Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2015
Miniony rok należy uznać za udany: wydano dziesięć (zgodnie z planem) pozycji
Biblioteki Świętokrzyskiej, cztery – w tym jeden podwójny – numery Gońca
Świętokrzyskiego, zorganizowano szereg wartościowych imprez m. in. X jubileuszowe
Posiady w cieniu Bartka, połączone z jubileuszem 10 lecia działalności Świętokrzyskiego
Towarzystwa Regionalnego i uroczystą promocją okolicznościowego wydawnictwa;
zebranie sprawozdawczo- wyborcze za lata 2011-14, XIII Sejmik Regionalistów
Świętokrzyskich, tradycyjne spotkanie Opłatkowe oraz sesje poświęcone: 90 rocznicy śmierci
Stefana Żeromskiego, 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości a także jubileusz 80 lecia
urodzin Stanisława Kędzior.
Również finansowo, dzięki właściwie prowadzonej działalności statutowej i prywatnym
darczyńcom kondycję Towarzystwa można określić jako dobrą (chociaż ze strony władzy
samorządowej gminy, powiatu i województwa nie otrzymaliśmy grosza). Rok zamknięto
kwotą 7.083,01 podczas gdy otwierano kwotą 3.923,58
Towarzystwo liczyło pod koniec 2015 roku 25 osób, w tym sześć z nich: Stanisław Duda
ze Staszowa i prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, (przyjaciele Biblioteki Świętokrzyskiej),
oraz Stanisław Dworak z Zawiercia, Paweł Pierściński z Kielc, Andrzej Tyszka z Podkowy
Leśnej i Ludomira Zarębska z Zagnańska, (członkowie honorowi) zgodnie ze statutem są
zwolnieni z opłacania składek.
Członkami ŚTR na dzień 31 grudnia 2015 roku (z opłaconymi) byli:
7. Stanisław Cuper ( Brzeg Opolski),
8 Magdalena Człapińska (Zduńska Wola)
9 Jan Jadach,
10.Edward Karyś
11 Stanisław Kędzior (Kielce),
12 Bogusław Kędziora (Sandomierz),
13.Wojciech Kołodziej z Kielc,
14. Lucyna Kukomska z Płocka,
15 Jerzy Mielnik (Kielce),
16 Marek Rak (Węgry);
17 Marek Skuza (Kielce),
18 Gerard Socha (Strzyżów Podkarpacki),
19. Alina Szymczyk (Chicago)
20. Wanda Śliwińska (Kielce);
21, 22 Jadwiga i Jerzy Tecławowie (Kielce),
23 Tytus Tomczyński (Pabianice),
24. Bogusław Wtorkiewicz (Kielce), i
25. Maciej A. Zarębski (Zagnańsk).
W roku 2015 zmarło trzech członków Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego.
28 maja Włodzimierz Gruszczyński, w wieku 95 lat; 28 lipca Wacław Abram, w wieku 79 lat;
26 października w wieku 70 lat Szczepan Jarosz.
W roku 2015 odeszło do domu Pana kilku naszych sympatyków. Oto ich nazwiska i
wiek: 81 letni dr Hieronim Witkowski ze Zduńskiej Woli (19 maja); 91 letni dr Kazimierz
Mierzwa z Kielc; 82 letni red. Stanisław Zagórski z Łomży (15 sierpnia); 61 letni prof.
Andrzej Pedryc z Budapesztu rodem z Zagnańska (18 września); 102 letni doc. Józef
Mrożkiewicz z Kielc (23 września); 78 – letnia dr Halina Porębska z Gdańska (13
października); 83 letni artysta i regionalista Feliks Skowron ze Szczyglic (24 października);
84 letni ksiądz regionalista Władysław Pilarczyk z Orawy małopolskiej (27 października);
Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy!

Zarząd Towarzystwa wybrany podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 17
kwietnia (Zarębski, Tecław, Kołodziej, Jadach, Karyś) obradował w roku 2015 pięciokrotnie.
