
            Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2017 
    Miniony rok należy uznać za udany: wydano dziesięć (zgodnie z planem) 

pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej, cztery – w tym dwa podwójne – numery 

Gońca Świętokrzyskiego, zorganizowano szereg wartościowych imprez  m. in. 

benefis Jerzego Przeździeckiego z okazji 90 lecia urodzin (kwiecień),  

Posiady Polonijne,  (maj), Biesiady: literacką z udziałem poetki z Kiejdan Ireny 

Duchowskiej (marzec),  literacko-historyczną z udziałem prof. Andrzeja Tyszki 

poświęconą Tadeuszowi Kościuszce  (październik), literacko-opłatkową 

poświęconą poezji Adama Mickiewicza z udziałem Mariana Kosińskiego z 

Lewina Brzeskiego i Eugeniusza Elerowskiego z Sieradza;   tradycyjne spotkanie 

noworoczne a także wieczory autorskie Macieja A.Zarębskiego połączone z 

prezentacją jego książki biograficznej Moje powroty (we wrześniu w Kielcach i 

w październiku w Staszowie).  

     Również finansowo, dzięki właściwie prowadzonej działalności statutowej i 

prywatnym darczyńcom kondycję Towarzystwa można określić jako dobrą (ze 

strony władzy samorządowej gminy, powiatu i województwa nie otrzymaliśmy 

grosza).Rok zamknięto kwotą 12.076,27  a  otwierano kwotą 9.572,72 zł.   

   Towarzystwo liczyło pod koniec 2017 roku 28 osób, w tym sześć  z nich: 

Stanisław Duda ze Staszowa,  prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa i Anna 

Bartsch z Warszawy, (przyjaciele Biblioteki Świętokrzyskiej), oraz Stanisław 

Dworak z Zawiercia,  Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej, Ludomira Zarębska 

(członkowie honorowi) zgodnie ze statutem są zwolnieni z opłacania składek. W 

maju zmarł Paweł Pierściński długoletni członek honorowy Towarzystwa.  

Członkami zwyczajnymi  ŚTR na dzień 31 grudnia 2017 roku  byli:  

  7. Magdalena Człapińska (Zduńska Wola), 

  8. Zbigniew Dembiński (Łódź), 

  9. Jan Jadach (Kielce), 

10. Longin Kaczanowski (Brwinów) 

11.Jan Kamiński (Chicago), 

12. Edward Karyś (Kielce), 

13. Stanisław Kędzior (Kielce),  

14. Bogusław Kędziora (Sandomierz),  

15. Wojciech Kołodziej (Kielce),  

16. Lucyna Kukomska ( Płock),  

17. Jerzy Mielnik (Kielce),  

18. Marek Rak (Węgry);  

19. Marek Skuza (Kielce),  

20. Gerard Socha (Strzyżów Podkarpacki),  

21. Alina Szymczyk (Chicago) 

22. Wanda Śliwińska (Kielce); 

23, Jadwiga Tecław(Kielce), 

24. Jerzy  Tecław (Kielce),  



25. Tytus Tomczyński (Pabianice),  

26. Bogusław Wtorkiewicz (Kielce),  i  

27. Jadwiga Wielgat (Piaseczno), 

28. Maciej A. Zarębski (Zagnańsk). 

Wszyscy członkowie zwyczajni, z wyjątkiem Jerzego Mielnika   opłacili składkę 

członkowską w wysokości 80 zł za rok 2017.  

Wysokość składki w roku 2018 nie ulega zmianie.  

            W roku 2017, w maju zmarł w wieku 79 lat Paweł Pierściński,   nadal 

nieprzytomna jest dr Grażyna Kossakowska z Pińczowa, życzymy jej  powrotu 

do zdrowia. W roku 2017 odeszło do domu Pana kilku naszych sympatyków.  

Oto ich  nazwiska: Kazimierz Penca z Malborka, Janusz Obara ze Starachowic,  

Waldemar Polakowski z Kielc, Paweł Dudziński z Zagnańska, Ryszard 

Grzelakowski z Dusznik Zdroju.       

   Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy!  

 Zarząd Towarzystwa: Maciej A.Zarębski, Jadwiga Tecław, Wojciech Kołodziej, 

Jan Jadach, Edward Karyś, obradował w roku 2017 czterokrotnie. 

(10 lutego, 25 kwietnia, 25 sierpnia, 21 listopada) 

W roku 2017 ŚTR zorganizowało szereg imprez. Odbywały się one głównie  w 

Ośrodku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. Kilka  imprez miało 

miejsce poza naszym Ośrodkiem: m.in. trzy w Wojewódzkiej BP i jedna w 

Bibliotece Publicznej w Staszowie.   

