
Odbyła się 4 września 2020 roku w Ośrodku Świę-
tokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku. Oczywiście przy przestrzeganiu obowiązują-
cych zasad reżimu sanitarnego. Wzięło w  niej udział 
18 osób, obok członków Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego (Jana Jadacha, Jana Wiadernego, 
Jana Krawczyka, Bogumiła Wtorkiewicza, Stanisława 
Kędziora (1) Ludomiry i  Macieja Zarębskich) sympa-

tycy tej organizacji 
w  tym Janina i  Jerzy 
Maliccy z  Końskich, 
Antoni Bosak z  Za-
mościa; Lidia Lipiec, 
Agnieszka Banasik 
i  Paweł Ciepiela ze 
Staszowa, Andrzej 
Jędrychowski z Kielc, 
Robert Wołczyński 
ze Starachowic, Anna 
Konarska z  Mazow-
sza (Anna Konarska 
i  Antoni Bosak do 
niedawna przebywali 
na emigracji w  Chi-
cago). Gościem spe-
cjalnym była Alina 
Szymczyk (2), prezes 
Zrzeszenia Literatów 
Polskich w  Chicago, 
animator i  twórca 
kultury, znana dzia-
łaczka polonijna.

Po powitaniu 
uczestników biesia-
dy prezes Krajowej 
Rady Mateczników 
Polskości i  Święto-
krzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego 
dr Maciej Andrzej 

Zarębski (3) przedstawił nowości Biblioteki Święto-
krzyskiej (pozycje 381-382 oraz 384-385) wydane w II 
i III kwartale 2020 roku. Pierwszą prezentowaną książ-
ką były Zapiski rodzinne Ludomiry Zarębskiej. Jest to 
kronika dziejów rodów przasnyskich: Myślińskich 
i Krajewskich oraz Grabowskich z których wywodzi się 
autorka. Całość oparta o  pamiętniki matki, Marianny 
Grabowskiej napisana literackim językiem, uzupełnio-
na o  unikatową dokumentację fotograficzną. Godna 
polecenia, zwłaszcza dla osób, którzy rozluźnili swoje 
więzy rodzinne. Kolejną omawianą pozycją była książka 
Pawła Ciepieli Przegrałam z Ameryką. Główne jej prze-
słanie obraca się wokół tematyki wyjazdu Polaków do 
USA, w celu poszukiwania własnego eldorado, swoiste-
go raju na ziemi. Autor swój punkt widzenia przedsta-
wia z pozycji partnerki, pozostawionej w kraju. W kon-
sekwencji przegrywa ona z  Ameryką nie otrzymując 
wizy i  stąd tytuł książki. Drugą jej częścią jest doku-
mentacja starego Staszowa (miejsca zamieszkania bo-
haterki) przedstawiająca znikające zabytkowe budowle 
miasta. Z kolei Maciej A.Zarębski przedstawił książkę 
własnego autorstwa Znałem Ich, Odeszli w latach 1990 
– 2020. Znalazło się w niej 131 esejów wspomnienio-
wych o ludziach z którymi miał osobiste relacje i którzy 
wywarli istotny wpływ na jego życie. Są więc pokazani 
ludzie o przeróżnych profesjach i pozycji. Treścią książ-
ki są wspomnienia i  osobach, które ukochały polską 
ziemię i  dla niej poświęciły swoje życie. Znajdujemy 
tu wiele znanych osobistości nie tylko z obszaru świę-
tokrzyskiego, ale z całej Polski, w tym Janusza Tazbira 
– historyka, Ryszarda Kaczorowskiego- prezydenta RP 
na uchodźstwie, Barbarę Wachowicz, znaną pisarkę, 
Eugeniusza Kabatca – szefa Stowarzyszenia Kultury 
Europejskiej oraz gen. Antoniego Hedę ps. „Szary”, bo-
hatera II wojny światowej. Kolejną omawianą pozycją 
był tomik autorstwa Lucyny Kukomskiej zatytułowany 
Czasoprzestrzeń. Składa się z dwóch części; pierwsza za-
tytułowana Strefa czasu zawiera utwory poetyckie od-
noszące się tematycznie do wszelkich przejawów życia 
człowieka i tych indywidualnych i tych publicznych na 
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mierzalnej czasem płaszczyźnie naszej planety. Część 
druga Strefa przestrzeni pisana prozą, ma cechy meta-
fizyczne; odnosi się do różnych zjawisk dziejących się 
poza naszą ziemską strefą czasową, które z przestrzeni 
Wszechświata w jakiś sposób do nas docierają. Niektóre 
z nich (z czego nie zdajemy sobie sprawy) dotykają nas 
bezpośrednio.

