
dym calu małżonka dr Ludomira Zarębska (2), z którą w ubie-
głym roku obchodzili równie piękny i podniosły jubileusz – 50 lat 
związku małżeńskiego. Tuż obok państwa Zarębskich potężnym, 
cudownym bohaterem spotkania było blisko sto osób: przyjaciół, 
kolegów, znajomych oraz miłośników talentów twórczych Jubila-
ta, którzy do ostatniego miejsca wypełnili biblioteczną salę odczy-
tową (3). Równie ważnym bohaterem byli pracownicy biblioteki 
z dyrektorem Andrzejem Dąbrowskim i głównym bibliotekarzem 
panią Jadwigą Zielińską (4), którzy koncertowo przygotowali ju-
bileuszowe spotkanie.

Zaczęło się bardzo miłym akcentem dla Jubilata, nader życzli-
wie przyjętym przez zgromadzonych gości. Prowadzący spotka-

nie dyrektor Andrzej Dąbrowski (5) przedstawił przybyłego ze 
stolicy gościa, Krzysztofa Matyka – zastępcę dyrektora departa-
mentu społeczeństwa obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, który powiadomił zebranych o odznaczeniu Jubilata. 
Doceniając dorobek Macieja Zarębskiego na niwie polskiej kul-
tury wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Piotr Gliński uhonorował go wysokim odznaczeniem – 

srebrnym medalem 
Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis. Po 
wręczeniu medalu 
przez dyrektora Ma-
tyka (6) rozległy się 
huczne brawa będą-
ce potwierdzeniem 
osiągnięć Jubilata, 

Piękny jubileusz 75 lat życia obchodził Maciej Andrzej Za-
rębski, doktor nauk medycznych, pisarz i wydawca, podróżnik 
i regionalista, muzealnik i fotografik. Jakby tego było mało, 
jednoosobowo i to całkiem sprawnie redaktor Zarębski, bo jak 
inaczej go nazwać, prowadzi czasopismo „Goniec Świętokrzy-
ski”, na którego łamach ukazuje się ten tekst. Jubilat poprosił 
mnie o napisanie paru refleksji, które są pokłosiem mojego wy-
stąpienia na rocznicowym spotkaniu. Oczywiście są bardziej 
godni by zabrać głos, napisać o wyjątkowym dorobku doktora 
Zarębskiego. Jubilat wybrał mnie, bowiem znamy się bez mała 
40 lat, a ponadto nasze drogi przecinają się dość często, cho-
ciaż od ćwierćwiecza mieszkamy od siebie w oddaleniu prawie 
dwustu kilometrów. Nie ukrywam też, że w wielu sprawach 
dotyczących szeroko pojętej kultury mamy zbieżne poglądy, 
a niejednokrotnie tożsame.

Maciej Zarębski z urodzenia jest kielczaninem, niezłomnym 
polskim patriotą, a z całej gamy zainteresowań i działań euro-

pejczykiem wysokich lotów. 
Radosna, o bardzo przyja-

znej atmosferze uroczystość 
wieńcząca dotychczasowe do-
konania Jubilata na wspomnia-
nych płaszczyznach jego pasji 
i życiowej aktywności odbyła 
się 20 marca 2018 roku w nie-
mal domowych i bardzo gościn-
nych progach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Witol-
da Gombrowicza w Kielcach.

Uroczystość miała wielu 
bohaterów. Oczywiście naj-
ważniejszym był sam Jubilat 
(1) oraz wspierająca go w każ-

15 grudnia 2017.  Ks. Marian Kosiński recytuje utwory po-
etyckie Adama Mickiewicza podczas biesiady literacko-opłat-

kowej w Ośrodku Mateczników Polskości w Zagnańsku.

2 II br. Prof. A.Tyszka na Spo-
tkaniu Noworocznym ŚTR.

12 I br. Odsłonięcie popiersia 
P.Pierścińskiego w Kielcach. 

Dr Eugeniusz Elerowski wręcza Maciejowi A.Zarębskiemu 
księgę Pamiątkową wydaną z okazji jubileuszu 80-lecia Ma-

riana Kosińskiego podczas wspomnianej Biesiady.
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1 III 2018. Płock. Lucyna Kukomska prezentuje swoje wiersze pod-
czas imprezy artystyczno-literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

20 marca 2018.  Uczestnicy benefisu Macieja A.Zarębskiego w sali 
konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

21 kwietnia br. Ośrodek w Zagnańsku, występ zespołu Bruno 
Schulz podczas spotkania sponsorów ŚTR w Zagnańsku.

12 kwietnia br. Migawka z biesiady historyczno-literackiej 
w Ośrodku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku.
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Lucyna Kukomska, ekonomistka z wy-
kształcenia, specjalistka od marketingu i or-
ganizacji pracy, posiada bardzo szeroką listę 
przeróżnych zainteresowań, na które obec-
nie brakuje jej czasu. Zainteresowana „od 
zawsze” astrofizyką i życiem Wszechświata 
w latach młodości uprawiała lekkoatletykę 
i sport ciągle znajduje się w sferze jej zain-
teresowań, zajmowała się też malowaniem 
na płótnie pejzaży i kwiatów techniką ole-
ju, kocha muzykę, gdyż sama niegdyś grała 
na skrzypcach. Nieobce jej dziewiarstwo, 
haft, projektowanie i szycie odzieży, wystrój 
wnętrz. Teraz, w wieku seniorskim, pozo-
stała przy literaturze, współpracując z Goń-
cem Świętokrzyskim oraz wydała 7 książek 
w Bibliotece Świętokrzyskiej, w tym dwa 
albumy zdjęciowe. W Saskatoon w Kana-
dzie w ub. roku, na Weekendowym Art-Show 
kanadyjskich twórców literatury polonijnej, 
był wystawiany jej album Wiąże nas Wisła, 
jako wyraz polonijnych obchodów Roku Wi-
sły. Ostatnią wydaną pozycję stanowi tomik 
wierszy Wędrówka, z którego na wernisażu 

Płockie Stowarzyszenie Nowoczesna i In-
nowacyjna Edukacja zorganizowało w dniu 
1 marca 2018 wernisaż wystawy „Kobiety 
niezależne i kreatywne” dla uczestniczek Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Trzecia Młodość. 
Na wernisaż otrzymała również zaproszenie 
znana publicystka „Gońca Świętokrzyskiego” 
płocczanka Lucyna Kukomska od lat związana 
ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regional-
nym. Seniorki prezentowały swoje dokonania 
w fotografii, malarstwie, rękodziele oraz lite-
raturze, udowadniając, że w wieku seniorskim 
nie można się nudzić, gdy ma się jakieś hobby, 
a w końcu znalazł się czas na realizację swoich 
dawnych zainteresowań. Prowadząca spotka-
nie pracownica Spółdzielczego Domu Kultury, 
w którym odbywała się impreza, zapoznawała 
licznie zgromadzoną publiczność z biograma-
mi seniorek prezentujących swój dorobek wy-
stawienniczy. Okazuje się, że panie posiadają 
czasami zupełnie nietuzinkowe zainteresowa-
nia, które pochłaniają bez reszty ich czas. 

Polski może być doskonałą lekturą dla mło-
dzieży szkolnej.

Podczas swego wystąpienia jubilat w kil-
kunastominutowym pokazie multimedialnym 
pokazał bogactwo historyczno-kulturowe 
Wybrzeża, Kartuz, Wielkopolski, a także Le-
gnicy i Lubiąża. 

Spotkanie przy kawie i lampce wina za-
kończyło się zaskakująco długą kolejką 
w dostępie do jubilata przybyłych gości i ko-
legów z gratulacjami, życzeniami, kwiatami 
i prezentami. Wielu z nich wygłosiło bardzo 
cenne i dziękczynne podziękowania za jego 
osiągnięcia jako badacza, pisarza, redaktora 
i wydawcy. 

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku 
od kilku lat współpracuje z Świętokrzyskim 
Towarzystwem Regionalnym i Ośrodkiem 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Za-
gnańsku. Jego prezes dr Alfons Bobowik 
uczestniczył w benefisie, i podobnie jak inni 
wręczył dyplom podziękowania za współpra-
cę i wspieranie naszej działalności w dziedzi-
nie badania i zapisywania najnowszej historii, 
kultury oraz polskiego regionalizmu, który 
jest najcenniejszą wartością naszej tożsamo-
ści narodowej (U góry na pamiątkowym zdję-
ciu wspólnie z państwem dr Ludomirą i Ma-
ciejem Zarębskimi). 

Szkoda, że na benefis (mimo zaprosze-
nia) nie przybyli przedstawiciele samo-
rządu (z wyjątkiem Urzędu Marszałkow-
skiego), wojewody ani mediów lokalnych 
i regionalnych. 

Dr Alfons Bobowik (Ełk)

wołanym przez niego Staszowskim Towarzy-
stwie Kulturalnym, w którym nie tylko pełnił 
zaszczytne stanowisko prezesa, ale przede 
wszystkim był animatorem kultury, badaczem 
historii i założycielem Muzeum Ziemi Sta-
szowskiej. Niezależnie od tego, w tym czasie, 
z pełnym oddaniem pracował zawodowo jako 
lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej 
oraz lekarz internista, a także sprawdzał się 
doskonale jako ojciec rodziny. Nie ominęła 
go także misja zagraniczna pracy polskich le-
karzy w Libii (lata 1983-86). 

Jego dorobek twórczy, w założonym przed 
15-tu laty Świętokrzyskim Towarzystwie 
Regionalnym, po przybyciu w 2003 roku do 
Zagnańska zamyka się ponad 160 pozycja-
mi książkowymi (łącznie z wydawnictwami 
Biblioteki Staszowskiej to ponad 360 pozy-
cji, w tym 52 własne). Na okolicznościowej 
wystawie pięknie prezentowały się na kilku 
regałach specjalnej szafy. Stanowiły dowód 
pracy twórczej członków Staszowskiego Tow. 
Kulturalnego i Świętokrzyskiego Tow. Re-
gionalnego zainteresowanych utrwaleniem 
w książkach tego co przeżyli, robili i marzyli 
– własnej historii, dziejów regionu. Uważam, 
że ten temat będzie w przyszłości wymagał 
specjalnych badań i oceny zapisanego dorob-
ku dr. Macieja Zarębskiego i jego współpra-
cowników. Po red. Kaczanowskim głos zabrał 
Jan Jadach, który w swoim wystąpieniu skupił 
się przede wszystkim na drodze życiowej ju-
bilata, jego pracy zawodowej oraz społecznej 
w dwóch wspomnianych towarzystwach, któ-
re założył, którym poświęcił swoje, a także, 
po części rodziny życie. Dr Maciej Zarębski 
nie został politykiem, gdzie na pewno miał-
by korzystniejszą sytuację by lepiej służyć 
ludziom. Ale dzięki temu miał więcej czasu, 
by lepiej poznać historię Polski, jej wartości 
narodowe, historyczne oraz dorobek kultu-
rowy i materialny wielkich Polaków. Zapra-
gnął przekazać tę wiedzę pokoleniom dzieci 
i wnuków. Jego książka Wojaże po Polsce… 
stanowi tego doskonały przykład. Z uwagi 
na bogactwo materiałów z dziedziny histo-
rii i dorobku kulturalnego różnych regionów 

tylko dla przyjemności. Z uzyskanej podczas 
nich wiedzy i przeżyć powstało wiele cieka-
wych książek reportażowych oraz artykułów 
godnych uwagi. 

W auli została także urządzona wystawa 
dorobku wydawniczego kierowanych przez 
dr-a Macieja Zarębskiego Bibliotek Staszow-
skiej i Świętokrzyskiej – obejmująca ponad 
300 pozycji książkowych, w tym kilkadziesiąt 
jego autorstwa. Była także odrębna prezenta-
cja najnowszego dorobku jubilata uwieńczo-
na wydaniem w 2018 roku trzech książek, 
Wojaże po Polsce…, po najciekawszych miej-
scach naszej historycznej chwały i pamięci. 
Na prawie 300 stronach Zarębski umieścił 
blisko 800 kolorowych zdjęć, doskonale do-
kumentujących odwiedzane przez niego opi-
sywane miejsca.

Wydane zostało także książkowe opra-
cowanie wspomnień przyjaciół współpra-
cujących z dr. Maciejem Zarębskim w dzie-
dzinie nauki, kultury, regionalistyki, a także 
działalności społecznej. Książka nosi tytuł: 
Z ludźmi i dla ludzi… W ocenie przyjaciół 
i kolegów, stanowi potwierdzenie jego de-
wizy służenia ludziom, której jest wierny od 
najwcześniejszych lat życia. To najcenniej-
sza pamiątka dla jubilata od przyjaciół, któ-
rzy zapamiętali go nie tylko jako człowieka 
i kolegę, ale także jako odpowiedzialnego 
lekarza, doskonałego specjalistę (w latach 
1999-2003 pełniącego funkcję konsultanta 
woj. Świętokrzyskiego z diagnostyki labo-
ratoryjnej), społecznika, pisarza, wydawcę 
i przyjaciela. Trzecią pozycją była Bibliogra-
fia z lat 1965-2017 Macieja A.Zarębskiego 
w opracowaniu Jana Jadacha. Gruba ponad 
200 stronicowa książka obejmuje bogaty do-
robek bibliograficzny jubilata. Jak zaznaczył 
Jadach nie do końca pełny. Książka została 
wydana na prawach rękopisu. 

Dorobek twórczy jubilata zaprezentowa-
li: Longin Kaczanowski, który opowiedział 
o ogromnej pracy organizacyjnej, twórczej 
i wydawniczej dr. Macieja Zarębskiego, w po-

To wielkie wydarzenie dla kultury święto-
krzyskiej miało miejsce 20 marca 2018 roku 
w auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. W. Gombrowicza w Kielcach. Aula z tru-
dem pomieściła blisko 100 osób przybyłych 
z całej Polski – znakomitości kultury, nauki 
i sztuki, a także przyjaciół obchodzącego swój 
benefis dr. Macieja Zarębskiego. 