(3 czerwca, 31 sierpnia, 28 września, 23 października, 18 grudnia)
W roku 2015 ŚTR zorganizowało szereg imprez. Odbywały się one głównie w Ośrodku
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. Kilka imprez miało miejsce poza naszym
Ośrodkiem: Wojewódzkiej BP w Kielcach, w Centrum Kultury w Morawicy oraz w świetlicy
w Trzemosnej k. Daleszyc.
W Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego odbyły się imprezy:
- 3 marca – spotkanie literacko-towarzyskie z udziałem prof. Andrzeja Tyszki, podczas
którego odbyła się promocja książki „Pisarze spod znaku Eskulapa”
- 17 kwietnia – zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ŚTR, podczas którego
wybrano nowe władze Towarzystwa, dokonano zmian w statucie oraz nadano godność
członka honorowego dr Ludomirze Zarębskiej;
- 16 maja – X Jubileuszowe „Posiady w cieniu Bartka” podczas których
z okazji 10. rocznicy działalności ŚTR wręczono kilkunastu osobom okolicznościowe
dyplomy oraz promowano jubileuszowe wydawnictwo. Prof. Marian Pokropek przedstawił
interesujący wykład poświęcony Historii Polski w sztuce ludowej. Posiadom towarzyszyła
autorska wystawa fotograficzna Macieja A. Zarębskiego „Indie Północne i Nepal”.
W części artystycznej w ciekawym programie poetycko – muzycznym wystąpił prof. Hładki.
- 3 czerwca – XIII Sejmik Regionalistów świętokrzyskich, w czasie którego podjęto
decyzję o rezygnacji ŚTR z członkostwa w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych;
- 31 sierpnia – biesiada literacko-wspomnieniowo-artystyczna, podczas której
wspominano pisarzy: Zygmunta Wójcika i Wojciecha Żukrowskiego oraz historyka Lecha
Stępkowskiego w związku z okrągłymi rocznicami ich śmierci (20,15 i 10). Otwarto także
wystawę malarstwa Andrzeja Tyszki.
- 12 listopada – spotkanie z okazji 97 rocznicy odzyskania Niepodległości
- 18 grudnia – spotkanie Opłatkowe
Poza Zagnańskiem odbyły się 3 imprezy. Oto ich terminy, współorganizatorzy, program:
- w dniu 26 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Trzemosnej spotkanie promocyjne książki
Marka Skuzy (urodzonego w tej miejscowości) pt: „Legenda o Osance i Kamiennym
rycerzu” (wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Daleszycach)
udział w spotkaniu wzięło blisko sto osób, w tym przedstawiciele władzy lokalnej,
- w dniu 20 września w Centrum Kultury w Morawicy benefis z okazji 80-lecia urodzin
Stanisława Kędziora, połączony z promocją okolicznościowego wydawnictwa autorstwa
jubilata (współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej),udział ok. 80 osób;
- w dniu 20 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach ŚTR
współorganizowało spotkanie „Chorzy na Polskę” – z okazji 90 rocznicy śmierci Stefana
Żeromskiego; W interesującej wymianie poglądów na temat relacji słynnego pisarza z
marszałkiem Józefem Piłsudskim pomiędzy prof. Zdzisławem Adamczykiem a dr Andrzejem
Stawarzem wzięło udział ponad 100 osób, w tym uczniowie kieleckich szkół;
W roku 2015 kontynuowano współpracę ze szkołami naszego regionu.
* 26 listopada z młodzieżą Gimnazjum w Zagnańsku spotkał się Maciej A. Zarębski, który
omówił rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 oraz przybliżył
postać patrona szkoły Stanisława Staszica. Po spotkaniu na stronie szkoły zostały
zamieszczone pozytywne opinie uczniów..