W Ośrodku Mateczników Świętokrzyskich Patriotyzmu odbyły się imprezy:  
-  16 marca – biesiada literacka z udziałem Ireny Duchowskiej, oraz Jadwigi  

   Wielgat-Hejduk, która podczas imprezy promowała swój tomik opowiadań  

   List do świętego  Mikołaja, wydanego jako 351. pozycję Biblioteki 

   Świętokrzyskiej. Został zaprezentowany Almanach rytwiański pisarzy lekarzy 

-  20 maja – „Posiady Polonijne” podczas których zaprezentowali swoją 

twórczość literacką oraz działalność publiczną Alina Szymczyk z Chicago oraz 

Marek Wawrzyniec Rak z Gyor (Węgry). Otwarto także wystawę fotograficzną 

Macieja A.Zarębskiego poświęconą Machu Picchu. W części artystycznej w 

ciekawym programie słowno – muzycznym wystąpił zespół sceny alternatywnej 

z Łodzi „Bruno Schulz”.  Udział w Posiadach wzięli także Bogusław Cebulski, 

szef Kapeli Znad Baryczy oraz Eulalia i Józef Kowalscy ze Starachowic z synem 

prof. Mirosławem. Podczas imprezy odbyła się degustacja dobrej żywności.   

-  27 października – biesiada historyczno-literacka, podczas której 

    upamiętniono 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Referaty związane 

    z życiem i działalnością naczelnika przedstawili: Jan Jadach, który omówił  

    temat T.Kościuszko bohater dwojga narodów: polskiego i amerykańskiego 

    oraz Maciej A.Zarębski, autor wypowiedzi poświęconej ostatnim latom życia 

    Naczelnika Powstania Narodowego 1794 roku. Podczas biesiady promowana 

    była książka  „Podkowa Leśna 1925-2025 – sto opowieści +jedna” 

    przygotowana i opracowana do druku przez prof. Andrzeja Tyszkę i jego  

    przyjaciela Baltazara K.         



-  15 grudnia –biesiada literacko-opłatkowa, w czasie której monodram 

   poetycki oparty o teksty księdza Robaka z „Pana Tadeusza” Adama 

   Mickiewicza. Zaprezentował je Marian Kosiński twórca i animator kultury z  

  Lewina Brzeskiego. Poszczególne partie poezji były przeplatane kolędami i grą 

  na gitarze w wykonaniu Eugeniusza Elerowskiego z Sieradza. Podczas imprezy  

  ks. Marian Kosiński, wiceprezes Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów  

  Polskich w Warszawie wręczył Ludomirze i Maciejowi Zarębskim dyplom  

  dokumentujący przyznanie im tytułu „Przyjaciela Zjawisk Kultury”. Biesiadę 

  zakończyło składanie sobie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd. 

 Poza Zagnańskiem odbyło się kilka imprezy. Oto ich terminy i program: ,  

- 14 stycznia – w WBP w Kielcach , spotkanie noworoczne podczas  

   którego zaprezentowano sprawozdanie z działalności merytorycznej  ŚTR roku 

  2016, w tym 10 pozycji wydawniczych Biblioteki Świętokrzyskiej, m.in.  

  Szał zamysłów Jerzego Przeździeckiego, Życie w cieniu cieni Eugeniusza 

  Kulwickiego, Łowieckie impresje Stanisława Kędziora, Moje powroty Macieja  

  A.Zarębskiego oraz Podkowa Leśna 1925-2025 w opr. Andrzeja Tyszki.  

  Został przedstawiony plan działalności Towarzystwa w roku 2017.  

- 21 kwietnia–w WBP w Kielcach, benefis Jerzego Przeździeckiego, pisarza 

  i dramaturga, scenarzysty i poety z okazji 90 - lecia urodzin i 63 – lecia pracy 

  twórczej. Spotkanie prowadzili Andrzej Dąbrowski i Maciej A.Zarębski. 

  Dorobek literacki jubilata przedstawił Bogdan Dworak zaś o związkach 

  rodzinnych z pisarzem opowiedział prof. Andrzej Tyszka. Podczas benefisu 

  odbyła się promocja książki autobiograficznej pisarza Szał zamysłów, którą 

  zaprezentował i omówił jej wydawca Maciej A.Zarębski. Głos zabrał Jerzy 

  Przeździecki, który przybliżył zebranym swoją drogę życiową oraz 

  dokonania. Wzruszony przekazał w darze do Ośrodka w Zagnańsku mini 

  kolekcję białej broni. W czasie spotkania można było obejrzeć wystawę 

  twórczości artystyczno-literackiej Jubilata oraz dokonać zakupu jego książki.    