Uroczystość dotyczyła 75-lecia urodzin, 
a przede wszystkim 55-lecia jego działalności 
społecznej i prawie 50-letniej pracy publicy-
styczno-literackiej. Pominięto jego zasługi 
jako założyciela, we własnej willi w Zagnań-
sku, własnym kosztem, Społecznego Muzeum 
Kultury, Historii i Patriotyzmu Regionu Świę-
tokrzyskiego, ale jest to fakt ogólnie znany. 
Nie wspomniano też o nim jako o założycielu 
i redaktorze naczelnym pisma społeczno-kul-
turalnego „Gońca Świętokrzyskiego”, którym 
może szczycić się dzisiaj Gmina Zagnańsk. 
Jego dom to niecodzienny ośrodek prezenta-
cji dorobku twórczego i ekspozycji bogatych 
zbiorów bibliotecznych Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego, ale także miejsce 
biesiad literackich i spotkań historycznych 
oraz lekcji edukacyjnych z młodzieżą. 

Spotkanie z jubilatem prowadził dyrektor 
biblioteki Andrzej Dąbrowski, a wspierali go 
red. Longin Kaczanowski z Brwinowa i wi-
ceprezes ŚTR Jan Jadach z Kielc, przyjaciele 
i znawcy dorobku dr-a Macieja Zarębskiego. 
Na wstępie głos zabrał p. Krzysztof Matyk 
zastępca dyr. Departamentu Obywatelskiego 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z War-
szawy, który dokonał odznaczenia jubilata 
Srebrnym Medalem „Gloria Artis”, za jego 
wybitne osiągnięcia twórcze i wydawnicze. 
Następnie prowadzący dokonał krótkiego 
wprowadzenia, omawiając wystawę fotogra-
ficzną Macieja Zarębskiego z jego podróży 
z żoną Ludomirą po niezliczonych zakątkach 
świata. (Na 24 fotogramach formatu 60 x 80 
cm pokazane zostały urokliwe miejsca archi-
tektury, przyrody i kultury prawie wszystkich 
kontynentów świata). To były podróże nie 

Seniorski wernisaż

Benefis dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego

odczytała kilka swoich wierszy przyjętych 
przez zgromadzonych gości brawami. Całość 
dorobku literackiego wraz z egzemplarzami 
„Gońca” prezentowała na specjalnym stoisku. 

Po części oficjalnej goście tłumnie zwiedza-
li seniorskie stoiska zapoznając się bliżej z ich 
twórczością. Wernisaż udowodnił, że jest duże 
społeczne zapotrzebowanie na tego typu pre-
zentacje, o czym świadczyła bardzo wysoka fre-
kwencja gości. Szkoda, że po imprezie nigdzie 
nie było żadnej wzmianki w lokalnych mediach 
i prasie o tego typu wydarzeniu. Czyżby życie se-
niorów było tematem wstydliwym i niepotrzeb-
nym? Okazuje się, że informacja o wydarzeniach 
regionalnych to nie tylko problem Kielc. 

Notował: Błażej Balicki

Biały obłok
Wiosenne słońce beztrosko igrało 
z białym obłokiem płynącym leniwie 
po bezkresnym nieba oceanie. 
Czasami w jego bieli pojawiały się 
oczy błękitu przestworzy 
jak chabry w łanach zbóż 

kołysane lekkim podmuchem wiatru. 
Biały obłok czule pieszczony 
promieniami ciepłego słońca 
migotał milionami 
mikroskopijnych diamencików 
obficie obdarzając radością 
cały budzący się do życia świat 
po chłodach zimy 
płynąc radośnie 
swoją niebieską autostradą
aż w końcu zakrył słońca tarczę. 
Jego oczy malowane błękitem nieba 
pokryła smutna szarość
krople deszczu spadały 
jak łzy na ziemię 
płynąc szeroką smugą żalu 
za tym, co pojawiło się 
nie wiadomo skąd 
i zniknęło nagle 
nie wiadomo gdzie
pozostawiając za sobą tęsknotę 
za czymś nieosiągalnym 
czego nie można nawet dotknąć 
dłonią spragnioną ciepła.

Chciałbym wskazać na te elementy bio-
grafii naszego narodowego bohatera, które 
ukazują go jako artystę w szerokim znaczeniu 
tego słowa. Otóż TADEUSZ KOŚCIUSZKO 
miał również talenty artystyczne – BYŁ MU-
ZYKIEM l KOMPOZYTOREM, był świet-
nym pianistą, a przy tym podobno niepośled-
nim tancerzem. Być może nie wszyscy o tym 
wiedzą, bo większość jego utworów niestety 
zaginęła. Lecz w Muzeum im. T. Kościuszki 
w szwajcarskiej Solurze zachowały się dwa 
jego Polonezy i jeden Walc – które zadedy-
kował Armii Polskiej. A powstały one praw-
dopodobnie w carskiej Rosji, gdzie przebywał 
w niewoli (ciężko ranny w przegranej bitwie 
pod Maciejowicami).

Dodajmy, że Kościuszko wszedł także do 
historii muzyki jako główny bohater XIX-
-wiecznej opery skomponowanej w Niem-
czech. Libretto do opery „Kościuszko” napisał 
Heinrich Laube – dyrektor teatrów w Lipsku 

i Wiedniu. Ciekawostką jest, że jedna z arii 
tego dzieła zawiera melodię Marszu Czwar-
taków, tj. 4-go Pułku Piechoty Powstania 
Listopadowego (1830): „Walecznych tysiąc 
opuszcza Warszawę”.

Obok muzyki Tadeusz Kościuszko, jako 
artysta – zajmował się też RYSUNKIEM I 
MALARSTWEM ORAZ RZEŹBĄ. Prze-
cież do Paryża wyjechał po to, by studiować 
w Akademii Malarstwa i Rzeźby. Mimo to 
mało kto wie, że Kościuszko nie tylko z pasją 
malował i rzeźbił, ale nawet w podróżach nie 
rozstawał się z podręczną tokarką, na której 
pracował w każdej wolnej chwili. Sam wy-
konywał drobne rękodzieła, jak tabakierki, 
kubki, ozdobne kasetki na biżuterię, które 
potem rozdawał wśród swych przyjaciół. Naj-
większe polskie muzea szczycą się dziś arty-
stycznymi dziełami Naczelnika. Ciekawy ze-
staw ma np. Zamek Królewski w Warszawie. 
Jest to wytoczona w drewnie puszka z przy-

krywką. Mieści drewniany kielich, w którym 
są kubeczki – wszystko wyrzeźbione przez 
Kościuszkę. Także w Muzeum Narodowym 
w Krakowie znajdujemy jego obrazy, głównie 
przedstawiające akty (żeńskie i męskie) oraz 
widoki starożytnego Rzymu (świat antyczny 
był jedną z jego pasji). Wykonywał je podczas 
pobytu we Francji, gdzie znalazł się dzięki 
królewskiemu stypendium, a jego prace po-
twierdzają talent malarza-artysty.

Również w Ameryce, gdzie Tadeusz Ko-
ściuszko zaprzyjaźnił się z wiceprezydentem 
USA Thomasem Jeffersonem, akwarelą i tu-
szem namalował jego portret. Nasz sławny 
Rodak podbijał tam serca kobiet swoją grą na 
pianinie i klawesynie, także i śpiewem, ma-
lowaniem portretów dam (w tym wspomnia-
ne akty) oraz recytacją poezji (też własnej – 
a więc był również poetą!).

Postacią i osobowością Tadeusza Ko-
ściuszki fascynowali się wielcy pisarze, 
poeci, muzycy, malarze – ludzie nauki i ar-
tyści, którzy tworzyli wiekopomne dzieła 

dla utrwalenia nieśmiertelnej o nim pamięci 
w zakresie kreowania jego wizerunku. Np. 
nazwisko Kościuszki pojawia się w „Panu 
Tadeuszu” – „Tadeusz (pisze Mickiewicz) 
nosił Kościuszkowskie miano”. Pisał o nim 
Julian Ursyn Niemcewicz, który był jego ad-
iutantem, a także został wzięty razem z nim 
do niewoli rosyjskiej. Pośród wielkich ro-
mantyków znajdujemy też wzmianki u Sło-
wackiego – w monologu Kordiana w po-
emacie „Beniowski”, gdzie Kościuszko jest 
przedstawiony jako niekwestionowany patron 
walk niepodległościowych. Przypomnijmy 
również Marię Konopnicką, która w swoim 
„Śpiewniku Patriotycznym” (1903) poświę-
ciła Powstaniu Kościuszkowskiemu aż 7 
wierszy. Wspomnieć też należy znany obraz 
Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”, 
a później słynną „Panoramę Racławicką” 
Kossaka i Styki (dzisiaj – stała ekspozycja we 
Wrocławiu).

Dr Eugeniusz Elerowski (Sieradz)
* Fragment większej całości

Tadeusz Kościuszko jako artysta*



3

3 listopada – biorę udział w posiedzeniu Kra-
jowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Warszawie. Po raz pierwszy odbywa się w Sali 
Kościuszkowskiej Kancelarii Premiera. Głów-
nym tematem jest kwestia powołania Narodowe-
go Instytutu Wolności, którego dyrektorem zosta-
je Wojciech Kaczmarczyk, rodowity kielczanin, 
bliski współpracownik wicepremiera Piotra Gliń-
skiego. Podczas dyskusji poruszam problem tzw. 
małych grantów, dotacji na działalność statutową 
towarzystw regionalnych w wysokości 10-20 tys. 
zł przyznawanych bez tzw. wkładu własnego. 
Notuję w raptularzu, że tego dnia w roku 1941 
w Chicago otwarto Muzeum Polskie.

9-12 listopada – przebywam w Wielkopolsce. 
Jako sekretarz Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb 
Lekarskich biorę udział w posiedzeniu Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej w Gnieźnie (z udzia-
łem delegacji strajkujących rezydentów medycz-
nych). Z atmosfery dyskusji wnioskuję, że chodzi 
nie tylko o sprawy ekonomiczne. Oglądam wystę-
py chórów medyków reprezentujących wszystkie 
ośrodki akademickie odbywające się w Gnieżnie 
(Bazylika Prymasowska i Teatr im. Fredry) oraz 
w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie 
(pochodzi z połowy XII wieku i ma historyczne 
powiązania ze św. Wojciechem). W tych dniach 
zwiedzam także zabytki Gniezna oraz rezerwat 
archeologiczny pobliskiego Biskupina,

13 listopada w Sali Koncertowej Filhar-
monii Narodowej w Warszawie odbył się 
uroczysty koncert „Polska zasłużonym dla 
Ojczyzny” . Podczas koncertu, zorganizowa-
nego z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości w roku 150. rocznicy urodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego był prezentowany 
polonez Pospolite ruszenie autorstwa zaprzy-
jaźnionego z nami Jerzego Przeździeckiego.

21 listopada – w Ośrodku Świętokrzyskich 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnań-
sku odbyłem spotkanie z młodzieżą gimnazjum 
w Zagnańsku. Jego tematem były Ostatnie lata 
życia Tadeusza Kościuszki. Po południu na zebra-
niu Zarządu omawialiśmy sprawy organizacyjne.

25 listopada zmarł w Kazi-
mierzy Wielkiej wieku 74 lat dr 
Grzegorz Cierpiała, internista, 
diagnosta niekonwencjonalny 
oraz eskulap o zainteresowa-
niach literacko-artystycznych. 
Znałem go dobrze, Był moim młodszym ko-
legą z Liceum Żeromskiego w Kielcach i stu-
diów w Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Oto fragmenty opublikowanego w „Eskulapie 
Świętokrzyskim” (nr 3-4 z roku 2018) mojego 
wspomnienia o nim: Urodził się 25 marca 1943 
roku w Kielcach w rodzinie o patriotycznych tra-
dycjach. W roku 1976 osiadł w Kazimierzy Wiel-
kiej, uzyskując wkrótce specjalizację I stopnia 
z chorób wewnętrznych. Pracował w Przychodni 
Rejonowej i Specjalistycznej jako internista. Od 
roku 1980 pełnił także dyżury w szpitalu powia-
towym. W tym czasie zainteresował się proble-
matyką akupunktury(…)Poza pracą zawodową, 
w której odnosił sukcesy popularności (w latach 
2007-2014 otrzymywał nagrody w plebiscycie na 
Lekarza Roku Ziemi Kazimierskiej), udzielał się 
społecznie na rzecz korporacji lekarskiej. W wol-
nych chwilach pielęgnował ogród oraz zajmował 
się literaturą, pisząc wiersze, głównie do szuflady. 
Był także niezłym fotografem. (…) 

6 grudnia biorę udział w spotkaniu z dy-
rektorem Narodowego Instytutu Wolności 
w Warszawie Wojciechem Kaczmarczykiem. 
Towarzyszą mi: członkowie Prezydium Rady 
Krajowej Mateczników Patriotyzmu i Kultury: 
prof. Andrzej Tyszka, Jan Jadach, dr Beata Nes-
sel-Łukasik, dr Alfons Bobowik oraz Longin 
Kaczanowski i Wojciech Jachimowicz, działają-
cy podobnie jak ja w Krajowej Radzie Pożytku 
Publicznego. Tematem spotkania były sprawy 
organizacji II Kongresu Mateczników Patrio-
tyzmu i Kultury, kwestia pozyskania środków 
oraz patronatu ministra kultury. 

15 grudnia – prowadzę biesiadę literacko-
-opłatkową w Ośrodku w Zagnańsku. Bierze 
w niej udział ponad 20 osób, w tym goście dr 
Eugeniusz Elerowski z Sieradza i ks. Marian 
Kosiński z Lewina Brzeskiego. Prezentuję 
grudniowy numer „Gońca Świętokrzyskiego” 
oraz podsumowuję działalność Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego. Następ-
nie Marian Kosiński przedstawia interesujący 
monodram oparty o utwory poetyckie Adama 

Mickiewcza poświęcone Matce Boskiej Czę-
stochowskiej i Ostrobramskiej. 

