
W  zagnańskiej siedzibie Świętokrzyskich Ma-
teczników Patriotyzmu i Kultury 1 czerwca 2019 r. 
miały miejsce zorganizowane przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne, XIV już Posiady w cieniu 
Bartka poświęcone omówieniu ważnych historycz-
nych rocznic roku 2019 oraz prezentacji kolejnych 
Mateczników Polskości.

Gospodarz spotkania dr Maciej Andrzej Zaręb-
ski (1) w serdecznych słowach powitał wszystkich 

przybyłych uczestników imprezy zgromadzonych 
w  sali konferencyjnej Ośrodka (2). Poinformo-
wał, że ze względu na stan zdrowia nie mógł wziąć 
udziału w spotkaniu prof. Andrzej Tyszka a z po-
wodów rodzinnych Bogdan Szczerbowski, gospo-
darz Dworu w Śmiłowie. 

Na obrady, poza osobami wymienionymi w pro-
gramie imprezy (Janem Jadachem, Maciejem A.Za-
rębskim oraz Agatą Kalinowską-Bouvy z  Francji, 
Wawrzyńcem Markiem Rakiem z Węgier i  Janem 
Krawczykiem z Adamowa, gospodarzami Matecz-
ników) przybyli m.in. Jadwiga Szyszka, Wiesław 
Kuca, Stanisław Ratusznik, Marek Sobieniak ze 
Staszowa, Jan Wiaderny z Końskich, Ryszard Wój-

towicz z Warszawy, Maria Człapińska ze Zduńskiej 
Woli, Irena i Eugeniusz Elerowszy z Sieradza, Bo-
gusław Cebulski z Odolanowa poznańskiego, Lon-
gin Kaczanowski z Brwinowa oraz Karol Stolarek 
i  Wit Zarębski z  Łodzi, Zofia Poniewierka i  Re-
nata Sikora oraz Zofia i  Andrzej Rucińscy, Wan-
da Śliwińska, Jan Jadach, Edward Karyś, Stanisław 
Kędzior, Bogumił Wtorkiewicz, Anna Zielińska-
-Brudek z mężem, Stanisław Durlej i Juliusz Duda 
z Kielc z także Marzanna Moćko, Mieczysław Gęb-
ski, Jerzy Barucha, Krzysztof Jończyk z Zagnańska. 
W sumie w Posiadach wzięło udział blisko 40 osób. 

Imprezę otworzyła projekcja filmu Z  wizytą 
w… wg pomysłu i  scenariusza Wita Zarębskiego. 
W  ciągu 10 minut pokazano dokonania Ośrodka 
Matecznikowego w  Zagnańsku, w  tym fragmen-
ty kilku imprez Posiadowych, koncertu zespo-
łu „Bruno Schulz” oraz ciekawe zbiory muzealne 
a także wypowiedzi bywalców imprez kulturalnych 
Ośrodka. 

Następnie Maciej Zarębski odczytał list, który 
nadesłał na adres Świętokrzyskiego Towarzystwa 
Regionalnego Jarosław Kaczyński, prezes Prawa 
i Sprawiedliwości.

Oto jego treść.
Członkowie Zarządu Świętokrzyskiego Towarzy-

stwa Regionalnego
Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do 

Państwa tych kilka słów na okoliczność XIV Posia-
dy w  cieniu Bartka”. Bardzo się cieszę, że jest ona 
poświęcona problematyce rocznicowo-mateczni-
kowej. Z jednej strony rok 2019 jak i  lata następne 
wypełniają setne rocznice nadzwyczaj ważnych dla 
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obrony naszej ledwo co odzyskanej państwowości 
jak i z perspektywy dziejów budowania II Rzeczypo-
spolitej wydarzeń.

11 listopada 1918 roku pełni funkcję, jeśli tak 
można powiedzieć – zbiorczego symbolu tych 
wszystkich procesów, dzięki którym Polska Odro-
dzona przetrwała ówczesne zagrożenia i  okrzepła; 
procesów które trwały lata i były rozłożone w czasie. 