Następnie odbyła się promocja szczególnej pozy-
cji Biblioteki Świętokrzyskiej, antologii twórców chica-
gowskich zatytułowana W  hołdzie Wielkiemu Polakowi 
Świętemu Janowi Pawłowi II (383). Część autorów tej 
antologii obecnych na promocji zabrała głos przedsta-
wiając swój dorobek twórczy i  prezentując swoje wiersze. 
Kolejno byli to Janina Malicka (4), Alina Szymczyk (5); 
Antoni Bosak (6), oraz Robert Wołczyński (7). Jedna z au-
torek p. Gitta Rutledge z Poznania nadesłała list w którym 
usprawiedliwiała nieobecność na promocji złym stanem 
zdrowia oraz zapraszała do siebie na kameralny wieczór po-
etycki. W prezentowanej antologii znalazły się, obok zbioru 
wypowiedzi poetycko-prozatorskich 21 autorów, materiały 
dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II, w tym List papieża Be-
nedykta na 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II, w któ-

rym znajdujemy 
historię życia 
Karola Wojtyły 
i  opis jego drogi 
do świętości.

Kolejnym punktem programu biesiady była prezen-
tacja dorobku literackiego oraz działalności publicznej 
Aliny Szymczyk. Przedstawił go Maciej A.Zarębski. Jej 
debiut literacki miał miejsce w roku 1990 zbiorem Wier-
sze; do chwili obecnej opublikowała osiem tomików po-
etyckich, w tym dwa: Dom wspomnień (2010) i Wołanie 
w ciszy (2015) w Bibliotece Świętokrzyskiej. Jej wiersze 
znalazły się w  trzynastu antologiach twórców chica-
gowskich wydanych przez Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne w  latach 2006-2020. Pod jej redakcją uka-
zało się kilka pozycji książkowych, w  tym monografia 
Baranowa Sandomierskiego. Równolegle z  pracą twór-
czą prowadzi rozległą działalność na rzecz społeczności 
lokalnej. Rozpoczęła ją z  chwilą podjęcia pracy zawo-
dowej w  Grębowie, którą kontynuowała jako dyrektor 
Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim (do poło-
wy roku 1997) a potem na emigracji w Chicago wśród 
tamtejszej Polonii. W Polsce współorganizowała imprezy 
kulturalno-artystyczne: przeglądy kabaretów, zespołów 
muzycznych i  teatrów amatorskich oraz ogólnopolskie 
konfrontacje artystyczne. W  latach 1992-1996 orga-
nizowała w  Baranowie Sandomierskim (wg własnego 
pomysłu) ogólnopolski festiwal Dziecko w  folklorze. Na 
emigracji jest inspiratorką, autorką scenariuszy i reżyser-
ką wielu imprez patriotyczno-religijnych oraz spotkań 
okolicznościowych promujących kulturę i  tradycje nie-
podległościowe Polski. Występuje w  radiu polonijnym, 
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cych z tomu Wołanie w ciszy oraz przygotowywanej do 
druku książki prozatorsko-poetyckiej W ogrodzie wspo-
mnień. Przedstawiła swoje plany twórcze i życiowe. Poza 
powyższą pozycją pracuje nad książką Zwyczaje dożyn-
kowe w Chicago i nad Wisłą. Zamierza w przyszłym roku 
powrócić na stałe do Polski i zamieszkać w Tarnobrzegu. 
Na koniec wręczyła specjalne dyplomy Zrzeszenia Lite-
ratów Polskich: Janinie Malickiej, Maciejowi A.Zaręb-
skiemu, Robertowi Wołczyńskiemu oraz Antoniemu Bo-
sakowi (9). Podczas spotkania głos zabrali jeszcze Paweł 
Ciepiela (10) i Anna Konarska (11). Odczytany został list 
z życzeniami do uczestników biesiady nadesłany z Fran-
cji od poetki i działaczki polonijnej Agaty Kalinowskiej 
Bouvy. Spotkanie zakończył poczęstunek kawowo-ciast-
kowy poprzedzony wspólnym zdjęciem (12). 

Foto: Joanna Malicka, Andrzej Jędrychowski, 
Maciej A.Zarębski

Tekst: Kruk

TV Trwam oraz w lokalnej prasie popularyzując polską 
obrzędowość ludową, nasze zwyczaje religijne i rocznice 
narodowe. Równocześnie – powiedział mówca – Alina 
Szymczyk utrzymuje stałą łączność z pierwotną Ojczyzną. 
Często przyjeżdża do rodziny, angażuje się w działalność 
na rzecz regionalizmu polskiego, należąc (od roku 2015) do 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego oraz od 2016 
r. będąc członkiem Rady Krajowej Mateczników Patrioty-
zmu i Kultury. Podczas pobytów w Polsce jest niezwykle 
aktywna: odbywa szereg spotkań autorskich oraz uczest-
niczy w sympozjach, imprezach kulturalnych jak Posiady 
w cieniu Bartka w Zagnańsku oraz konferencjach o tema-
tyce patriotyczno-religijnej. Jej wszechstronna działalność 
publiczna i  aktywność twórcza stanowią istotny pomost 
kulturowy pomiędzy Polską a Polonią chicagowską – za-
kończył prezentację Zarębski.

Po jego wystąpieniu głos zabrała Alina Szymczyk (8), 
która zaprezentowała kilka swoich wierszy pochodzą-
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