20 grudnia – uczestniczę w posiedzeniu 
Krajowej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Warszawie. Bierze w nim udział 
wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący 

Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Zostaję 
wybrany przez Radę do komisji konkursowej 
powołanej w celu opiniowania i wyboru ofert 
dotyczących zadań publicznych zlecanych 
przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku. 
Mam w niej reprezentować organizacje poza-
rządowe. Dyrektor Instytutu Wolności Woj-
ciech Kaczmarczyk informuje o pracach ka-
drowych związanych z organizacją Instytutu. 

12 stycznia 2018 – w Parku Kieleckim, nie-
opodal skweru Szarych Szeregów w Kielcach 
dokonano odsłonięcia popiersia Pawła Pier-
ścinskiego. Wojciech Lubawski – prezydent 
Kielc podczas uroczystości podkreślił, iż to 
pierwszy kielczanin w Alei Sław. To jego za-
sługą było utworzenie Kieleckiej Szkoły Krajo-
brazu, fenomenu artystycznego rozsławiające-
go Kielecczyznę – powiedział. Autorem rzeźby 
jest kielecki artysta Sławomir Micek. 

1 lutego – składa pisemną rezygnację 
z pełnionej funkcji wiceprezesa Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego Jadwiga 
Kasierska-Tecław.

2 lutego – prowadzę w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej w Kielcach tradycyjne już 
spotkanie noworoczne, podczas którego przed-
stawiam sprawozdanie z działalności Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego w roku 
2017, a następnie prezentuję dziesięć pozycji wy-
dawniczych Biblioteki Świętokrzyskiej. O książ-
ce swojego autorstwa Sto opowieści plus jedna 
opowiada prof. Andrzej Tyszka. Na koniec przed-
stawiam plan pracy Towarzystwa na rok 2018.

9 lutego odbyło się zebranie Zarządu ŚTR, 
podczas którego dokonano wyboru Jana Jada-
cha na wiceprezesa Towarzystwa. Równocze-
śnie Zarząd wyraził żal z powodu rezygnacji 
kol. Jadwigi Tecław z członkostwa w Święto-
krzyskim  Towarzystwie Regionalnym. Posta-
nowiono na jej ręce przesłać wyrazy podzię-
kowania za długoletnią współpracę życząc jej 
zdrowia i pogody ducha na dalsze lata.

17 lutego – zmarł w Staszowie dr Janusz 
Dulęba, nestor zawodu lekar-
sko-weterynaryjnego w wo-
jewództwie świętokrzyskim. 
Urodzony w październiku 1928 
roku w Łubnicach, po ukoń-
czeniu studiów na Wydziale 

Weterynaryjnym SGGW w Warszawie w roku 
1954 podjął pracę w Zakładzie Leczniczym dla 
Zwierząt w Stopnicy, skąd po roku przeniósł się 
do Staszowa, gdzie do roku 1979 kierował Za-
kładem Leczniczym dla Zwierząt. Następnie, do 
przejścia na emeryturę w roku 1990 pełnił funk-
cję starszego ordynatora. Był znanym działaczem 
społeczno-politycznym. Przez wiele lat kierował 
staszowskim Stronnictwem Demokratycznym, 
ostatnio pełnił funkcję prezesa Staszowskiego 
Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Był synem legionisty Adama Dulęby, kro-
nikarza i fotografa Legionów i marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Znałem dobrze dr. Dulębę, w czasie 
mojej pracy w staszowskim szpitalu; szczególnie 
z racji prezesowania Staszowskiemu Towarzy-
stwu Kulturalnemu. Janusz Dulęba był działa-
czem Towarzystwa i pilnym uczestnikiem imprez 
organizowanych w tamtym okresie w Muzeum 
Ziemi Staszowskiej. Ofiarował mi kilka zdjęć le-
gionowych z bogatej kolekcji swego Ojca. Są one 
do dnia dzisiejszego jednymi z najwartościow-
szych eksponatów Zagnańskiego Ośrodka Ma-
teczników Polskości. Odszedł wybitny fachowiec 
w swojej dziedzinie, prawy człowiek o wyjątko-
wej kulturze osobistej i wielki patriota. 

19 lutego – prowadzę w Centrum Kultury Ini-
cjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej po-
siedzenie Krajowej Rady Mateczników Patrioty-

zmu i Kultury. Wzięli w nim udział członkowie 
Rady: dr Beata Nessel-Łukasik, Jan Jadach, 
Pawel Stróżewski, a także gospodarze Mateczni-
ków z prof. Marianem Pokropkiem, Wojciechem 
Jachimowiczem i Longinem Kaczanowskim. 
Niestety z powodu pogrzebu siostry nie mógł 
uczestniczyć w posiedzeniu jego niepisany go-
spodarz prof. Andrzej Tyszka. Celem spotkania 
była przyszłość ruchu matecznikowego w Pol-
sce i kwestia organizacji II Kongresu gospoda-
rzy Mateczników. Dyskutowano nad terminem 
i miejscem Kongresu oraz zastanawiano się nad 
jego finansowaniem. Zdecydowano, że najlep-
szą ofertę przedstawił Zbigniew Filipkowski, 
dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w War-
szawie, który zaproponował w kierowanej przez 
siebie placówce obrady jednodniowe (a więc nie 
wiążące się z dużym finansowaniem) w końcu 
września br. W chwili obecnej nie są jeszcze 
wypracowane metody pozyskiwania środków na 
tego rodzaju imprezy. Na mój wniosek przyjęto, 
że uczestnicy posiedzenia tworzą Komitet Orga-
nizacyjny II Kongresu Matecznikowego.

20 lutego – biorę udział w posiedzeniu Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Warsza-
wie. Podczas niego przedstawione zostały: 
rządowy projekt ustawy o jawności życia pu-
blicznego, projekt regulaminu konkursu FIO 
w roku 2018 oraz informacja o aktualnym sta-
nie organizacji Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Dyrektor Instytutu zaprezentował nazwiska 5 
wybranych spośród  organizacji pozarządo-
wych członków Rady Narodowego Instytutu 
Wolności. Są to: Weronika Czyżewska-Wą-
glowska, Ilona Gosiewska, Wojciech Jachimo-
wicz (przewodniczący Rady), Sebastian Wijas 
i Tymoteusz Zych. W związku z działalnością 
podejmowaną przez Stowarzyszenie Duma 
i Nowoczesność (noszącą cechy faszyzacji) 
Rada powołała doraźny Zespół do spraw prze-
ciwdziałania szerzeniu ideologii totalitarnych 
przez organizacje pożytku publicznego.

8 marca odwiedziłem w towarzystwie prof. 
Andrzeja Tyszki Centralną Bibliotekę Rolniczą 
w Warszawie, gdzie w rozmowie z dyrektorem 
placówki Zbigniewem Filipkowskim ustalili-
śmy termin organizacji Spotkania Mateczniko-
wego na 28 września 2018 roku. Będzie ono 
miało charakter kilkugodzinnej konferencji 
(w godzinach 11-16), podczas której zostanie 
wygłoszonych kilka referatów (przedstawią je 
prof. Andrzej Tyszka, red. Longin Kaczanow-
ski, Maciej A.Zarębski) oraz dokonana pre-
zentacja kilku mateczników. Imprezie będzie 
towarzyszyć okolicznościowa wystawa foto-
graficzna. Termin kolejnego spotkania wyzna-
czono na 10 maja w Warszawie. 

20 marca – w WBP w Kielcach odbył się 
mój benefis z okazji 75-lecia urodzin, 55-lecia 
działalności społecznej i blisko 50-lecia pracy 
publicystyczno-literackiej.

4 kwietnia – na posiedzeniu Zespołu ds. 
Emerytów i Rencistów ŚTR przedstawiłem 
50 lat działalności Unii Polskich Pisarzy Le-
karzy, gdzie od marca roku 2016 pełnię funk-
cję wiceprezesa Zarządu Głównego, którego 
siedziba mieści się w Krakowie, 

6 kwietnia – odwiedzam w Łodzi przyja-
ciela, blisko 90-letniego inż. Zbigniewa Dem-
bińskiego. Od roku 2015 członka naszego 
Towarzystwa, autora tomu poezji „Przeminą 
wiosny uniesień”, 339. pozycji Biblioteki 
Świętokrzyskiej. Zbyszek jest w okresie re-
konwalescencji po niedawno przebytym za-
wale mięśnia sercowego. Czuje się już lepiej. 
Przy herbacie wspominamy dawne czasy, 
w tym wspólne organizowanie imprez kultu-
ralno-literackich w libijskiej Syrcie w latach 
1983-84. Żegnamy się z gospodarzem i jego 
małżonką Haliną, lekarką, z którą pracowali-
śmy w szpitalu w Syrcie życząc Zbyszkowi 
zdrowia i dalszej owocnej pracy literackiej, 

9 kwietnia – zmarł Marian Winiarski, dłu-
goletni sympatyk Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego, częsty uczestnik Posiadów 
w cieniu Bartka oraz innych imprez naszego To-
warzystwa. Urodził się w roku 
1939 na Podkarpaciu. Z wy-
kształcenia historyk, z Kiel-
cami związany od roku 1963, 
kiedy został nauczycielem 
w IV LO im. Hanki Sawickiej. 
W latach 1982 – 92 dyrektor II 

LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W latach 
1998 – 2002 zasiadał w Radzie Miejskiej Kielc, 
sprawując funkcję wiceprzewodniczącego. Nie 
mogłem być z powodów od siebie niezależ-
nych na pogrzebie Mariana w dniu 14 kwietnia. 
A bardzo chciałem, z uwagi nie tylko na jego 
udział w życiu ŚTR. W latach 70. bowiem pra-
cował z nim w szkole ekonomicznej dla pracu-
jących (jako sekretarz) mój Tata Jan Zarębski. 
I wiem, że obaj panowie bardzo się szanowa-
li. Szkoda, że Marian nie weźmie już udziału 
w spotkaniach naszego Towarzystwa…

12 kwietnia – prowadzę w Ośrodku w Za-
gnańsku biesiadę historyczno-literacką, pod-
czas której Jan Jadach przedstawia referat 
poświęcony Dojrzewaniu do niepodległości. 
Ja zaś omawiam nowości wydawnicze Biblio-
teki Świętokrzyskiej.

19 kwietnia – w kościele Pallotynów 
w Kielcach wziąłem udział w ostatnim po-
żegnaniu zmarłego przed dwoma dniami dr. 
Jerzego Gracyalnego, dłu-
goletniego szefa Zespołu 
Emerytów i Rencistów ŚIL 
w Kielcach. Podczas mszy 
świętej pożegnałem zmarłego 
w imieniu Świętokrzyskiej 
Izby Lekarskiej. Dr Gracy-
alny, poza pracą zawodową, był uznanym 
działaczem społecznym. To z jego inicjatywy 
organizowano na przełomie XX i XXI wieku 
słynne imprezy opłatkowe dla lekarzy emery-
tów. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu 
we wrześniu 2005 roku na frontonie szpitala 
św. Aleksandra w Kielcach odsłonięto tablicę 
w hołdzie pracownikom służby zdrowia ziemi 
świętokrzyskiej, które były ofiarami reżimów 
totalitarnych. Dr Gracyalny dobrze zasłużył 
się koroporacji lekarskiej…

21 kwietnia – w Ośrodku w Zagnańsku 
odbyło się uroczyste spotkanie sponsorów 
moich wydawnictw jubileuszowych (Z ludź-
mi i dla ludzi, Wojaże po Polsce, Bibliografia 
z lat 1965-2017) oraz współautorów książ-
ki pamiątkowej (Z ludźmi…) Wzięli w nim 
udział, poza niezawodną rodziną (tym 95-let-
nią ciocią Zosią Poniewierka), sponsorzy: 
Andrzej Jędrychowski, dr dr Dorota i Arka-
diusz Michalukowie, dr Ryszard Żaba, Kazi-
miera i Andrzej Zapałowie, Ilona i Grzegorz 
Łąccy, Jan Wiaderny, Longin Kaczanowski, 
Marek Rak (Węgry), Jan Jadach; współau-
torzy: Andrzej Dąbrowski, dr Janusz Janik, 
dr Stanisław Rogala, Marek Sobieniak. Po-
nadto uczestniczyli Celina i Czesław Lisow-
scy, szef „Karadu” Krzysztof Dąbrowski, Jan 
Krawczyk i dr Barbara Janik.

Wszystkim uczestnikom spotkania wrę-
czyłem okolicznosciowe foldery, w tym pre-
zentujący wystawę fotograficzną „Migawki 

z wojaży po świecie”. Odbył się koncert re-
nomowanego zespołu muzycznego „Bruno 
Schulz” a imprezę zakończyła degustacja po-
traw i napojów regionalnych,

23 kwietnia – w towarzystwie red. Longi-
na Kaczanowskiego 
złożyłem wizytę Jó-
zefowi Regule, słyn-
nemu artyście rzeź-
biarzowi w Połańcu. 
Przed jego domem 
zrobiliśmy wspólne 
zdjęcie – tego dnia 
z udziałem sekreta-
rza ŚTR Wojciecha 
Kołodzieja odsłonięta została w Kielcach ła-
weczka upamiętniająca postać wybitnego kra-
joznawcy Jerzego Kapuścińskiego,

24 kwietnia – w gimnazjum w Zagnańsku 
odbyło się spotkanie Jana Jadacha z mło-
dzieżą szkolną. Jego tematem była sytuacja 
w Polsce w latach poprzedzających odzyska-
nie przez Polskę Niepodległości w roku 1918.