Na historię tych 21 lat można, a z pewnego punk-
tu widzenia – należy patrzeć jako na makro proces, 
na jedno wielkie dzieło podnoszenia naszej Ojczy-
zny z niedorozwoju epoki zaborów oraz ze straszli-
wych zniszczeń wojennych. 

Z kolei praca mateczników Patriotyzmu i Kultu-
ry, pielęgnowanie regionalnych i  lokalnych tradycji 
jest, zarówno olbrzymią szansą, jak i  gigantyczną 
potrzebą naszych czasów, doświadczających wro-
giego nastawienia mainstreamu światowych elit do 
myślenia wspólnotowego oraz wszystkiego co ma 
korzenie – jak ten dąb „Bartek” – mocno i głęboko 
osadzone w przeszłości.

Korzystając z  okazji, pragnę z  całego serca po-
dziękować Państwu, jak i  wszystkim innym oso-
bom działającym na Ziemi Świętokrzyskiej za Wa-
szą, Szanowni Państwo, szlachetną działalność na 
rzecz upowszechniania historii, krzewienia kultury 
i umacniania postaw patriotycznych.

Natomiast władzom Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego chciałbym wyrazić wdzięczność 
za życzliwą pamięć i zaproszenie na XIV „Posiady 
w cieniu Bartka”. Niestety wcześniej przyjęte zobo-
wiązania i liczne powyborcze obowiązki nie pozwo-
liły mi na wzięcie w nich udziału.

Życzę Państwu, ale też i – nawet przede wszyst-
kim – Polsce, by ta Państwa praca, jak i wysiłki in-
nych ludzi dobrej woli jak najsilniej wzmacniały du-
chowo obywateli Rzeczypospolitej.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowie-
nia. Łączę wyrazy szacunku

Jarosław Kaczyński 
Następnie głos zabrał Mieczysław Gębski (3), 

członek Zarządu Świętokrzyskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego, który wyraził zadowolenie z  po-
wodu szerokiej działalności Świętokrzyskiego To-
warzystwa Regionalnego oraz podkreślił udział 
Towarzystwa w  rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Pogratulował członkom ŚTR dotychcza-
sowych osiągnięć statutowych, głównie w  sferze 
wydawniczej oraz na rzecz popularyzowania i roz-
woju mateczników Patriotyzmu i  Kultury w  Pol-
sce, co zostało podkreślone w liście prezesa Prawa 
i  Sprawiedliwości. Życzył Towarzystwu dalszych 
sukcesów organizacyjnych i lepszych relacji z me-
diami.

W  I  części Posiadów poświęconej omówieniu 
ważnych rocznic historycznych roku 2019 głos zabra-
li kolejno: Jan Jadach 
(4) i  Maciej A.Zaręb-
ski. Mówcy podkre-
ślili znaczenie szcze-
gólnie tych rocznic, 
które mają charakter 
patriotyczno-religij-
ny. To jest ważne, aby 
pamiętać zarówno 
o  tych naszych roda-
kach którzy walczyli 
o  niepodległość jak 
i o  tych, którzy budo-
wali podstawy bytu 
narodowego naszej Ojczyzny. Jan Jadach zwrócił 
uwagę na duże znaczenie towarzyszącej obchodom 
rocznicowym pogłębionej o  badania naukowe re-
fleksji nad mijającym czasem. A najlepiej by puentą 
tych uroczystości była okolicznościowa publikacja. 
Nie należy bowiem zapominać, iż rocznice ważnych 
wydarzeń historycznych mogą być istotnym czynni-
kiem aktywizującym lokalną społeczność.

Maciej Zarębski przypomniał, iż w kierowanym 
przez niego Staszowskim Towarzystwie Kultural-
nym (lata 1981-2003) jak i  po roku 2004 Święto-
krzyskim Towarzystwie Regionalnym bardzo duże 
znaczenie poświęcano organizacji i  utrwalaniu 
ważnych rocznic historycznych mających charak-
ter nie tylko ogólnonarodowy ale i lokalny. 