Świętokrzyskie Tow. Regionalne prowadziło działalność charytatywną. W jej ramach:
- przekazano 100 zł dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu,
- ofiarowano zestawy książek BŚ dla Towarzystwa Naukowego w Ełku na sumę 200 zł,
- przekazano uczniom Gimnazjum w Zagnańsku książki na zakończenie roku na sumę 600 zł.,

- ofiarowano książki dla uczniów LO im. Żeromskiego w Kielcach na koniec roku za 800 zł
- ofiarowano książki dla stypendystów Radka na sumę 800 zł
- ofiarowano książki dla SP im. Makuszyńskiego w Kielcach na koniec roku za 500 zł
oraz przekazano w darze: zestaw 40 książek dla Biblioteki Parafialnej w Szczawnicy
o wartości 1.000 zł oraz 35 książek o wartości 850 zł dla zniszczonej wskutek
pożaru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
W roku 2015 członkowie naszego Towarzystwa brali udział w kilku ważnych
inicjatywach oświatowo- literacko-artystycznych, oraz imprezach ogólnopolskich:
- 7 marca podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w
Łodzi dr Maciej A. Zarębski został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Unii
- 26 marca w czwartku literackim w klubie Novum w Zawierciu prowadzonym przez
Bogdana Dworaka wzięli udział Jadwiga i Jerzy Tecławowie, Andrzej Tyszka i Maciej
A. Zarębski
- 27 marca w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Zbigniewa Kabaty i nadaniu nazwy jego
imienia pasażowi na zapleczu d. więzienia w Opatowie ( Jan Jadach i Maciej A. Zarębski)
- 29 marca w Klubie Lekarza w Łodzi wziął udział w otwarciu autorskiej wystawy fotografii
pt: „Spojrzenie na…” Maciej A. Zarębski
- 2 maja w parafialnym Kiermaszu Książki Religijnej, Regionalnej i Patriotycznej w
Szczawnicy uczestniczyli – prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A. Zarębski
- 11 czerwca w X spotkaniu przyjaciół ks. Jana Twardowskiego w Aninie (w roku stulecia
Jego urodzin) wzięli udział Jadwiga Tecław, prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A. Zarębski
- 12 sierpnia w zakończeniu Marszu Kadrówki w Kielcach uczestniczyli: ś.p. Szczepan Jarosz
(jako uczestnik) oraz Jan Jadach i Edward Karyś.
- 18-19 września w obchodach 290. lecia utworzenia kieleckiego gimnazjum im. Stefana
Żeromskiego wzięli udział Paweł Piersciński i Maciej A. Zarębski
- 9-11 października w 44. warszawskiej Jesieni Poetyckiej uczestniczył Maciej A. Zarębski
- 21 października w uroczystej XXIX edycji stypendiów im. Radka wzięła udział Jadwiga
Kasierska-Tecław; która przekazała stypendystom wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej;
- 7 listopada w uroczystych obchodach 45-lecia działalności Pruszkowskiego Towarzystwa
Kulturalno-Naukowego uczestniczył prof. Andrzej Tyszka;
- 26 listopada w siedzibie Izby lekarskiej w Kielcach w promocji książki „Utkanie ciszą” wziął
udział Paweł Pierściński;
- 15 grudnia w spotkaniu historyczno-literackim i promocji książki „Pisarze mojej ziemi”
Stanisława Rogali w WBP w Kielcach uczestniczył Edward Karyś;
W roku 2015 dr Maciej A. Zarębski , prezes Towarzystwa
* odbył kilka spotkań autorskich w Polsce
- 2 maja w Szczawnicy w miejscowym Domu Parafialnym z mieszkańcami (z A. Tyszką);
- 25 września w Strzyżowie w Muzeum Regionalnym z członkami Towarzystwa
Miłośników Ziemi Strzyżowskiej
- 8 października w Pruszkowie z regionalistami Mazowsza (z A. Tyszką i A. Stawarzem)
* - był autorem:
- tekstów wspomnieniowych o zmarłych kolegach (Jarosławie Mikołajewiczu; Erazmie
Dembińskim, opublikowanych w Eskulapie świętokrzyskim
- recenzji, tekstów publicystycznych oraz reportaży publikowanych w prasie ogólnopolskiej:
miesięcznikach: „Wciąż wędrujemy”, „Gazecie Lekarskiej”, „Merkuriuszu Regionalnym”,
kwartalniku Towarzystw Uniwersytetów Ludowych oraz prac literackich i wierszy
zamieszczonych w kilku antologiach: „Almanachu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy”,
„Żeromszczaku” ( Stowarzyszenia absolwentów tego liceum) oraz Związku Literatów
Polskich w książce I to jest nasze życie.