Maciej A. Zarębski 

Zamiast słowa redaktora – fragmenty dziennika z okresu listopad 2017 – kwiecień 2018
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Wydana w Bibliotece Świętokrzyskiej 
książka „Z ludźmi i dla ludzi” stanowi swoiste 
podsumowanie trzech jubileuszy dr. Macieja 
Andrzeja Zarębskiego: 75-lecia jego urodzin, 
55-lecia działalności społecznej i 48-lecia 
pracy publicystyczno-literackiej. Jest zapisem 
wypowiedzi przyjaciół, znajomych, współ-
pracowników i różnych osób związanych 
z życiem i działalnością dostojnego Jubilata. 

Zagłębiając się w treść tych wszystkich 
wypowiedzi możemy sporządzić sobie portret 
człowieka bez reszty poświęcającego swoje 
życie innym. Uwadze czytelnika z pewno-
ścią nie umknie również jego zaangażowanie 
ukierunkowane na ciągłe przypominanie źró-
deł naszej bogatej kultury stanowiącej ska-
łę, na której wyrosła polskość i którą należy 
pielęgnować, aby nie pozwolić na jej wyma-
zanie z historii naszej państwowości. Forma 
pisania życiorysu przez innych okazała się 
w tym przypadku strzałem w dziesiątkę. Jego 
działalność nie została opisana przez niego 
samego i dzięki temu nie zawiera elementów 
subiektywizmu. Opisali ją ci, którzy w jakimś 
stopniu, mniejszym czy większym, byli z nim 
związani uczestnicząc czynnie w pracy na za-
proponowanej przez niego arenie działalności 
przynoszącej wymierne korzyści w rozumie-
niu znaczenia zjawisk kulturowych w życiu 

narodu. Już ze wspomnień lekarzy, których 
poznał w libijskiej Syrte na kontrakcie, rysu-
je się nam portret społecznika i znakomitego 
organizatora różnych przedsięwzięć kultural-
nych. Tak samo o jego dokonaniach na polu 
zawodowym jako lekarza w Staszowie, który 
był kuźnią jego przyszłych dokonań jako le-
karza, pisarza, publicysty, działacza kultury, 
regionalisty, piszą ci, którzy wówczas z nim 
współpracowali. Organizował sympozja le-
karskie, konferencje, „białe niedziele”, wcią-
gał do współpracy społecznikowskiej lekarzy. 
Dzięki tym autorom wspomnień poznajemy 
całą drogę promowania bogatej kultury i tra-
dycji tego regionu nie tylko na terenie kraju, 
ale również poza naszymi granicami. O tym 
przedtem nigdzie nic się nie pisało, mimo 
tego, że dorobek kulturowy tego regionu 
zaznaczył swoje piętno w dziejach kultury 
ogólnonarodowej. I chociaż często było to 
przysłowiowe walenie Jubilata głową w mur, 
udało mu się powołać do życia Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w piwni-
cach bloku mieszkalnego wraz z zorganizo-
wanym przez niego Muzeum Staszowskim, 
wprowadził na rynek wydawany przez STK 
Goniec Staszowski i wydawnictwo Biblioteka 
Staszowska, przekształcone później w Goniec 
Świętokrzyski i Bibliotekę Świętokrzyską, po 
rozszerzeniu zakresu działalności meryto-
rycznej. W wydanych książkach jego autor-

stwa – w sumie ponad 50 – głów-
ny trzon stanowi tematyka kultury 
regionalnej, ponad 10 tytułów to 
książki podróżnicze z jego podró-
ży po wszystkich kontynentach 
i kilka tytułów związanych z za-
gadnieniami medycznymi. W wy-
danych przez niego opracowa-
niach dotyczących problematyki 
regionalnej potrafił znakomicie 
wydobyć z cienia historii zabytki 
kultury materialnej, aby w formie wydaw-
niczej przekazać ludziom to, co jest sensem 
polskości, co wyrosło z naszych wiekowych 
korzeni. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
w wydawnictwie tym kilkanaście książek wy-
dało również chicagowskie Zrzeszenie Lite-
ratów Polskich im. Jana Pawła II oraz szereg 
osób indywidualnych. Wszystko to, co robił, 
miało zawsze w podtekście swój odnośnik, że 
robi to dla ludzi, dla przyszłych pokoleń, nie 
dla siebie. 

Jego patriotyzm winien być wzorem dla 
współczesnych Polaków owładniętych bar-
dzo często hasłem z początków transformacji 
ustrojowej, by wybrać przyszłość, a tym sa-
mym, co było, zostawić za sobą na śmietniku 
historii. Na to nigdy nie było zgody dr. Macie-
ja Zarębskiego, nawet wówczas, gdy odczuł 
na własnej skórze obojętność władz wobec 
prowadzonej przez siebie działalności. Żadna 

władza nie była tym zainteresowa-
na, pomijała milczeniem jego spo-
łecznikowskie poczynania. A on, 
niezależnie od kaprysów władzy, 
własnym sumptem, bez żadnych 
grantów i zainteresowania main-
streamu, otoczony jedynie grupką 
takich jak on zapaleńców, pracował 
nad zabezpieczeniem dóbr regio-
nalnej kultury materialnej dla przy-
szłych pokoleń, aby zostawić im 

świadectwo polskości. Dzięki tej grupce ludzi 
jego praca nie została oznaczona piętnem sa-
motności długodystansowca, chociaż czasami 
może się tak czuć nie widząc zainteresowania 
władz lokalnych. To człowiek posiadający ce-
chy współczesnego doktora Judyma polskiej 
kultury i patriotyzmu.

Książka godna polecenia tym wszystkim, 
którzy chociaż na chwilę zatrzymają się w co-
dziennym biegu za karierą i wartościami 
narzucanymi im przez globalny liberalizm. 
Warto zapoznać się z opinią innych o czło-
wieku, dla którego Polska stanowi kwinte-
sencję egzystencji i zastanowić się, jaki jest 
nasz własny udział w walce o ocalenie naszej 
kultury narodowej. To bowiem powinien być 
priorytet naszego życia w kraju nad Wisłą. Dr 
Maciej Zarębski wie o tym doskonale już od 
bardzo dawna.

Lucyna Kukomska

Zawsze dla ludzi

Do tej pory dr Maciej Zarębski w towarzy-
stwie swojej uroczej małżonki zabierał nas 
w podróże po wszystkich kontynentach na-
szego Globu, aby pokazać nam jak różne kul-
tury sadowiły się na świecie i abyśmy mogli 
tę różnorodność poznać i zastanowić się nad 
całokształtem życia innych narodów. Tym ra-
zem, w kolejnej swojej podróżniczej książce 
„Wojaże po Polsce” zaproponował nam podróż 
po naszym rodzinnym kraju. Sam przyznaje 
w „Słowie wstępnym”, że jest to album i jed-
nocześnie literacki reportaż. Trzeba tu dodać, 
że książka jest bogato ilustrowana fotografia-
mi zabytków kultury materialnej, jakie napo-
tkał na drodze swoich wojaży dokumentując 
to wszystko własnym obiektywem. Również 
prof. Andrzej Tyszka w „Posłowiu” zauważa, 
że jest to swoisty reportaż krajoznawczy mo-
gący spełniać rolę przewodnika turystycznego. 
To prawda. Mając w ręku taką perełkę moż-
na sobie doskonale zaprojektować urlopową 
wycieczkę krajoznawczą, aby na własne oczy 
zobaczyć nasze dzieje i w towarzystwie natury 
kontemplować swoją wiedzę na temat historii 
Polski. Zresztą z treści książki można dowie-
dzieć się czasami więcej niż z ust przewodni-
ka wycieczki, gdyż wiadomości na temat tych 

wszystkich odwiedzanych przez 
Autora miejsc są opracowane bar-
dzo starannie i szczegółowo, co 
stanowi niezaprzeczalną wartość 
poznawczą. Zresztą chyba chodziło 
mu o popularyzację ”…w społe-
czeństwie polskim wiedzy o bo-
gactwie kulturowo-historycznym 
naszej ojczyzny” – jak sam pisze. 
I to jest chyba cały sens w zamyśle 
tematyki tej książki, która ukazuje 
wielką różnorodność kultur pogranicza. Róż-
norodność, która kultywuje swoje tradycje, 
rozwija się i jednocześnie funkcjonuje w zgod-
nej symbiozie środowiskowej nie od dzisiaj. 
Polska zawsze była gościnna i zawsze udziela-
ła pomocy innym nacjom, często prześladowa-
nym w innych zakątkach Europy. 

Dobrze się więc stało, że dr Maciej Za-
rębski przybliżył czytelnikowi tego rodzaju 
tematykę, gdyż w obecnym medialnym obie-
gu niewiele można się z tego obszaru dowie-
dzieć. Być może wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy z całego bogactwa kulturowego, jakie 
znajduje się na terenie naszego kraju i które 
staramy się zachować dla przyszłych pokoleń, 
aby udowodnić, że Polacy są narodem bardzo 
tolerancyjnym i otwartym przy jednoczesnym 
oparciu narodowej tożsamości o nasze wła-

sne, wiekowe korzenie kulturowe. 
Podróżując z autorem po wschod-
nich rubieżach kraju mamy okazję 
zajrzeć do prawosławnych cerkwi 
i monasterów, poznać różne odła-
my duszpasterstwa katolickiego, 
jak chociażby jedyny w Polsce 
ośrodek obrządku bizantyjsko-sło-
wiańskiego na Podlasiu. Z kolei 
pogranicze zachodnie raczy nas 
obiektami związanymi z kulturą 

ewangelicką, katolicką, zamkami, których 
gospodarze zmieniali się w zależności od 
różnych wichrów historii. Mało kto wie, że 
np. w Lubiążu w okresie II wojny światowej 
w lochach klasztoru cystersów Niemcy uru-
chomili produkcję pocisków V1 i V2. Takich 
różnych ciekawych rzeczy dowiadujemy się 
z książki bardzo wiele.

 Po zamknięciu książki dotarł do mnie jesz-
cze jeden szczegół. Otóż w tych wszystkich 
podróżach przewijają się również synagogi 
i kirkuty. I słusznie. To jest bowiem część 
składowa naszej kultury, o której należy pa-
miętać i Autor również to dokumentuje swo-
im piórem i obiektywem. Zastanowiło mnie 
tylko jedno: na terenach będących niegdyś 
pod niemiecką kuratelą jest stosunkowo bar-
dzo mało tych obiektów w porównaniu z in-

nymi polskimi regionami. Może faktycznie 
tam nie było polskiej ludności pochodzenia 
żydowskiego. A może to skutek wysadzania 
w powietrze przez Niemców synagog i bu-
rzenia ich? Po zakończeniu II w.św. jakoś 
nie kwapiono się z odbudową tych miejsc 
pamięci, jak to np. jest w Płocku. W tutejszej 
odrestaurowanej synagodze istnieje Muzeum 
Żydów Mazowieckich jako oddział Muzeum 
Mazowieckiego i organizowane są tam różne 
ciekawe prelekcje, czy spotkania. Świadczy 
to o tym, że pamiętamy o nich, gdyż Żydzi 
stanowili część naszej społeczności i że Po-
lacy nie są żadnymi faszystami, jak próbuje 
się to wmówić światu przez niektórych Euro-
pejczyków po odbytym w Warszawie Marszu 
Niepodległości. Polacy potrafią bić się w pier-
si. We własne, nie cudze. W przeciwieństwie 
do innych. A o swoją Ojczyznę zawsze będą 
zaciekle walczyć. O tę małą i o tę dużą.

Książka ta w moim zamyśle winna znaleźć 
się przede wszystkim w szkolnych bibliotekach, 
aby młodzież miała dostęp do rzetelnej wiedzy 
historycznej na temat naszej tożsamości naro-
dowej i wielokulturowości, jaka u nas istnieje 
i jaka w odbiorze społecznym jest czymś zu-
pełnie normalnym. W podręcznikach historii tej 
optyki widzenia świata się nie uświadczy.

Błażej Balicki

Śladami kultur

To określenie użyte niegdyś przez polity-
ka PO funkcjonuje nadal i w świetle założeń 
programu tej partii na najbliższe wybory ma 
się zupełnie dobrze. Wprawdzie program ten 
skierowany jest na potrzeby wyborów samo-
rządowych, ale nie jest programem umacniają-
cym państwo, jako całość. Wręcz przeciwnie, 
to program stanowiący podstawę demontażu 
struktur państwowych. Skoro PO zakłada li-
kwidację stanowiska wojewody i urzędów 
wojewódzkich oddając całość władzy regio-
nalnej marszałkowi, to umacniania państwa 
nie widzę. Proponuje się gminom pozostawie-
nie w ich gestii całości dochodów podatko-
wych z CIT i PIT. Zakłada się też przekazanie 
samorządom gruntów należących obecnie do 
skarbu państwa. Lokalna polityka zdrowotna 
również miałaby należeć do kompetencji mar-
szałka. Ten miałby też podejmować decyzje 
na odcinku zarządzania kryzysowego sprawu-
jąc nadzór nad policją i strażą pożarną. Cały 
program nastawiony jest na funkcjonowanie 
dużych aglomeracji, zaś to, co jest poza aglo-
meracją nie wchodzi w zakres zainteresowa-
nia obecnej totalnej opozycji. Nie interesuje 
jej np. problem komunikacji publicznej poza 
aglomeracją, bo i po co? Im taka komunikacja 
nie jest potrzebna.

Co taki program oznacza dla państwa 
polskiego? Przede wszystkim w sferze poli-
tycznej federalizację, czyli rozpad struktur 
państwowych na rzecz regionów rządzonych 

przez stan „książęcy” liberalnego i Bóg wie, 
jakiego jeszcze chowu. To jest zafundowanie 
nam nowoczesnego rozbicia dzielnicowe-
go, jakie przerabialiśmy w XII i XIII wieku 
wskutek umocnienia się pozycji ówczesnych 
możnych. W stosunkach międzynarodowych 
znacznie to wówczas osłabiło pozycję Pol-
ski. Za to tego typu polityka w dzisiejszych 
czasach znakomicie wpisuje się w obłędną 
ideę propagowaną przez Sorosa zakładającą 
likwidację państw narodowych. Stąd w pro-
gramie nie wspomina się o sprawach kultury. 
Widocznie nie jest ona przewidziana dla tych, 
którzy nie znajdują się w kręgu „elyt”, bo oni 
mają pracować jak niewolnicy a nie bawić się 
w kulturę. W tej sytuacji można zrozumieć 
zapowiedzi likwidacji IPN, który już w ogóle 
nie byłby wówczas nikomu do szczęścia po-
trzebny.