Często brali w nich udział świadkowie historii, 
m.in. minister Adam Bień, Sybirak Czesław Łota-
rewicz, znani AK-owcy z mjr Antonim Hedą, Zyg-
muntem Braurem i  Stanisławem Szwarc-Broni-
kowskim oraz żołnierze oddziału partyzanckiego 
„Jędrusie” ze Stanisławem Wiąckiem, Andrzejem 
Skowrońskim, Włodzimierzem Gruszczyńskim, 
Henrykiem Kukszem, Mieczysławem Korczakiem 
i Manfredem Zänkerem z Bawarii. 

Następnie wymienione zostały tegoroczne hi-
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storyczne rocznice. Jan Jadach wymienił (w kolej-
ności starszeństwa) rocznice: 500-lecia ostatniej 
wojny z Zakonem Krzyżackim. 450-lecie Unii Lu-
belskiej, 225-lecie powstania Kościuszkowskie-
go (z  tej okazji Polska Fundacja Kościuszkowska 
kierowana przez niestrudzonego Leszka Marka 
Krześniaka postanowiła stworzyć Panoramę Bi-
twy Maciejowickiej); 200-lecie śmierci Stanisława 
Moniuszki, 185-lecie wydania „Pana Tadeusza” au-
torstwa wielkiego Adama Mickiewicza; 170-lecie 
śmierci Fryderyka Chopina, 155-lecie stracenia na 
stokach Cytadeli warszawskiej Romualda Traugut-
ta; 155-lecie urodzin Stefana Żeromskiego i 120-le-
cie urodzin Adama Bienia, ministra w Delegaturze 
Rządu Londyńskiego na kraj, syna ziemi kieleckiej.

Setne rocznice to: wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego, ustanowienie 3 Maja jako święta naro-
dowego; urodziny Gustawa Herlinga Grudzińskie-
go, wybitnego pisarza ziemi kieleckiej, podpisanie 
traktatu wersalskiego (w  imieniu Polski uczynili 
to Jan Ignacy Paderewski i Roman Dmowski), wy-
buch pierwszego powstania śląskiego, urodziny Ry-
szarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP 
na Uchodźstwie a także urodziny ruchu regional-
nego na Kielecczyźnie. Jan Jadach wymienił jeszcze 
rocznice: 80 lecia wybuchu II wojny światowej, 75 
lecia lądowania Aliantów w Normandii i wybuchu 
powstania warszawskiego a także 50 lecie odejścia 
od władzy gen. de Gaulle,a i lądowania pierwszego 
człowieka na księżycu oraz 40 lecie pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski.

Z  kolei Maciej Zarębski (5) uzupełniając tę 
wyliczankę wymienił ważne jeszcze jego zdaniem 
rocznice: 690 lecie nadania praw miejskich Szy-
dłowowi, 655-lecia nadania Kielcom prawa mag-
deburskiego, 500-lecie śmierci władcy Azteków 
Montezumy; 350-lecie założenia Uniwersytetów: 
w  Zagrzebiu i  w  Innsbrucku, 300-lecie ukazania 
się „Przypadków Robinsona Crusoe”, 250-lecie 
urodzin Napoleona Bonaparte, 200-lecie urodzin 
Wiktorii, królowej Anglii i 200-lecie urodzin Nar-
cyzy Żmichowskiej, 180-lecie urodzin Adolfa Dy-