- 6 września – także w WBP w Kielcach, odbyła się promocja książki Macieja 

A.Zarębskiego Moje powroty (III części serii autobiograficznej ,Ze schowka 

pamięci  z udziałem m.in.  autora i prof. Andrzeja Tyszki w roli recenzenta. 

Spotkanie poprowadził Andrzej Dąbrowski, dyrektor Biblioteki. Wzięło w nim 

udział blisko 70 osób, sympatyków Świętokrzyskiego Towarzystwa 

Regionalnego oraz fanów twórczości Macieja A.Zarębskiego. Imprezie 

towarzyszyła wystawa dorobku literackiego (w trzech gablotach eksponowane 

były wszystkie pięćdziesiąt pozycji książkowych pisarza), oraz ponad 20. 

plakatów z autorskich spotkań literackich prezesa ŚTR.   

- 10 października w Bibliotece Miejskiej w Staszowie odbył się wieczór 

autorski Macieja A.Zarębskiego. Podczas imprezy zorganizowanej z inicjatywy 

władz miejskich Staszowa z udziałem blisko 50 osób w tym burmistrza i jego 

zastępczyni (Leszka Kopcia i Ewy Kondek) Zarębski opowiedział o swojej pracy 

na kontrakcie w Libii, o podróżach po Polsce i świecie oraz przedstawił swoje 

ostatnio napisane i wydane książki, w tym „Moje powroty”, „Smak hobzy”, „W 



krainie torbaczy i kiwi” i Szlakiem wybranych dworów i pałaców Kielecczyzny. 

Podczas wieczoru jego uczestnicy mogli obejrzeć 7 minutowy film „Ameryka 

oczami doktora Zarębskiego” oraz nabyć prezentowane książki pisarza i lekarza, 

dobrze znanego mieszkańcom Staszowa z długoletniej pracy w tutejszym 

szpitalu i działalności publicznej w latach 1975-2003.   

W roku 2017 kontynuowano współpracę ze szkołami naszego regionu. 

* 19 maja z młodzieżą Gimnazjum w Zagnańsku spotkał się Jan Jadach, który 

przedstawił życie i działalność Józefa Piłsudskiego.  

* 21 listopada młodzież gimnazjum w Zagnańsku gościła w Ośrodku 

Mateczników Świętokrzyskich Patriotyzmu i Kultury, gdzie wysłuchała wykładu 

dr M. A.Zarębskiego na temat Ostatnie lata życia Tadeusza Kościuszki. 

Świętokrzyskie Tow.  Regionalne prowadziło działalność charytatywną. W 

jej ramach:  

- ofiarowano zestawy książek BŚ dla Biblioteki Uniwersyteckiej w 

   Kielcach na sumę 300 zł,  

- przekazano pracownikom Banku Spółdzielczego w Samsonowie 

   zestawy książek na sumę 800zł., 

- ofiarowano książki dla zakładu Odzieżowego Jacka Fronia w  

   Zagnańsku na sumę 1.000 zł 

- ofiarowano książki dla stypendystów Radka na sumę 1.500 zł 

- ofiarowano książki lekarzom członkom  Okręgowej Rady Lekarskiej ŚIL. 

  Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb Lekarskich na sumę 1.500 zł 

- wysłano kilka zestawów książek Domu Artystów Weteranów Scen Polskich 

  w Skolimowie na sumę 500 zł. 

oraz przekazano w darze zestaw książek dla szkoły w Lidzie na sumę 2.000 zł 

podczas konferencji nt przenikania kultur Pogranicza w Ełku.    

W roku 2017 członkowie naszego Towarzystwa brali udział w kilku 

ważnych inicjatywach oświatowo- literacko-artystycznych, oraz imprezach 

ogólnopolskich:  

* prezes Towarzystwa Maciej A.Zarębski  uczestniczył: 

   - 24 marca w spotkaniu wielkanocnym  lekarzy emerytów w Ostrowcu Św. 

   - 23 maja w debacie na temat „Białej księgi w sprawie przyszłości Europy” 

      w Warszawie 

   - 2-3 czerwca w seminarium organizacji pozarządowych Podlasia w Łomży, 

     gdzie przedstawił wykład Polonijne organizacje pozarządowe w USA  

   - 10 czerwca w Odolanowie, na ziemi Wielkopolskiej  (z okazji 30 lecia 

      Kapeli znad Baryczy), 

   -   3 lipca – w Ełku w konferencji „Przenikanie kultur Pogranicza”, podczas 

      której zaprezentował wykład Mateczniki Patriotyzmu i Kultury szansą  

       odrodzenia ruchu regionalnego 

   - 30 września – w Gdyni w sesji poświęconej społeczeństwu obywatelskiemu 

      zorganizowanej z okazji Festiwalu Filmów o Żołnierzach Niezłomnych. 