A jak to wyglądałoby w obszarze gospo-
darczym państwa? Raczej mizernie, gdyż po-
zostawienie w rękach gmin wspomnianych 
wcześniej podatków oznacza w prostej linii 
pogłębianie się ich rozwarstwienia ekono-
micznego. Subwencje otrzymywane od wła-
dzy centralnej dla biednych gmin nie wyrów-
nałyby poziomu życia mieszkańców bogatych 
i biednych ośrodków, a wręcz zwiększyły róż-
nice w ich rozwoju. Tymi sprawami szefowie 
totalnej opozycji się nie przejmują. Dostaną 
jakieś subwencje to dobrze, a jeżeli nie dosta-
ną, to przecież sami się wyżywią i wyleczą, 

Państwo teoretyczne jak zajdzie potrzeba. A jak sobie zlikwidują 
CBA, to już nikt nie będzie patrzył im na ręce 
i będą mogli żyć sobie zgodnie z powiedze-
niem „hulaj dusza, piekła nie ma”.

Oczywiście tak drastyczna zmiana stylu 
rządzenia państwem nie może być wprowa-
dzona w życie programem wyborczym, gdyż 
wymagałoby to zmiany konstytucji, a od tego 
jest parlament, nie PO. Ale wybory wykorzy-
stuje się w tym celu, by społeczeństwu kłaść do 
głów pomysły niemające nic wspólnego z bu-
dową silnego państwa liczącego się na arenie 
międzynarodowej. Dlatego naczelnym zada-
niem „totalniaków” jest walka z PiSem. Stąd 
też antypisowski obwoźny cyrk z durnymi 
planszami, z których ludzie się śmieją i stukają 
w głowy widząc totalne kłamstwo. A wystar-
czy tylko odświeżyć sobie pamięć, z której tak 
szybko uleciało niektórym wyborcom opowia-
danie ówczesnego szefa finansów, że „piniędzy 
nie ma i nie będzie”. Nie było, bo dziwnym 
zbiegiem okoliczności przez palce rządzących 
przeciekały niekontrolowane ogromne kwoty. 
Świadczą o tym ujawnione afery gospodarcze. 
Czy już zapomnieliśmy słynną wypowiedź, że 
„Pieniądze, które są w OFE nie są własnością 
Polaków”, a to bądź, co bądź 153 mld zł? Po-
datki miały być obniżane, a stało się na odwrót, 
seniorów zamiast na emeryturę zapędzono do 
pracy… Archiwum tego typu wspomnień jest 
bogate i jakże różne od tego, co wiąże się 
z obecnym rządem. 

Ten rząd bowiem po prostu realizuje obiet-
nice wyborcze, które nie są bajkami z mchu 

i paproci a konkretem przekładającym się na 
dokonanie zmiany stylu rządzenia z poszano-
waniem reguł demokratycznych, mimo tego, 
że poprzednicy tony piachu sypią w szprychy, 
aby to koło zamachowe się zatrzymało. Mo-
zolnie przywraca Polskę zwykłym Polakom 
i znakomicie buduje prestiż Polski na arenie 
międzynarodowej. O dobrej kondycji Polski 
świadczą też pozytywne prognozy agencji 
ratingowych i liczenie się z nami w różnych 
międzynarodowych projektach i na świato-
wych salonach polityki. Jeżeli PiS proponuje 
nam: dalsze programy społeczne umacniające 
rolę polskiej rodziny, dotacje dla regionalnych 
ośrodków kultury i ochronę kultury ludowej, 
zmiany w kodeksie karnym zaostrzające kary 
dla recydywistów, dalszy rozwój potencjału 
gospodarczego z budową Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, który wraz z Via Carpatia 
i Via Baltica będą stanowić europejskie cen-
trum komunikacyjne i szereg innych drob-
niejszych programów, to możemy być pewni, 
że obietnice te zrealizuje. Myślę, że ktoś, kto 
tego nie dostrzega, a popiera zaaplikowany 
mu przez poprzedników destrukcyjny dla Pol-
ski program wyborczy, jest znakomitym kan-
dydatem na wpisanie go na niechlubną listę 
targowiczan. Musimy wszak wiedzieć jesz-
cze jedno, że nie wolno nam utracić jedności 
Polski, bo co to oznacza już przerabialiśmy. 
Jeżeli odzyskamy władzę w samorządach, to 
Polski nie stracimy. Chyba w końcu każdemu 
Polakowi powinno o to chodzić. 

Moherek
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akceptacją jego niepośledniego dorobku oraz 
poniekąd podziękowaniem dla profesora Pio-
tra Glińskiego za słuszną decyzję.

Na początku bogatego programu spo-
tkania dyrektor Andrzej Dąbrowski zapre-
zentował świetną wystawę fotograficzną 
nazwaną skromnie „Migawkami z wojaży po 
świecie w obiektywie Macieja A. Zarębskiego” 
(7). Rozmieszczone na bibliotecznych ścianach 
kolorowe fotogramy ukazywały jedynie maleńki 
fragment z wybranych podróży, odbytych przez 
jubilata na wszystkich kontynentach. Chyba naj-
większe wrażenie sprawiały fotogramy ukazujące 
dziwy przyrody Ameryki Południowej. Fotogra-
ficzny kunszt Macieja Zarębskiego wysoko cenił 
nieodżałowanej pamięci artysta-fotografik Paweł 
Pierściński, powszechnie uważany za najwięk-
szego mistrza polskiej fotografii krajobrazowej. 

Paweł, nasz wspól-
ny przyjaciel, mój 
i Macieja, nie był 
specjalnie wylewny 
w ocenie kolegów 
artystów fotografi-
ków, ale pod jego 
adresem nie szczę-
dził pochwał, które 
nawet wyraził na 
piśmie. We wstę-
pie do „Dworów 
i pałaców i widłach 

Wisły i Pilicy”, jednej z najlepszych książek dok-
tora Zarębskiego, Paweł Pierściński był uprzejmy 
napisać: „Autor zastosował formułę dokumenta-
cji fotograficznej znaną i sprawdzoną w praktyce 
artystycznej polskich fotografów krajoznawców, 
a jego patriotyczna fotografia opowiada o rzeczy-
wistości w sposób prosty i prawdziwy. Maciej A. 
Zarębski stanął w szeregu polskich krajoznaw-
ców i patriotów, dla których ważniejsze od wy-
konania zdjęcia, jest włączenie fotografii do ko-
lekcji oraz ochrona materiału archiwalnego przez 
kolejne lata”. 

Wspomniałem o albumie oraz słowach Pawła 
Pierścińskiego w moim jubileuszowym, częścio-
wo improwizowanym wystąpieniu, które wy-
głosiłem po prezentacji wystawy fotograficznej 
doktora Zarębskiego, dokonanej przez dyrektora 
Andrzeja Dąbrowskiego. Omawiając dorobek 
Jubilata, nie bez przyczyny, szczególną uwagę 
uczestników spotkania skierowałem właśnie 
w stronę albumu o dworach i pałacach, w którym 
fotograficznie i opisowo zostało przedstawionych 
179 obiektów na obszarze historycznej Kielec-
czyzny! Pracę wykonał autor potężną, której re-
zultatem jest mądre i obfite w treści dzieło. Moim 
i nie tylko moim zdaniem, album powinien być 
obecny w każdej bibliotece szkolnej i placów-
kach oświatowych egzystujących w widłach Wi-
sły i Pilicy. A to dlatego, że w sposób czytelny, 
zachęcający i atrakcyjny ukazuje dziedzictwo 
kulturowe regionu. Takiego wydawnictwa prze-
cież dotychczas nie było! Jednak mam płonną 
nadzieję, czy ten głos ludu dotrze do decydentów, 
bowiem na sali nie było przedstawicieli władz, 
zaś obecność niezwykle sympatycznego faceta 
z klasą, Jacka Kowalczyka, dyrektora z Urzędu 
Marszałkowskiego miała charakter prywatny. Tej 
absencji nie mogli pojąć i się nadziwić goście uro-
czystości przybyli z różnych stron Polski, zwłasz-
cza, że specjalnie przyjechał na jubileusz przed-
stawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Zaistniała sytuacja, jak w kiepskiej teatralnej gro-
tesce, na którą nie miał wpływu Jubilat, ani też 
uczestnicy uroczystości. Doktorowi Zarębskie-
mu było trochę przykro, ale tego w najmniejszym 
stopniu nie okazywał, rozpromieniony, radosny 
i szczęśliwy z racji niezawodności licznie przy-
byłych przyjaciół i znajomych, chociaż zimowa, 
mroźna pogoda nie zachęcała do podróży. Gdyby 
nie to liczne grono Jubilat mógłby powiedzieć za 
Markiem Hłaską: Byłem sam i wszyscy byli od-
wróceni... Ale na szczęście spotkanie potoczyło 
się dobrze, a nawet lepiej.

Chcąc w stosunkowo krótkim czasie uzmy-
słowić zebranym 
literacki dorobek 
Jubilata zaprezen-
towałem go (8) 
w ujęciu statystycz-
nym. Na studiach 
miałem rok staty-
styki, zakończony 
egzaminem u prof. 
Juliusza Łukasie-
wicza, najwybit-

niejszego specjali-
sty tej pasjonującej 
dziedziny wiedzy 
w powojennej Pol-
sce, więc chyba z tą 
materią uporałem 
się nie najgorzej. 
Z moich obliczeń 
wynika, że w ciągu 
28 lat (1990-2018) 
Maciej Zarębski 
napisał i opubliko-
wał 50+1 pozycji 
książkowych. Ze 
statystyki wynika, 
że ogłaszał drukiem 
1,8 książki rocznie. Oczywiście każdy realny 
rok był inny, ale statystyczna liczba rocznych 
publikacji jasno jak na dłoni mówi nam o li-
terackiej pracowitości Jubilata. Warto przy tej 
sposobności pamiętać, że doktor Zarębski przez 
lata pracował zawodowo, był mężem, ojcem, 
a od ponad ćwierćwiecza jest dziadkiem, a za 
parę miesięcy ma zostać pradziadkiem. Gratu-
lacje! Dlatego też jego osiągnięcia literackie po-
winny budzić podziw i uznanie (9). 

Pięćdziesiąta pierwsza to przygotowana na ju-
bileusz książka „Wojaże po Polsce”, wypełniona 
reporterskimi zapisami i setkami fotografii z po-
dróży autora po kraju ojczystym. Niewątpliwie 
jest to jedna z najlepszych publikacji Macieja 
Zarębskiego (10). Opatrzona została posło-

wiem Andrzeja Tyszki, 
wybitnego socjologa, 
profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, a zara-
zem przyjaciela Jubilata. 
Maciej Zarębski pisze 
z godną podziwu regu-
larnością. Prawie każde-
go roku publikował dwie 
książki. Posegregowa-
łem dorobek Jubilata na 

działy, by pokazać, jaka problematyka występuje 
w twórczości Macieja Zarębskiego. Oczywiście 
jest to podział umowny, ale ułatwiający rozezna-
nie w jego literackim dorobku. Najwięcej, 15, 
jest książek „Staszowskich”, „Podróżniczych” 
10+1 /, „W służbie regionu” – 10, „Znani” – 7, 
„Wspomnieniowych” – 5 oraz „Lekarskich” 3 
książki, w tym pierwsza publikacja (1984) wy-
dana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą 
„Vademecum medyczne rolnika”. To są, by tak 
powiedzieć, osobiste dzieła doktora Zarębskiego. 
Ponadto jubilat jest redaktorem blisko 300 tytu-
łów, które ukazały się w Bibliotece Staszowskiej 
oraz w przekształconej po kilku latach Bibliote-
ce Świętokrzyskiej. Godne jest podkreślenia, że 
„Wojaże po Polsce” to 360. pozycja Biblioteki 
Świętokrzyskiej. Nie ma w Polsce drugiego wy-
dawnictwa regionalnego o tak dużym dorobku 
i co szczególne, prowadzonego jednoosobowo.

Początki, jak to zwykle bywa, były nader 
skromne. Pierwsze publikacje, łaskawie nade-
słane mi przez autora i redaktora, wzruszają 
swoją prostotą graficzną oraz drukarską i nie są 
to objętościowo duże książki. Ale są ważne, i to 
z wielu powodów. Po pierwsze sygnalizowa-
ły regionalny, świętokrzyski ruch wydawniczy, 
który nieprzerwanie trwa już 30 lat. A ponadto 
te pierwsze publikacje, jak Jubilata „Refleksje 
libijskie”, „Spacerkiem po ziemi staszowskiej”, 
czy też zredagowane w Bibliotece Józefa Mar-
cinkowskiego „W poszukiwaniu samego siebie”, 
Adama Bienia „Wyprawa Moskiewska”, czy Eu-
geniusza Kulwickiego „Ocalić od zapomnienia” 
są ważnym, na różnych płaszczyznach, zapisem 
polskiego losu. Z biegiem lat rozwijał się talent 
pisarski Macieja Zarębskiego oraz potężniała 
Biblioteka Świętokrzyska. Książki były coraz 
„grubsze” oraz graficznie piękniejsze. Wystarczy 
choćby wspomnieć książki podróżnicze, opisują-
ce wyprawy do obu Ameryk, Australii i Nowej 
Zelandii, czy też po krajach europejskich. Szcze-
gólnie sympatyczne są teksty zawarte w tomie 
„Okiem globtrotera” 
(11), w którym, jak 
sam pisze, „dokonał 
przeglądu wszystkich 
swoich podróży, a na-
stępnie wybrał z nich 
wydarzenia wyjątkowe 
i znaczące, na których 
szczególne piętno od-
cisnęła historia i po-
jedynczy człowiek”. 