gasińskiego, 150-lecie założenia firmy cukierniczej 
Blicklego, pojawienia się kartki pocztowej w  Au-
strii, otwarcia kanału Sueskiego (przez wicekróla 
Egiptu Ismaila Paszy) łączącego Morze Śródziem-
ne z Czerwonym i rozpoczęcia budowy zamku Ne-
uschwanstein króla Ludwika w Bawarii oraz ukaza-
nia się I numeru pisma „Nature”; 150 lecie urodzin 
Stanisława Wyspiańskiego i  Mahatmy Gandhiego 
150-lecie śmierci Wacława Gąsiorowskiego, 140 
lecie powstania teatru Ludwika w  Kielcach, 135 
lecie urodzin Kornela Makuszyńskiego, 120 lecie 
urodzin Ernesta Heminguaya, 100 lecie powsta-
nia Sejneńskiego (zorganizowanego przez POW 
przeciw administracji litewskiej), dzięki któremu 
wojska litewskie zostały z tego terenu wyparte; 100 
lecie urodzin twórcy zespołu Śląsk Gustawa Hady-
ny, 90 lecie śmierci Jacka Malczewskiego i urodzin 
Anny Walentynowicz, 80 lecie śmierci Wojciecha 
Korfantego, 75 lecie zwycięskiej bitwy pod Monte 
Cassino, 75 lecie śmierci mjr Piwnika, 60 lecie usta-
nowienia Alaski kolejnym stanem USA i  60 lecie 
śmierci Jana Samsonowicza.

Mówca przypomniał także mniej okazałe, chud-
sze, ale jego zdaniem, także ważne inne rocznice, 
w tym 50 lecia śmierci: gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego, aktora Bogumiła Kobieli, gen. D. Eisenho-
vera, Krzysztofa Komedy, Witolda Gombrowicza, 
Marka Hłasko a  także 50 lecia innych wydarzeń 
w tym: utworzenia WSN w Kielcach, przypłynięcia 
do Gdyni z ostatniego rejsu MS Batorego, nieuda-
nej próby przeszczepu serca przez prof. Jana Mola, 
wyczynu Leonida Teligi opłynięcia na jachcie 
„Opty” kuli ziemskiej, zbrodni bandy Mansona na 
Sharon Tate w  Beverly Hills oraz przewrotu woj-
skowego w Libii przez płk Kadafiego; 

Maciej Zarębski przywołał także ważne roczni-
ce ostatniego okresu naszej historii: 30 lecie obrad 
okrągłego stołu i wolnych wyborów do Senatu oraz 
uchwalenia w Polsce prawa dewizowego i otwarcia 
pierwszych kantorów, 20 lecie przystąpienia Pol-
ski do NATO oraz 15 lecie wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej a także 15 lecie otwarcia Ośrod-
ka Regionalizmu Świętokrzyskiego w  Zagnańsku 
przemianowanego przed 5 laty w  Ośrodek Świę-
tokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i  Kultury. 
Na koniec przypomniał kilka rocznic dotyczących 
ludzi związanych z naszym Towarzystwem: 15 le-
cie śmierci poetki Genowefy Szast z Rudnika n/Sa-
nem, regionalisty Antoniego Zaporskiego z Buska, 
10 lecie śmierci pochodzącego z Rytwian ks. Ma-
cieja Radziwiłła, lekarza Wiesława Łukasiewicza 
ze Staszowa, 5 lecie śmierci Sybiraka Czesława Ło-
tarewicza z Nowej Huty oraz Leonarda Zyzmana, 
regionalisty z Nowej Słupi. 
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W II części Posiadów, sesję poświęconą Matecz-
nikom i ich znaczeniu w aktywności życia obywa-
telskiego otworzył Maciej A.Zarębski, który omó-
wił aktualną sytuację w  ruchu Matecznikowym. 
Podkreślił znaczenie powołania do życia przez 
Krajową Radę Działalności Pożytku Publiczne-
go Zespołu ds. Mateczników Patriotyzmu i  Kul-
tury Ludowej, której prowadzenie zostało jemu 
powierzone. Kilku członków Zespołu (Jachimo-
wicz, Cebulski, Gojke) działa aktywnie w  Radzie 
Krajowej Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Ma 
ona siedzibę na II piętrze Centralnej Biblioteki 
Rolniczej i odbyła już kilka posiedzeń. Na ten rok 
zaplanowano dwie ważne konferencje: jedną we 
wrześniu poświęconą literaturze małych ojczyzn; 
drugą w grudniu związaną z obchodami 120 rocz-
nicy urodzin ministra Adama Bienia. Obie impre-
zy odbędą się w  Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie. Zaplanowano także wydanie w tym 
roku folderu prezentującego wybrane Mateczniki 
Polskości, w tym Muzeum Ludowe w Otrębusach 
i Ośrodek Matecznikowy w Zagnańsku.