      W czasie sesji mówił o znaczeniu mateczników Polskości w budowaniu 



      polityki historycznej państwa.   

   - 6-8 października w Krakowie w obchodach jubileuszowych 50. lecia Unii 

     Polskich Pisarzy Lekarzy 

-  4 maja ze studentami uniwersytetu III Wieku w Niepołomicach spotkał się na 

    wieczorze autorskim 

-  18 października w Podkowie Leśnej Maciej A.Zarębski na spotkaniu ze 

    słuchaczami Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”. Podczas niego opowiadał 

    o swojej podróży na Alaskę w 2009 roku.  

Ponadto 

-  w kwietniu prof. Andrzej Tyszka był kuratorem wystawy malarstwa Lucjana 

   Pakulskiego w Podkowie Leśnej  

-  w sierpniu  Bogumił Wtorkiewicz wziął udział w Międzynarodowym Plenerze 

   Malarskim w Chęcinach i we wrześniu w Plenerze Malarskim na Karczówce ;  

 - we wrześniu w Podkowie Leśnej miało miejsce dwukrotnie widowisko 

   plenerowe „Pieśń o Rolandzie” według scenariusza prof. Andrzeja Tyszki 

-  8 listopada w uroczystej XXXI  edycji stypendiów im. Radka wzięli udział: 

    Jan Jadach i Jadwiga Kasierska-Tecław,  która przekazała 9 stypendystom 

    wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej; 

 Maciej A.Zarębski w roku 2017 był autorem: 

   - tekstu o matecznikach Polskości w rocznikach: 

     „Roczniku Ełckim”(czerwiec)  i „Almanachu Częstuchowskim” (listopad )    

  -  tekstu wspomnieniowego o aktorze Wojciechu Siemionie w XVII Spektrum 

     - Almanachu 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (październik) 

  - kilku tekstów reportażowych opublikowanych w Eskulapie świętokrzyskim  

  - recenzji, tekstów publicystycznych oraz reportaży publikowanych 

     w prasie ogólnopolskiej: miesięczniku „Gazecie Lekarskiej” oraz kwartalniku 

    „Wiadomości Ziemiańskie”, gdzie 

      ukazały się jego teksty o dworach i pałacach ziemi świętokrzyskiej; 

  Pisano o nim, jego działalności i książkach w: 

      czasopismach i pismach ogólnopolskich:  kwartalniku Centralnej 

      Biblioteki Rolniczej „Kultura wsi”, w miesięcznikach Izb Lekarskich 

      „Gazecie Lekarskiej”, „Eskulapie świętokrzyskim” oraz Biuletynie  

      Białostockim a także prasie lokalnej Staszowa i Zagnańska;    

Należy zaznaczyć, iż ani w radiu kieleckim, ani w ośrodku Telewizji 

Regionalnej a także pismach kieleckich: „Echo dnia” i dodatku kieleckim 

„Gazety Wyborczej” nie było żadnej informacji o naszej działalności 

imprezowej oraz wydanych dziesięciu książkach. Przedstawiamy ten fakt bez 

komentarza, ale ze zrozumiałym smutkiem spowodowanym refleksją na temat 

współczesnego oblicza niby „naszej” prasy regionalnej…  

W roku 2017 Maciej A.Zarębski kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniach 

Rady Działalności Pożytku Publicznego – do października w Ministerstwie 

Rodziny, od listopada w Kancelarii URM. 

- 24 października w towarzystwie Jana Jadacha odwiedził obchodzącego 91 lecie 



   urodzin Zdzisława Łączkowskiego pisarza zaprzyjaźnionego z Ośrodkiem  

   w Zagnańsku. 

- 3 listopada w towarzystwie prof. Andrzeja Tyszki, i innych członków Rady  

   Krajowej Mateczników Polskości został przyjęty przez dyrektora Narodowego 

   Instytutu Wolności Wojciecha Kaczmarczyka. Tematem spotkania były sprawa 

   organizacji II Kongresu działaczy  ruchu Mateczników Patriotyzmu i Kultury;     

Otrzymał ponadto listy od: 

Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 

ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, Jolanty Szczepkowskiej z Instytutu 

Piłsudskiego w Nowym Jorku  oraz prezesa IPN dr Jarosława Szarka. 