Sądzę, że wśród 38 książkowych reportaży, od 
wizyty na cmentarzu wojennym w Tobruku, po 
odwiedziny świątyni Amona w Karnaku, na-
wet najbardziej wymagający czytelnik znajdzie 
ten wyjątkowy dla siebie. Szczególne miejsce 
w pisarskim dorobku Macieja Zarębskiego zaj-
mują dotychczasowe trzy tomy wspomnień „Ze 
schowka pamięci” (12), które są panoramą jego 

życia, rodziny i polskiego losu, przedstawione 
na kanwie problemów i spraw człowieka z pro-
wincji, który bynajmniej nie jest i nie czuje się 
prowincjuszem! (Te trzy tomy swą bogatą treścią 
wpisują się jak najściślej w tytuł, którym opatrzy-
łem niniejszy tekst. Jak mi zdradził Jubilat, przy 
okazji odwiedzin w moim domu w Brwinowie, 
w czasie miłej pogawędki przy butelce znakomi-
tego czerwonego wina, rodem z Sycylii, w pla-
nach ma jeszcze dwa tomy wspomnień. Jednak 
będą one mieć inną formę pisarską od już opubli-
kowanych. Doktor Zarębski ma zamiar ogłosić 
wybór dzienników, które systematycznie pro-
wadzi od kilkudziesięciu lat. Gorąco wsparłem 
autora w tym pomyśle, bowiem dzienniki twór-
ców cieszą się niezmiennie bardzo dużą popular-
nością, a często bywa tak, że są w ich dorobku 
najważniejsze. Przypomnę, że zdaniem niektó-
rych krytyków, z dzieł Żeromskiego na czytelni-
czym rynku ostaną się jedynie „Dzienniki”, zaś 
powieści i dramaty pochłoną literackie Powązki. 
Ciekawostka jest taka, że dotychczas nie ukazały 
się one w pełnej postaci, bez cenzury politycznej, 
obyczajowej oraz w rzetelnym opracowaniu kry-
tycznym. Ale konia z rzędem kto odgadnie ter-
min opublikowania pełnych, nie okaleczonych 
„Dzienników” Stefana Żeromskiego. Tej daty 

nie znają nawet 
najwybitniejsi 
znawcy twór-
czości wielkie-
go pisarza, do 
których należy 
pani Kazimie-
ra Zapałowa 

(obecna na benefisie, na zdjęciu 13), serdecznie 
zaprzyjaźniona z Jubilatem, a nawet profesor 
Zdzisław Jerzy Adamczyk.

Nie sposób choćby nie wspomnieć o wy-
jątkowym dziele redaktorskim Macieja Za-
rębskiego, czyli o czterech tomach „Almana-
chu Staszowskiego”. które liczą blisko 1200 
stron druku dużego formatu. Pierwszy tom 
ukazał się w 1982 roku, czwarty w 2002. Są 
istną kopalnią wiedzy o Staszowie i regionie, 
jego środowisku, historii, kulturze, a przede 
wszystkim o ludziach, którzy byli solą ziemi 
na Czarną. Almanachy to dynamiczne książki 
również i z tego powodu, że zawierają teksty 
o różnych gatunkach literackich. W każdym 
tomie są opowiadania, reportaże, felietony, 
artykuły popularnonaukowe, a także wiersze. 
Wnikliwa lektura almanachów, które moż-
na czytać przy kawie, herbacie, szklaneczce 
piwa, czy kieliszku wina (obowiązkowo czer-
wonego) czy też leżąc na kanapie, doprowa-
dzi nas do odkrycia wielu ciekawostek, być 
może nawet nie znanych badaczom profesjo-
nalnym. Ot na przykład ile osób wie, że jeden 
z najbardziej znanych oficerów Ludowego 
Wojska Polskiego, Teodor Kufel rozpoczął 
swoją karierę w Staszowie jako sekretarz 
PPR oraz szef miejscowego Urzędu Bezpie-
czeństwa, albo słyszało o piśmie satyrycz-
nym BOMBA, ukazującym się blisko sto lat 
temu przy udziale świętokrzyskiego Judyma 
dr. Wojciecha Lipowskiego, o którym pisze 
nasz Jubilat. W żadnej książce, tylko w alma-
nachu przeczytamy dramatyczne dzieje za-
służonego dla Polski i ziemi świętokrzyskiej 
rodu Kabatów, czy też poznamy wielki talent 
literacki Adama Bienia, sławnego polityka, 
w latach wojny wicepremiera rządu RP na 
Emigracji, skazanego w moskiewskim Proce-
sie Szesnastu, którego przyjaźnią szczycił się 

Jubilat (14). Wciąż to podkreślam, że wielką 
zasługą doktora Zarębskiego jest wydobycie 
z zapomnienia, w epoce PRL, tej historycz-
nej postaci, jaką był Adam Bień. Na osobny 
tekst nadają się perypetie związane z ogłosze-
niem II tomu Almanachu, który na publikację 
czekał „tylko” trzy lata, a to w oczekiwaniu 
na przydział papieru, a to na decyzje urzędu 
cenzorskiego, który wyjątkowo czujnie badał 
wojenne wspomnienia przygotowane do dru-
ku w almanachu. Oczywiście współczesne-
mu pokoleniu słowo „cenzura” nie mówi nic 
a nic. I to jest dobry znak naszych czasów.

Nie ma miejsca na sumowanie dorobku 
Jubilata, czy też ozdobienie tekstu słowami 
okolicznościowej laurki. Jest zbędna, bowiem 
książki, te osobiste i redagowane przez dokto-
ra Zarębskiego niejako mówią same za siebie. 
Jednak koniecznie trzeba podkreślić, że pisar-
stwo Jubilata całkowicie wpisuje się w literatu-
rę faktu, reportażową i wspomnieniową. Rów-
nież publicystyka, którą uprawia na łamach 
„Gońca Świętokrzyskiego”, przepojona troską 
o sprawy polskie i świętokrzyskie (już blisko 
200 numerów!), też wyrasta na glebie faktów, 
o czym jak sądzę, warto pamiętać. W pisar-
stwie Macieja Zarębskiego, co sam podkreśla, 
dochodzą do głosu zasady, które wpoili mu 
śp. Rodzice. Ojciec powtarzał mu żeby kochał 
swój kraj, Polskę w sposób naturalny, nie oka-
zjonalnie, czy też dlatego, że musi. Matka mó-
wiła mu o służbie ludziom, a tym owocniejsza 
będzie ta służba, im ma się większą wiedzę i to 
w wielu dziedzinach (rodzice – 15)

Osobny wątek to kontakty Jubilata z Po-
lonią amerykańską, węgierską i Polakami na 
Litwie. Jego zdaniem drogę na polonijne sa-
lony w Stanach Zjednoczonych otworzyła mu 
książka „Dotknięcie Ameryki”. Dużo można 
opowiadać o kontaktach Jubilata ze Słowacją, 
czego pokłosiem są jego „słowackie” książki, 
a także wydanie tomu poezji „Wyznanie miło-
ści” wybitnego liryka słowackiego Milana Ru-
fusa. W Bibliotece Świętokrzyskiej ukazało się 
również wiele tomików poetów polonijnych 
z Chicago oraz 11 zbiorczych almanachów. 

Jubileusz został godnie przypieczętowany trze-
ma interesującymi wydawnictwami. O jednym 
z nich, „Wojażach po Polsce”, już wspomniałem, 
należy więc choćby słów kilka napisać o dwóch 
pozostałych. „Z ludźmi i dla ludzi” (16) jest książ-
ką złożoną z tekstów specjalnie napisanych przez 
przyjaciół i znajomych doktora Zarębskiego, pu-
blikowanych wypo-
wiedzi jemu poświę-
conych oraz wierszy 
okolicznościowych. 
Książkę przygotowali 
prof. Andrzej Tyszka 
i Jan Jadach. Z satys-
fakcją zauważyłem, 
że mój tekst jest naj-
dłuższy, po prostu 
dlatego że się znamy 
bardzo, bardzo długo. 
Spotkał mnie też komplement ze strony pani dok-
tor Ludomiry, która niezwykle łaskawie raczyła 
zauważyć, że „to się czyta”... Oczywiście pozosta-
łe teksty są bardzo dobre, a nawet znakomite. 

Spoglądając na miejsce zamieszkania 
współautorów książki jubileuszowej łatwo za-
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le z gimnazjalnych lat, wybitna znawczyni 
życia i twórczości Stefana Żeromskiego, już 
przeze mnie wymieniona pani Kazimiera 
Zapałowa z mężem Andrzejem, a także inży-
nier-humanista, znakomity menager Andrzej 
Ruciński, który przez lata budował chwałę 
Kieleckiego Centrum Kultury. Nie zawiedli 
przyjaciele z Pabia-
nic p. Anna i Tytus 
Tomczyńscy, z Za-
gnańska i Sam-
sonowa, Urszula 
Rysińska z bardzo 
czynnego Towarzy-
stwa Miłośników 
Samsonowa, pasjo-
naci regionalizmu 
Krzysztof Kondrak, 
Jacek Fronio, i sympatyczna dyrektorka szko-
ły podstawowej Marzanna Moćko (25). 

Dopisali staszowianie: pani pedagog Ja-
dwiga Szyszka, poeta Wiesław Kot, Marek 
Sobieniak, który wykonał piękne zdjęcia. 
Z dalekiego Ełku przyjechał bardzo miły 
i mądry dr Alfons Bobowik, prezes Ełckiego 
Towarzystwa Naukowego (26). 

Żałowaliśmy, że nie mógł uczestniczyć 
w jubileuszu pro-
fesor Andrzej 
Tyszka, wybitny 
socjolog, świetny 
mówca o przeol-
brzymiej wiedzy 
oraz mężczyzna 
niezwykle uroczy 
towarzysko. Ka-
merą i aparatem 
fo togra f i cznym 
bardzo pracowicie dokumentował uroczy-
stość Mariusz Stec z Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej. 

Wszystkich wymienić nie sposób, ale 
wszyscy – o czym powiedział mi Jubilat – 
pozostają w jego wdzięcznej pamięci. Oczy-
wiście najpiękniejsze podziękowania kieruje 
doktor Zarębski pod adresem żony dr Ludo-
miry, która w czasie uroczystości skromnie 
zasiadła w tylnym rzędzie sali bibliotecznej. 
Była dumna i szczęśliwa spoglądając na licz-
ne gremium, które przybyło spotkać się z jej 
mężem. Była też obecna 95-letnia Zofia Po-
niewierka, siostra mamy jubilata Julianny. 

Jubileusz 75-lecia doktora Macieja Zaręb-
skiego był ważnym wydarzeniem w życiu 
kulturalnym Kielc i województwa święto-
krzyskiego. Kielczanie, a także goście przy-
byli z różnych stron Polski byli zaskoczeni 
obojętnością czynników oficjalnych oraz bra-
kiem przedstawicieli mediów. To oczywiście 
nawet w najmniejszym stopniu nie wpływa na 
status i ocenę dorobku twórczego i społecz-
nikowskiego doktora Macieja Zarębskiego. 
Gdy przed wielu laty ukazało się pierwsze 
wydanie mojej książki „Zagłada Michniowa” 
jeden ze znanych kieleckich dziennikarzy po-
wiedział mi, że też by napisał taką książkę, ale 
mu się „nie chce”. 

Z tego co pamiętam, również w późniejszych 
latach, gdy opublikowałem następną książkę 
również mu się „nie chciało” i słyszałem podob-
ne komentarze. Maciek Zarębski jest facetem, 
któremu „chce się chcieć”, chociaż już mógłby 
spocząć na laurach. I dlatego bardzo go cenię. 
A myślących podobnie o doktorze Zarębskim, 
naszym kochanym Jubilacie, jest legion.

Longin Kaczanowski
Foto: Marek Sobieniak, Mariusz Stec

poczynając od Aleksandra Patkowskiego, po już 
nie żyjących Jerzego Kapuścińskiego i Jerzego 
Fijałkowskiego.

Pora przedstawić uczestników spotkania, 
jakby zbiorowego bohatera jubileuszowych 
uroczystości. Po oficjalnych, czyli progra-
mowych wystąpieniach, wzniesiono toast za 
Jubilata zakończony gromkim STO LAT! Tuż 
po toaście były kwiaty, które doktor Zarębski 
z błyskiem radości przekazywał żonie oraz 
upominki od przyjaciół i znajomych, będące 
namacalnymi dowodami pamięci i nieskry-
wanej sympatii. Kuluarowe rozmowy i oka-
zjonalne wystąpienia dodały jubileuszowi nie-
powtarzalnego kolorytu. Szczerze mi było żal 
seniora Bogdana Dworaka (21), który przybył 
do Kielc z Zawier-
cia, by podzielić 
się wspominkami. 
Mówił ciekawie, 
ale troszkę za dłu-
go. A może by tak 
przelał na papier 
swoje refleksje 
o dawnych związ-
kach Kielecczy-
zny z Zagłębiem. 
Przecież mało kto 
o nich wie, a były 
bardzo interesują-
ce. 

Ciekawe wystą-
pienie miał przyby-
ły z Warszawy re-
daktor Janusz Sapa 
(22), regionalista 
i były naczelny 
miesięcznika „Po-
znaj swój Kraj”. 
Wśród gawędzą-
cych przy kieliszku 
wina zauważyłem 
kieleckich twór-
ców, świetnego po-
etę Stanisława Ny-
czaja (23) z żoną 
Ireną, pisarza i wy-
dawcę Stanisława 
Rogalę, który ob-
darował mnie swo-
ją najnowszą książką „Łysica”, a także Annę 
Błachucką autorkę bardzo dobrej powieści 
„Ostatni chłop” i ostatnio nagrodzonej głów-
ną nagrodą książki „ Opłotki. Obrazki z dzie-
ciństwa” w prestiżowym konkursie Fundacji 
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Sta-
wił się wybitny artysta malarz Edward Tuz, 
animator kultury i poeta Bogumił Wtorkie-
wicz, pisarz i regionalista Stanisław Kędzior, 
poeta i fraszkopisarz Wojciech Kołodziej 
a także niezmiennie w formie nestor kielec-
kich dziennikarzy Stanisław Durlej (24), któ-
ry zawsze z esty-
mą wypowiada się 
o Jubilacie. 