* pisano o jego i Towarzystwa działalności w:

czasopismach i pismach ogólnopolskich: kwartalniku Centralnej Biblioteki Rolniczej
Kultura wsi, w roczniku Uniwersytetu Łódzkiego (Interdyscyplinarnego Zespołu Badania
Wsi – Zeszyty Wiejskie; w Materiałach X Kongresu Towarzystw Regionalnych w
Bydgoszczy (wrzesień 2014) autorstwa prof. J. Damrosza; oraz regionalnych:
roczniku Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego Przegląd Pruszkowski,
półroczniku społeczno-kulturalnym Kielecczyzny Nad Kamienną,
miesięczniku Oleśnickie Echa, tygodniku emKielce.pl.
Należy zaznaczyć, iż ani w radiu kieleckim, ani ośrodku Telewizji Regionalnej a
także pismach kieleckich „Echo Dnia” i dodatku do GW nie było żadnej informacji o
naszej działalności imprezowej oraz wydanych dziesięciu książkach..
Przedstawiam ten fakt bez komentarza.
* otrzymał w kwietniu Złotą Odznakę za zasługi dla środowiska lekarskiego;
Także w roku 2015 inni członkowie ŚTR otrzymali znaczące wyróżnienia. W listopadzie
Lucyna Kukomska zdobyła I miejsce w konkursie poetyckim dla płockich seniorów.
W działalności wydawniczej zanotowany dalsze osiągnięcia.
W roku 2015 wydano dziesięć pozycji książkowych (pomimo braku dotacji).
Oto ich tytuły i autorzy:
329. Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu – Marek Skuza
330. Pisarze spod znaku Eskulapa – red. Maciej A. Zarębski
331. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (2004-2014) - Maciej A. Zarębski
332. Miasta jak ogrody – album w kolorze – Andrzej Tyszka
333. Wołanie w ciszy – tomik wierszy – Alina Szymczyk
334. Droga życia – czyny i pasje – Stanisław Kędzior
335 Smak hobzy – Maciej A. Zarębski
336. Żeromszczak – almanach szkoły nr 8 – red. Paweł Chmielewski
337. Opowiadania – Maria Magdalena Człapińska
338. …ale było i było…- Bogdan Dworak
Ukazały się cztery numery (jeden podwójny) kwartalnika Goniec Świętokrzyski,
w kwietniu (nr 181), we wrześniu (podwójny 182-183) i w grudniu (184).
Wydawnictwa książkowe Biblioteki Świętokrzyskiej mogły się ukazać dzięki
współfinansowaniu lub przy całkowitym sfinansowaniu kosztów ich wydania przez autorów
oraz sponsorów, którymi w roku 2015 byli: prof. Eugeniusz Kulwicki, dr Aleksandra
Przybylska oraz prof. Andrzej Tyszka i dr dr Ludomira i Maciej Zarębscy.
Książki Biblioteki Świętokrzyskiej zostały wysłane do: Biblioteki Kongresowej USA w
Washingtonie, Fundacji Łączności z Polonią, Instytutu Badań Literackich w Warszawie, oraz
prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
W dalszym ciągu nienajlepiej układa się współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi. To
samo można powiedzieć o relacjach z władzą samorządową na różnych szczeblach.
Czwarty już rok działała nasza strona internetowa www.regionalizm.kielce.pl
Do jej zaglądania zachęcam. Dziękuję za uwagę.
Maciej A. Zarębski