        Jego otwarty list do prezydenta RzP Andrzeja Dudy dotyczący podpisania 

przez niego Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności został opublikowany w 

ogólnopolskim tygodniku „W sieci” w numerze z 23-29 października 2017 r.  

W roku 2017 członkowie ŚTR otrzymali znaczące wyróżnienia.   

Bogumił Wtorkiewicz zdobył I miejsce w konkursie mody „Świętokrzyskie 

    na wybiegu” w Kielcach w czerwcu oraz zdobył szereg nagród i wyróżnień 

    w biesiadzie literackiej „MEWA 2017” i konkursie poetyckim im. ks. Jamroza  

    w Mszanie Dolnej zorganizowanym w październiku. 

Prof. Andrzej Tyszka nominowany do I nagrody i medalu Zygmunta Glogera  

   (w XXVIII edycji konkursu) otrzymał wyróżnienie, którego odbioru odmówił 

Ludomira i Maciej Zarębscy otrzymali od prezydenta Rzeczpospolitej 

   Andrzeja Dudy medal za długoletnie pożycie małżeńskie 

W roku 2017 Ośrodek w Zagnańsku odwiedzili: 

  17 marca Paweł Stróżewski muzealnik z Grodziska Mazowieckiego 

  18 marca Henryk Jaźwiński  ludowiec z Podlasia 

  20 maja Bogusław Cebulski muzyk i działacz społeczny z Wielkopolski, 

  25 sierpnia Przemysław Jaśkiewicz, działacz społeczny z Lublina, 

  31 sierpnia ks. Andrzej Zawadzki misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej, 

  16 września prof. Robert Traba z Instytutu PAN w Berlinie 

W działalności wydawniczej zanotowany dalsze osiągnięcia. 

W roku 2017 wydano 10 pozycji książkowych (pomimo braku dotacji) 

  Oto ich tytuły i autorzy: 

349. Almanach rytwiański pisarzy lekarzy – wybór i opr. Macieja A.Zarębskiego 

350. Szał zamysłów – Jerzego Przeździeckiego 

351. List do świętego Mikołaja – Jadwigi Wielgat-Hejduk 

352. W ogrodach wyobraźni  – Jana Kaminskiego 

353. Życie w cieniu cieni – Eugeniusza Kulwickiego 

354. Łowieckie impresje – Stanisława Kędziora 

355. Moje powroty (III cz. cyklu Ze schowka pamięci) – Macieja A.Zarębskiego 

356. Na przestrzeni czasu- almanach chicagowski  – red. Macieja A.Zarębskiego 

357. Wędrówka – tomik poezji Lucyny Kukomskiej 

358. Podkowa Leśna 1925-2025 ; Sto opowieści+jedna – wybór i opracowanie 

                                        Andrzeja Tyszki i Baltazara K.  



Wydano cztery numery (dwa podwójne) kwartalnika Goniec Świętokrzyski w 

maju (nr 189-190) oraz  w grudniu (191-192).  

Wydawnictwa książkowe Biblioteki Świętokrzyskiej oraz wszystkie numery 

„Gońca Świętokrzyskiego” mogły się ukazać dzięki współfinansowaniu lub przy 

całkowitym sfinansowaniu kosztów ich wydania przez autorów oraz sponsorów, 

którymi w roku 2017 byli: Anna Bartsch z Warszawy, dr Aleksandra Przybylska 

z Chicago, dr Stefan Kośmider z Sierpca, Marek Mostek z Białogardu oraz Jerzy 

Chodurek ze Staszowa.  

Książki Biblioteki Świętokrzyskiej zostały wysłane do:  Instytutu Piłsudskiego 

Kongresowej USA w Nowym Yorku, Instytutu Badań Literackich w Warszawie, 

oraz  prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa  PiS Jarosława Kaczyńskiego.   

    W dalszym ciągu nie ma żadnej współpracy z kieleckimi mediami lokalnymi. 

Nienajlepiej układają się także relacje Towarzystwa z władzą samorządową na 

niemal wszystkich. szczeblach… 

Wielkiej determinacji członków Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, 

przekonanych o pełnionej misji należy zawdzięczać sukcesy imprezowo-

wydawnicze roku 2017, a także lat poprzednich.     

Szósty  już rok działała nasza strona internetowa www.regionalizm.kielce.pl 

Do jej zaglądania zachęcam. Dziękuję za uwagę.                     

                                                                                          Maciej A.Zarębski 

                                                                                                                                                        

http://www.regionalizm.kielce.pl/