Nie zawiedli 
przyjaciele leka-
rze, wspomniana 
dr Barbara Koce-
la z mężem An-
drzejem, bardzo 
s y m p a t y c z n y m 
i otwartym na roz-
mowę, dr Jacek 
Latała z Kielc, 
a także nestorka kieleckiej pediatrii pani dr 
Anna Restorff-Libiszowska. Byli przyjacie-

uważyć, że doktor Zarębski ma przyjaciół nie 
tylko w całej Polsce, ale i na świecie, o czym 
świadczą wypowiedzi nadesłane z Warsza-
wy, Łodzi, Ełku, Częstochowy, Białegostoku, 
Kielc, Staszowa, Końskich, mój spod Warsza-
wy, a także Francji, Kanady, Litwy, Węgier, 
Chicago. Profesor Andrzej Tyszka bardzo 
trafnie zauważa w świetnie skrojonym posło-
wiu książki, że „ Maciej to człowiek w czepku 
urodzony, pod jednym szczególnym względem 
– szczęścia do znajomości, a nawet zażyło-
ści z wieloma ludźmi wybitnymi. Nie chodzi 
jednak tylko o znajomości, ale o przyjaźnie, 
o osobistą bliskość i współpracę. Wymienia-
jąc postać Ministra Adama Bienia otwieramy 
tę długą listę. Los związał dra Zarębskiego 
z wieloma postaciami – pisarzem Zygmun-
tem Wójcikiem, ambasadorem Marianem Se-
rvatką, niemieckim antyfaszystą Manfredem 
Zankerem, fotografikiem Pawłem Pierściń-
skim, podróżnikiem i filmowcem Stanisławem 
Szwarc-Bronikowskim, Zbigniewem Świę-
chem, Wojciechem Siemionem, pisarzami – 
Wojciechem Żukrowskim, Jerzym Przeździec-
kim, Eugeniuszem Kabatcem, Zdzisławem 
Łączkowskim, Bogdanem Dworakiem”. Do 
tej listy można dopisać jeszcze wiele nazwisk, 
choćby lekarza-pisarza Jerzego Samusika, re-
daktor Hannę Bień-Bielska, profesora Jerzego 
Damrosza, Andrzeja Dąbrowskiego – gospo-
darza jubileuszowego spotkania, twórców kie-
leckich, ale i tak nie będzie ona zamknięta.

Profesor An-
drzej Tyszka (17), 
co socjolog to 
socjolog, określa 
Jubilata – całkiem 
słusznie – jednym 
słowem OBYWA-
TEL. Chętnym do 
poznania zakresu 
tego pojęcia, wi-
dzianego profe-
sorskimi oczami, 

polecam lekturę posłowia, które w istocie jest 
świetnym szkicem socjologicznym oraz, co oczy-
wiste, gorąco zachęcam do lektury całej książki. 
To się naprawdę znakomicie czyta. Szybko też 
zauważy czytelnik, że postawę obywatelską ce-
chującą doktora Zarębskiego, a opisaną przez 

profesora Tyszkę, 
na światło dzien-
ne wydobywają 
wszyscy autorzy 
mądrej książki 
„Z ludźmi i dla 
ludzi”. Tę postawę 
doktora „z ludźmi 
i dla ludzi” dow-
cipnie spuentowa-
ła pani doktor Bar-
bara Kocela (18), 

znakomita okulistka i świetna poetka w pomiesz-
czonym w tomie limeryku „Sławny pisarz”:

Sławny pisarz z pewnej osady
lubił urządzać pod Bartkiem posiady
przyjaciele przybywali
naleweczki testowali
i tak trwały Polaków nocne narady.
Maćku, to były piękne chwile, czy posiedzi-

my jeszcze na posiadach... Wraz z profesorem 
Andrzejem Tyszką współredaktorem jubile-
uszowej księgi przyjaciół doktora Zarębskiego 
jest Jan Jadach, sekretarz Świętokrzyskiego To-
warzystwa Regionalnego i prawa ręka Jubila-
ta – prezesa. Dziełem Jana Jadacha (19) (i sa-
mego jubilata) jest trzecia przygotowana na 

jubileusz książka 
pt. „Bibliografia 
z lat 1965-2018 
Macieja A.Za-
rębskiego”, którą 
osobiście zapre-
zentował uczest-
nikom spotkania. 
Bibliografia zo-
stała opracowa-
na przy udziale 
i wykorzystaniu 

archiwum Jubilata. Jej ułożenie poprzedziła 
mrówcza oraz iście benedyktyńska praca. La-
konicznie można powiedzieć, że jest ta księga 
chronologicznym rejestrem wszystkich publi-
kacji doktora Zarębskiego oraz tekstów, których 
bohaterem jest Jubilat. O wielkości jego dorob-
ku świadczy też objętość „Bibliografii...”, która 
liczy ponad 200 stron.

Z pisarstwem, niejako w symbiozie, idzie 
w parze społecznikowska misja Macieja Zaręb-
skiego, której na imię regionalizm. O dokona-
niach Jubilata na tym polu miał mówić profe-
sor Andrzej Tyszka, ale różne sprawy osobiste 
uniemożliwiły mu przyjazd na spotkanie. Dla-
tego w swoim wystąpieniu, w którym z założe-
nia skupiłem się na pisarskim dorobku Jubilata, 
potrąciłem tylko jego regionalistyczną nutę. 
Doktor Zarębski jest niezwykle dynamicznym 
regionalistą, dlatego nie bez przyczyny w jed-
nej z publikacji pomieszczonej w poważnym 
Roczniku Historycznym nazwałem go „regio-
nalistą uniwersalnym”. Regionalistyczne pasje 
Jubilata liczą już ponad 40 lat. Działał na pozio-
mie powiatu, regionu, ale zasiadał też w ogól-
nopolskich władzach ruchu regionalistycznego. 
Niestety, w ostatnich latach ruch ten wyraźnie 
doznał zadyszki i osłabł. Rożne były tego po-
wody, o których wspominam w moim tekście 
pomieszczonym w tomie „Z ludźmi i dla ludzi”. 
W każdym razie w proteście przeciwko regio-
nalistycznemu marazmowi doktor Zarębski 
wysunął ideę mateczników polskości. To jest 
nowe, twórcze spojrzenie, a raczej podejście 
do regionalizmu. Mateczniki mają stać się szer-
mierzem w budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego. Jeden z nich, w Zagnańsku prowadzi 
sam jubilat (20). Oczywiście mateczniki będą 

oczekiwać pomocy Państwa, ale przyjmą ją pod 
warunkiem realizowania samodzielnych pomy-
słów, a nie narzucanych odgórnie. Dobry krok 
w kierunku popularyzacji idei mateczników zo-
stał już zrobiony, a jego mocnym akcentem był 
I Zjazd Mateczników, w którym uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób, co godne podkreślenia, za 
własne pieniądze. W tym roku planowany jest II 
Zjazd, który będzie swojego rodzaju probierzem 
dla władz, rozumnego odczytania idei mateczni-
ków. W ludziach, którzy optują za matecznikami 
drzemie potężna siła obywatelska. Byłoby źle, 
gdyby nie została wykorzystana we właściwy 
sposób. Dlatego właśnie Maciej Zarębski zaj-
muje ważne miejsce w pokoleniowym pocho-
dzie polskich – świętokrzyskich regionalistów, 
których ojcem duchowym jest Stefan Żeromski, 
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Z okazji ukończenia 75. roku życia na mój 
adres życzenia nadesłali: Irena Duchowska (pre-
zes Związku Polaków w Laudzie na Litwie), Woj-
ciech Jachimowicz (przewodniczący Rady Naro-
dowej Instytutu Wolności w Warszawie), Zofia 
Kaczor-Jędrzycka (prezes honorowa Towarzy-
stwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie), 
Wojciech Kaczmarczyk (dyrektor Narodowego 
Instytutu Wolności), Agata Kalinowska-Bouvy 
(poetka i działaczka polonijna z Paryża), Adam 
Kluska (regionalista ze Strzyżowa Podkarpackie-
go), Lucyna Kukomska (literat i krytyk literacki 
z Płocka), Marek Skuza (poeta z Kielc), Boże-
na Kilanowski (poetka i działaczka polonijna 
z Kanady), Alina Szymczyk (poetka i animator 
kultury polonijnej z Chicago), Krystyna Szymań-

ska (regionalistka ze Staszowa), Andrzej Tyszka 
(profesor socjologii, regionalista, pisarz).

Podczas mojego benefisu w dniu 20 marca 
życzenia złożyli m.in: Katarzyna Bernat (z ra-
dia „Jedność” w Kielcach), dr Alfons Bobo-
wik (z Mazurskiego Towarzystwa Naukowego 
w Ełku), Andrzej Dąbrowski (dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach), 
Stanisław Durlej (prezes Oddziału Kieleckiego 
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalne-
go w Kielcach), Bogdan Dworak (literat i anima-
tor kultury z Zawiercia), Longin Kaczanowski 
(dziennikarz i regionalista z Brwinowa), Stani-
sław Kędzior (pisarz i regionalista z Kielc), Jan 
Krawczyk (z Muzeum Ludowego w Adamowie), 
Marzanna Moćko (dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Zagnańsku), Stanisław Nyczaj (prezes Kielec-
kiego Oddziału Związku Literatów Polskich), 
Zofia Poniewierka (moja ciocia z Kielc) z rodzi-
ną, Janusz Sapa (długoletni redaktor pisma „Po-
znaj swój kraj” w Warszawie), Jerzy i Jadwiga 
Tecławowie z Kielc, Anna i Tytus Tomczyńscy 
(sympatycy ruchu matecznikowego z Pabianic), 
Jan Wiaderny (regionalista z Końskich), Że-
romszczacy z Magdaleną Helis-Rzepka, Jolanta 
Polakowska z Kielc oraz przybyli ze Staszowa 
Jadwiga Szyszka, Wiesław Kuca, Jacek Naster-
nak a także grupa kolegów lekarzy kieleckich 
z Anną Klonowską, Barbarą Kocelą, Hanną Re-
storff-Libiszowską oraz Januszem Wiśniewskim.

Wszystkim osobom wymienionym powyżej 
 a także uczestnikom moich spotkań 

jubileuszowych w dniach: 24 lutego 2018 r. 
w Zagnańsku, 20 marca 2018 r. w WBP 

w Kielcach i 21 kwietnia 2018 r. w Ośrodku 
w Zagnańsku składam tą drogą serdeczne 

podziękowania 
Maciej Andrzej Zarębski

Specjalne słowa wdzięczności kieruję do 
wspaniałej mojej rodziny z żoną Ludomirą, 
naszymi dziećmi: córkami Dorotą i Iloną, 
ich mężami Arkadiuszem i Grzegorzem oraz 
synem Witem i jego żoną Karoliną; naszy-
mi wnukami: Katarzyną j jej mężem Mariu-
szem, Małgorzatą, Wojciechem i Kazimie-
rzem za to, że swoją obecnością dostarczacie 
mi radości życia, tematów do moich książek 
oraz satysfakcji ze swoich różnorodnych 
wyborów życiowych. Jesteście jak tęcza, 
z oglądania której dane mi jest cieszyć się 
jej pięknem i odmiennością barw i kształtów. 

Dziadek Maciek, Tata i Mąż

Podziękowanie za życzenia i pamięć
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W Gazecie Zagnańskiej z marca 2018, na stronie 
9 ukazał się wywiad dotyczący powołania w Za-
gnańsku Uniwersytetu III Wieku. W tym wywia-
dzie pani Renata Janik wypowiada zdanie W naszej 
gminie nie działał do tej pory Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, które jest nieprawdziwe i świadczy nie naj-
lepiej o rzetelności doradcy wicepremiera Gowina.

Otóż w latach 2011-2014 funkcjonował 
w Zagnańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Został utworzony z inicjatywy Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego i był prowadzony 
siłami społecznymi (jedynie w pierwszym roku 
wsparł go finansowo kwotą 3 tys. zł Urząd Gminy 
w Zagnańsku). Opiekunem naukowym Uniwer-
sytetu był prof. Andrzej Tyszka. Od marca 2012 
roku do kwietnia 2014 zajęcia były prowadzone 
i finansowane wyłącznie siłami Towarzystwa. 
Łącznie przeprowadzono 22 dwugodzinnych za-

jęć. Brało w nich udział od 9 do 24 osób. Najbar-
dziej pilnymi słuchaczami byli: Elżbieta Strzelec, 
Barbara Fila i Cecylia Lisowska. Wykładowcami 
byli: prof.. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej, 
Bogdan Dworak z Zawiercia, dr Cezary Jastrzęb-
ski z Kielc, Seweryn Wisłocki z Katowic, Marian 
Winiarski, Jan Jadach, Paweł Pierściński z Kielc, 
Tomasz Staszewski z Sulisławic, dr Włodzimierz 
Kłaczyński z Mielca, prof. Zbigniew Doliwa Kle-
packi z Ostrowca Świętokrzyskiego, dr Stanisław 
Rogala z Piekoszowa, dr Ludomira Zarębska oraz 
dr Maciej A.Zarębski z Zagnańska.

