. na konto ŚTR nr 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001.

Komunikat ze szczegółowym programem Zjazdu zostanie 
wysłany jedynie do jego uczestników. Równocześnie poinfor-
mował, że w II dniu Zjazdu (28 maja od godz. 15 do 21) biorą 
także udział członkowie ŚTR z opłaconą składką za rok 2016.

W części towarzyskiej imprezy miał miejsce poczęstunek 
kawowo-ciastkowy 
oraz kiermasz pre-
zentowanych ksią-
żek, które można 
było nabywac po ce-
nach promocyjnych, 
a które chętnie były 
podpisywane przez 
obecnych na spotka-
niu autorów (7). 

•••••
PS. Dla osób, które zechcą dokonać zakupu książek Biblioteki 
Świętokrzyskiej podajemy ceny tych pozycji, które są w ofer-
cie (obejmuje ona koszt książki wraz z przesyłką):
– Pisarze spod znaku Eskulapa – 15 zł
– Święt. Tow. Regionalne (2004-2014) – 20 zł
– Miasta jak ogrody Andrzeja Tyszki – 30 zł
– Smak hobzy Macieja A. Zarębskiego – 30 zł
– Opowiadania Marii M. Człapińskiej – 15 zł
– …ale było i było… Bogdana Dworaka – 30 zł
Wpłaty należy dokonywać na konto Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego (jego numer na tej stronie).

Tekst i foto (z wyj. zdj. 2) Maciej A. Zarębski
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