Następnie głos zabrała Agata Kalinowska Bo-
uvy (6) z  Francji, 
która zaprezentowała 
autorski Matecznik 
Polskości. Mieszka 
od kilkudziesięciu lat 
w  miejscowości Ma-
reil pod Paryżem i od 
początku pobytu na 
emigracji zajmuje się 
integracją tamtejszej 
Polonii. Organizuje 
wieczory promocyjne, 
spotkania literackie 
oraz wernisaże arty-

styczne, imprezy Polonijne; w  jednej z  nich – X, 
która odbyła się w  Częstochowie roku 2009 brali 
udział prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski. 

Agata Kalinowska uczestniczy także w zjazdach 
rodzinnych. Odbywają się one od ponad 100 lat 

i są organizowane w celu uczczenia pamięci jedne-
go z kuzynów, uczestnika Powstania Styczniowego. 
W  tych zjazdach rodowych bierze w  nich udział 
blisko 100 osób. Te spotkania odbywane z potrzeby 
serca świadczą o przywiązaniu do rodziny i tradycji 
oraz są świadectwem odpowiedzialności członków 
jej rodu za losy Polski. Podejmowane na zjeździe 
decyzje są tego potwierdzeniem. To także modelo-
wa działalność Matecznikowa.

Na koniec przedstawiła kilka swoich wierszy. 
Kolejny mówca Wawrzyniec Marek Rak (7) 

z Węgier, od blisko 40 lat mieszkaniec Györ, mia-
sta leżącego między Wiedniem a  Budapesztem. 
przybliżył swoją działalność matecznikową. Od 
początku pobytu na emigracji działa w  organiza-
cjach polonijnych, w  tym w powołanym do życia 
w roku 1999 Stowarzyszeniu Jana Sobieskiego (Jan 
III Sobieski przebywał w Gyor po odsieczy wiedeń-
skiej. Fakt ten upamiętnia tablica na budynku przy 
ulicy Nefelejcs) oraz chórze polonijnym Akord. 
Jest współorganizatorem „Dni Polskich” obcho-
dzonych w  Gyor każdego roku jesienią, podczas 
których prezentowany jest dorobek polskich ar-
tystów oraz promowana jest działalność różnych 
grup folklorystycznych i twórczość literacka Polo-
nii węgierskiej na imprezie noszącej nazwę Forum 
Twórców Polonijnych. Marek Rak współorganizuje 
także Międzynarodowy Salon Książki w Gyor oraz 
Salon Książki Polonijnej, który w  roku 2007 od-
był się w Budapeszcie. Jest inicjatorem nawiązania 
współpracy kulturalnej między Györ a Masłowem. 

Na koniec swojego wystąpienia mówca opowie-
dział o  szerokiej działalności kulturalnej małżeń-
stwa Bożeny i  Romana Bieńko prowadzonej przy 
granicy węgiersko-austriackiej. Ci wielcy mecenasi 
sztuki, laureaci Złotych Sów Polonii są rzeczywi-
stymi ambasadorami polskiej sztuki w  Europie 
Środkowej. 

Jako ostatni w  sesji Matecznikowej wystąpił 
Jan Krawczyk (8) gospodarz Muzeum Ludowego 
w Adamowie, w powiecie koneckim. Na starannie 
przygotowanych slajdach przedstawił funkcjono-
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nej od władz gminy Smyków dotacji w wysokości 
9 tys. zł na modernizację obiektów muzealnych 
i  zadaszenie pomieszczeń dydaktycznych. A  tak-
że o otrzymanej nagrodzie i medalu „100 lat Pol-
skiej Niepodległości” którą wręczyła mu wojewoda 
świętokrzyska Agata Wojtyszek. Na koniec zaprosił 
do odwiedzenia swojego matecznika, zapewniając 
że każdego odwiedzającego czekają niespodzianki 
m.in. bicie okolicznościowej monety a także degu-
stacja oryginalnych nalewek. 

