
                                  O książce Oni zrobili to lepiej  
          Autora książki, prof. Andrzeja Tyszkę poznałem kilkanaście lat temu na jednej z konferencji 
regionalistycznych w Warszawie. Od blisko dziesięciu lat jestem z nim w przyjaznych relacjach. W 
roku 2002 profesor wziął czynny udział w III Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych, 
które w maju tego roku organizowałem w Staszowie. W latach 2002-2005 profesor wielokrotnie 
uczestniczył w imprezach organizowanych przez kierowane przeze  mne Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne. W roku 2004 współtworzył Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku zaś 
rok później współorganizował Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Był  uczestnikiem 
wszystkich pięciu „Posiadów w cieniu Bartka” organizowanych w Zagnańsku oraz IX Kongresu 
Regionalnych Towarzystw Kultury, który odbył się w Kielcach we wrześniu 2010 roku z inspiracji 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego i przy znaczącym jego udziale. Można powiedzieć, iż 
chociaż z miejsca zamieszkania profesor Tyszka jest mieszkańcem Mazowsza to emocjonalnie jest 
związany z ziemią świętokrzyską. Od  lat wydaje tutaj swoje książki, najpierw, w latach 2001-2004 w 
Staszowie, a od roku 2005 w Zagnańsku w prowadzonej przeze mnie Bibliotece 
Świętokrzyskiej.     Jako pierwszą wydałem mu książkę „Noty, ploty i postulaty” Baltazara K 
przygotowaną przez niego do druku  w roku 2001. W ciągu minionych `10 lat wydałem dziesięć 
książek profesora lub Baltazara K. przygotowanych przez niego.  
Obecna, jedenasta jest pozycją szczególną.  Traktuje o tym , jak  „Polacy zrobili to lepiej od 
Brytyjczyków”. Stanowi swoisty wyraz patriotyzmu autora, dla którego polskość nie tylko oznacza 
więcej niż przeciętność ale wręcz wyższość nad innymi nacjami, przy czym nigdy nie ma ona cech 
szowinizmu. W książce tej autor broni przed zapomnieniem, pomniejszeniem lub pominięciem  
dokonań kilkunastu wybranych przez siebie polskich postaci działających w Wielkiej Brytanii na 
przestrzeni kilku ostatnich wieków.  Nie czyni tego z pobudek „nacjonalistycznych”, lecz jego 
intencją jest uratowanie przed zapomnieniem  ważnych wydarzeń i faktów, których autorami byli nasi 
rodacy.  Podkreśla poprzez to wymiar uniwersalny, europejski i międzynarodowy działalności swych 
bohaterów.   Wyodrębniając i podkreślając ich polskość  chce powiedzieć czytelnikom  - nie tylko 
angielskim i nie tylko polskim – że jego rodacy są pod tym względem nie gorsi a często są lepsi od 
innych narodów,  których geniusz objawia się w wielu dziedzinach i różnorodnych dziełach 
cywilizacji. Wypada podkreślić rozmaitość dziedzin reprezentowanych przez postaci opisane w tej 
pracy:  artyści i żołnierze, podróżnicy i uczeni,  szpiedzy i myśliciele, pisarze i piloci… są 
przedstawieni na kartach tych szkiców biograficznych.  Obraz Polaków na ziemi brytyjskiej staje się 
wizytówką wszechstronności i wybitnej kreatywnosci Polaków w kilku epokach historii.  
Dwa ostanie rozdziały znajdują się jakby poza zamierzonym planem autora, w Appendixie.  W istocie 
są jednak dalszym ciągiem i rozszerzeniem idei książki.  Obecność Wojciecha Jastrzębowskiego 
podkreśla fakt, że  nie trzeba było emigrować z Polski, żeby dokonać dzieła na wielką miarę – „ 
Konstytucja dla Europy” powstała w kraju, w roku 1831. Było to znacznie trudniejsze zadanie do 
wykonania, a za to znacznie łatwiejsze do zapomnienia i wykreślenia z rejestru polskich osiągnięć 
dostrzegalnych  na świecie. 

Architekt Maciej Nowicki był zmuszony odnosić sweniebywałe sukcesy zawodowe i 
 twórcze na gruncie amerykańskim. Talent jego rozbłysnął, zanim jeszcze doszedł on do wieku 40 lat i 
- zgasł zanim doszedł do pełnego rozkwitu.  Autor – Adam Milczyński Kaas – daje czytelnikom 
sygnał  :  szukajcie geniuszu polskiego gdziekolwiek w świecie, wszędzie tam, gdzie  znajdują się , 
żyją i pracują Polacy. Tysiące naszych rodaków rozrzuconych w różnych krajach, a miliony w kraju i 
na całym świecie,  powinny znać punkt widzenia zaprezentowany w tej małej książeczce. Dobrze jes t 
poznać dorobek Polaków i mieć świadomość jego znaczenia dla dziejów innych narodów i świata.  
Autor mówi to mocnym głosem zarówno do Brytyjczyków jak i do Polaków, którzy powinni w 
większym stopniu poczuć dumę narodową z faktu przynależności do narodu, który, co udowadnia 
Tyszka, nie tylko wydał Kopernika i Jana Pawła II ale także innych wybitnych Polaków, którzy 
zasłużyli się dla nauki, kultury i sztuki nie tylko narodu polskiego i brytyjskiego ale i świata, jak 
chociażby Józef Conrad Korzeniowski, Bronisław Malinowski, Andrzej Panufnik, inżynierowie od 
ENIGMY czy Feliks Topolski. I na tym polega zasadnicze znaczenie najnowszej książki Tyszki. Po 
raz kolejny nie tylko podnosi on z kolan Polaków ale udowadnia, iż powinni oni chodzić z dumnie 
podniesionym czołem w towarzystwie  innych przedstawicieli krajów europejskich. Właśnie, a może 
przede wszystkim, dzięki przypomnianym w książce naszym rodakom. I za dziękuję autorowi, 
gratulując mu tej udanej i jakże potrzebnej teraz dla Polaków książki.             Maciej A. Zarębski 