W dyskusji głos zabrali m.in. Bogusław Cebul-
ski (9) który zwrócił uwagę na brak dziennikarzy 
telewizji regionalnej (mimo zapowiedzi) na impre-
zie oraz omówił sposoby na lepsze relacje ruchu 
matecznikowego z  mediami a  także Longin Ka-
czanowski (10). Ten z kolei podkreślił konieczność 
reaktywowania pisma „Kultura wsi” w  którym 
osobny dział winien być poświęcony problematyce 
matecznikowej. Zadeklarował jego prowadzenie. 

 Po sesji matecznikowej odbyła się prezentacja 
najnowszego (styczeń-maj 2019 r.) numeru „Goń-
ca Świętokrzyskiego”; po której każdy z chętnych 
uczestników Posiadów otrzymał egzemplarz tego 
pisma. Maciej Zarębski omówił także nowości Bi-
blioteki Świętokrzyskiej, w  tym najnowszą (370) 

wanie tego prowadzonego wspólnie z żoną Teresą 
matecznika. Na wstępie przypomniał kilka waż-
nych wydarzeń historycznych związanych z  jego 
Małą Ojczyzną. Wielkim echem odbiła się wizyta 
w lipcu 1787 roku jaką złożył w Adamowie król Sta-
nisław August Poniatowski. W międzywojniu prze-
bywał tutaj Roman Dmowski zaś w dniu 7 kwietnia 
1940 roku podczas tzw. „krwawej niedzieli” w Ada-
mowie i pobliskim Królewcu niemieccy żołnierze 
zamordowali 104 mieszkańców tych wiosek w od-
wecie za pomoc udzieloną Hubalczykom w potycz-
ce w  Cisowniku. Następnie Krawczyk przybliżył 
historię swojego Muzeum. Założył je we własnym 
domu w  roku 2006 po przejściu na emeryturę. 
W  ciągu kilkunastu lat funkcjonowania placówki 
udało mu się zgromadzić wiele przedmiotów uży-
wanych na co dzień przez mieszkańców okolicz-
nych wsi w ciągu blisko stu lat. Wśród eksponatów 
znajdują się m.in. narzędzia rolnicze, żarna, kolek-
cja sierpów, prasy do wyrobu serów, zestaw naczyń 
kuchennych, sprzęt pożarniczy, elementy umun-
durowania, narzędzia kowalskie, kilka egzempla-
rzy starych maszyn do pisania, liczydeł a  także 
zabytkowych aparatów fotograficznych. Następnie 
poinformował uczestników Posiadów o  otrzyma-
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pozycję, Towarzysz pancerny generała Maczka 
autorstwa Katarzyny Murawskiej, mieszkanki 
Wisconsin (USA) a także tomik poezji Marii Mili 
Purymskiej z Chicago zatytułowany Odcienie ży-
cia. Antologia chicagowskich twórców Drogi do 
wolności, 371 pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej 
jest w  druku. Ujrzy światło dzienne w  połowie 
czerwca br. 

Kolejnym punktem Posiadowych uroczystości 
było otwarcie wystawy fotograficznej Oblicza Józefa 
Piłsudskiego (11) którą omówił Maciej A.Zarębski. 
Zwrócił uwagę na walory artystyczne prezentowanej 

kolekcji dwunastu czarno-białych 
zdjęć oraz profesjonalność ich 
ekspozycji. Poinformował uczest-
ników imprezy, że zdjęcia pocho-
dzą z archiwum IPN-u. 

W  części artystycznej odbył się 
koncert zespołu łódzkiego Mona 
Polaski (12) oraz mini recital Euge-
niusza Elerowskiego z Sieradza (13). 

Posiady zakończył poczęstu-
nek potraw grilowych (14) oraz 
degustacja napojów regionalnych. 
A także pamiątkowe zdjęcia uczest-
ników Posiadów (15. 16. 17).

Foto: Marek Sobieniak,
Stanislaw Ratusznik 
i Maciej A.Zarębski 

Tekst: Stanisław Kruk
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