Ostatni wykład w dniu 4 kwietnia 2014 
roku na temat Obywatele świata wygłosił prof. 
Andrzej Tyszka. Główną przyczyną przerwa-
nia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku był brak zainteresowania Uniwersytetem 
ze strony mieszkańców Zagnańska. PAP

Prawda o Uniwersytecie III Wieku w Zagnańsku

Bywa, że czyjeś życiowe ścieżki w przedziwny 
sposób zahaczyć mogą o drogę innego człowie-
ka. Mój tata, Adam Bień poznał młodego dokto-
ra, Macieja Andrzeja Zarębskiego w Przasnyszu, 
w roku 1968 na jakimś towarzyskim spotkaniu. 
Tata mieszkał tam wtedy i pracował, i jak się oka-
zało, obaj panowie mieli akurat w tym mieście (ro-
dzinne miasto pani doktor Ludomiry Zarębskiej) 
wspólnych znajomych. Czy już wtedy przewidy-
wali, jak ważne jest to ich spotkanie? Zdaje się, że 
nawet po latach snuli domysły, czy to aby na pew-
no był przypadek, a nie zrządzenie losu? 

No bo, cóż za traf! Adam Bień po kilku 
latach (licząc od tamtego, przasnyskiego spo-
tkania), po przejściu na prawniczą emeryturę, 
wrócił z Przasnysza do rodzinnej Ossali. Wy-
brał się pewnego dnia do pobliskiego Staszo-
wa i kogóż zupełnie nieoczekiwanie spotyka 
na tamtejszym rynku? Doktora Zarębskiego.

To tylko taki wstęp, bo przede mną nie-
odwołalne zadanie napisania kilku słów o dzia-
łalności, o życiowych osiągnięciach doktora 
Macieja Andrzeja Zarębskiego, społecznika, 
regionalisty, znanego pisarza, publicysty, foto-
grafika. A wszystko z okazji 75. Jego Urodzin!

Jubileusz jakże ważny, a tymczasem myśl 
z uporem krąży i powraca do postaci nie jednego, 
a do dwóch panów: oczywiście do Jubilata, ale 
także nieustannie do mojego, nieżyjącego już taty, 
Adama Bienia. Widocznie sam los tak zrządził, że 
ci dwaj panowie, począwszy od staszowskiego spo-
tkania (w 1975 roku), „wpadli na siebie” i stali się 
w latach następnych, siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych minionego stulecia, mimo dzielącej ich 
różnicy wieku, mimo zdarzających się różnic zdań, 
ludźmi bliskimi. Ten 1975 rok był dla mojego ojca 
rokiem trudnym. Adam Bień – (Wiciarz, prawnik, 
pisarz polityk, sądzony i skazany w procesie Szes-
nastu, więzień Łubianki), po burzliwej i długiej 
życiowej działalności, wrócił do rodzinnej Ossali, 
by już tu zostać na zawsze. „Po długiej wędrówce 
życiowej, nie tak znowu bardzo prostej i nie tak bar-

dzo spokojnej, wylądowałem jako emeryt we wsi 
Ossala, dawnego powiatu sandomierskiego. W tej 
wsi pod koniec 19 wieku się urodziłem” – pisał do 
przyjaciół 8 stycznia 1975 roku. „Przyzwyczajam 
się do życia w Ossali, ale to nie jest proste (...) Żyję 
ciągle w jakiejś atmosferze schyłku. Sam sobie wy-
daję się jakimś anachronizmem. Może niepotrzeb-
nie to piszę. Człowiek w rzeczywistości nigdy nie 
jest taki już całkiem nieszczęśliwy, jakby mu się 
wydawało. Wszędzie świta jakiś promyk radości!” 
Tak napisał 25 lipca 1975 roku, dodając jeszcze, że 
musi kończyć pisanie, bo zaraz jedzie w ważnych 
sprawach do miasta.

I chyba właśnie wtedy, na staszowskim rynku 
spotkali się obaj panowie po raz drugi w życiu. To 
spotkanie okazało się ważne, bowiem, za sprawą 
osoby pana doktora Macieja Zarębskiego, zapo-
czątkowało włączenie się ojca w nurt społecznego 
życia Staszowa. Przerwało jego ówczesne poczu-
cie osamotnienia. Chwała Maciejowi za to! A war-
to przypomnieć, jak bardzo trudny był to czas. Lata 
osiemdziesiąte. PRL trwał, z tym wszystkim, co 
pamiętamy. A przecież mimo to, a może tym bar-
dziej, stawały przed ludźmi coraz to nowe zadania.

„W 1980 roku dojrzeliśmy w Staszowie do 
powołania niezależnej organizacji społeczno – 
kulturalnej, mogącej wyzwalać lokalne inicjaty-
wy, dokumentować tożsamość regionalną, do-
prowadzić do powstania regionalnego muzeum 
oraz niezależnego wydawnictwa. W ten sposób 
powstało Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 
do którego założenia programowe zaproponował 
nam Adam Bień” – Tak napisał Maciej Zarębski, 
w książce „Ostatni z Szesnastu”, poświęconej 
mojemu tacie, książce wydanej przez Bibliotekę 
Staszowską, w której bardzo wiele o działalności 
społecznej w tym właśnie środowisku. Przytoczę 
jeszcze jeden fragment: „ Dobrze się stało, iż pan 
Adam mógł realizować swe społecznikowskie 
pasje w nowo powstałym Towarzystwie, w któ-
rym od początku odgrywał jedną z wiodących 
ról. (...) Niezwykle przydatna okazała się jego 
ogromna wiedza prawnicza. Na zjeździe zało-
życielskim w maju 1981 roku Adam Bień został 

wybrany wiceprezesem Zarządu Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego.”

Wiele by można było pisać o owym, minionym 
już czasie, o działalności doktora Macieja Andrzeja 
Zarębskiego, o wspólnej pracy obu panów i każde-
go z osobna. Wrzało życie społeczne i polityczne, 
były spotkania, rozmowy, powstawały książki. Pa-
miętam lata osiemdziesiąte i usiłowania Ojca, by 
wydać wreszcie, gotową, ale nieustannie utrącaną 
przez cenzurę jego drugą książkę pt. „Bóg wyżej 
Dom dalej”, w której zawarł swe wspomnienia 
z aresztowania, śledztwa i moskiewskiego proce-
su Szesnastu. Książka, nakładem LSW ukazać się 
na razie nie mogła ( ukazała się dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych). I znalazł się na to sposób. 
Otóż wcześniej, w 1989, pod tytułem „Wyprawa 
moskiewska”, doktor Maciej Zarębski wydał ją 
we fragmentach w Staszowie (ku wielkiej radości 
taty). Mam tę książkę przed sobą. Wydawca: Sta-
szowskie Towarzystwo Kulturalne. 

Maciej Andrzej Zarębski mieszka i oczywiście 
działa (bo jakże by inaczej) w Zagnańsku. Jest pre-
zesem Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go oraz Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu 
i Kultury. Gromadzi ludzi o podobnych zaintereso-
waniach, wydaje książki, fotografuje, pisze. Więc 
może teraz parę słów o książ kach Macieja Zaręb-
skiego, tych, które ukazały się nakładem Bibliote-
ki Staszowskiej, i tych (potem) Biblioteki Święto-
krzyskiej, książkach które mi zawsze przysyła, za 
które dziękuję. Stoją równym szeregiem na półce 
w moim warszawskim domu i w domu ossalskim. 
Najczęściej sięgam do tych, które autor poświęcił 
osobie Adama Bienia („Ostatni z Szesnastu”, Adam 
Bień – życie i działalność.) Są i inne, które lubię: na 
przykład te z licznych podróży autora, bliskich i da-
lekich, którym wartości dodają przepiękne fotogra-
fie. Wśród nich ulubiona moja pozycja: „Szlakiem 
wybranych dworów Kielecczyzny”, której przeglą-
danie to za każdym razem radość z zarejestrowane-
go piękna pejzażu, ale jednocześnie jakby powrót 
w odległy i miniony świat, gdy owe dwory jeszcze 
tętniły życiem, były ostojami polskości. Nasza ko-
chana Kielecczyzna.

W jednej z książek (stoi na poczesnym miej-
scu w Domu Pamięci Adama Bienia w Ossali) 
dużo rodzinnych zdjęć Autora, wśród nich fo-
tografia dziewczynki, roztańczonej w rozwianej 
spódnicy. Sama radość. Trzeba bardzo kochać 
świat, ludzi i swoich bliskich, by tak fotografo-
wać! Tak by zapewne powiedział tata Adam, bo 
znał się na tym. Sam był także fotografikiem.

Cenię wydawniczą działalność Biblioteki 
Świętokrzyskiej, podziwiam dużą ilość wydanych 
książek. (Wraz z moim nieżyjącym już mężem, 
Stasiem Bielskim wydaliśmy w Bibliotece Świę-
tokrzyskiej dwie: „Jestem dopóki pamiętam” oraz 
„Transformacja i my”, w której udało się zawrzeć 
sporo „Starego Polaka myśli spóźnionych”, tak 
Adam Bień nazywał swoje ostatnie przemyślenia). 
Książki, wydane przez Bibliotekę Świętokrzyską, 
przysyłane mi przez Macieja, to są częstokroć 
barwne i dawne wspomnienia ludzi różnych zawo-
dów, niektóre z okresu wojny. Sądzę, że wartość 
tego typu pozycji wzrasta i będzie wzrastała wraz 
z upływem czasu. Historie rodzin na przykład, któ-
re zawsze są fragmentami historii Polski. 

Jest także trochę poezji. Mam przed sobą to-
mik wzruszających wierszy Ireny Duchowskiej 
pt. „Sentymenty” – „Naszej rodaczki – jak napisał 
we wstępie Maciej Zarębski – mieszkającej w re-
jonie sienkiewiczowskich Kiejdan. A dalej: „Jest to 
swoisty poetycki zapis historii miłości, jako takiej; 
miłości do Ojczyzny, do bliźnich, do dzieci...” 

Owe wstępy i przedmowy, którymi Wydawca 
opatruje przygotowywane do druku pozycje, zasłu-
gują na osobne spojrzenie. Przebija w nich to, co 
dla każdego autora, zwłaszcza debiutanta na polu 
literatury, najważniejsze. Chodzi o tę cenną dla pi-
szącego chwilę poświęconej mu uwagi, troskliwe 
pochylenie się nad powierzonym tekstem. I życz-
liwość, o którą w naszym zabieganym świecie 
coraz trudniej. Pozostaje więc jeszcze tylko złożyć 
Bardzo Szanownemu Jubilatowi i Jego żonie, pani 
doktor Ludomirze Zarębskiej bardzo dużo serdecz-
nych życzeń zdrowia i wielu lat owocnej pracy.

Hanna Bień-Bielska
* fragment ksiażki „Z ludźmi dla ludzi”.

Bielska o Zarębskim*

Bibliografia to najogólniej rejestr różnego ro-
dzaju publikacji (dzisiaj już nie tylko drukowanych 
ale i elektronicznych) na dany temat. Nie wnikając 
w szczegółowe podziały mamy przede wszystkim 
dwa rodzaje bibliografii: narodową i regionalną. 
Obejmują one całokształt owych publikacji na 
określonym terytorium zgodnie z nazwą, informują 
mniej lub bardziej rzetelnie o publikacjach. Na ogół 
krytyczniej należy oceniać bibliografie regionalne. 
Świętokrzyskie – jak to już nieraz podkreślałem – 
jest jedynym regionem w Polsce, który jak dotąd nie 
posiada ani retrospektywnej, jak i bieżącej bibliogra-
fii. Dysponujemy jedynie publikacjami fragmenta-
rycznymi, a bieżącą próbuje prowadzić w formie 
elektronicznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. W. Gombrowicza w Kielcach. W poprzednim 
numerze „Gońca” wzmiankowano bibliografię po-
święconą Pawłowi Pierścińskiemu, którą wydała 
wspomniana Biblioteka (de facto rzecz dostępna 
jest tylko w formie elektronicznej).

Chlubnym wyjątkiem w Kielcach jest Świę-
tokrzyski Park Narodowy powstały- po wielo-
letnich zresztą zabiegach – 1 maja 1950 r. i nie-
bawem będzie świętował swoje 70- lecie. Do tej 
pory doczekał się wielu publikacji dotyczących 
jego dziejów, jak i wielu tekstów o różnej war-
tości (naukowych, publicystycznych, dokumen-
tacyjnych czy promocyjnych). Gdy powstaje 
ten tekst niestety nie mam możliwości policzyć 
dokładnie ich ilości, co właśnie dzięki biblio-
grafiom jest możliwe. Zresztą każdy zaintere-
sowany może to sobie obliczyć w dowolnym 
czasie… z wyjątkiem sierpniowej kanikuły.

Pierwszą autorstwa Jerzego Ćmaka wyda-
no w 1970 r.(w kilku następnych też miał swój 
udział): oddajmy hołd Profesorowi zmarłemu 
niedawno, w tym roku. Ostatnio ukazała się 9. bi-
bliografia ŚPN opracowana przez Joannę Nowak 
z Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 
Pierwsza liczyła 97 stron (za okres 20 lat), ostat-

nia 204 (za lata 2010-2014). W sumie „dzieło” 
bibliograficzne ŚPN liczy 824 stron. Tylko ostat-
nia dziewiąta zawiera 1565 opisów bibliograficz-
nych publikacji powstałych w przeciągu 5 lat.

Bibliografie nie są wdzięcznym tematem do 
opracowania, zwłaszcza regionalne. Wymaga-
ją bowiem wielkiej cierpliwości w wertowaniu 
zwłaszcza tysięcy (czasem) tytułów czasopism – 
już nie licząc ilości stron i już nie wspominając 
o ich kompletności. Bibliografia narodowa bo-
wiem powstaje na ogół w oparciu o tzw. egzem-
plarz obowiązkowy. Wydawnictwa publikacji 
zwartych (książek), jak i czasopism naukowych 
na ogół przestrzegają tej zasady. Gorzej zaś przed-
stawia się sprawa wydawnictw regionalnych. Nie 
mniej jednak to właśnie bibliografie informują 
nas co na dany temat i w jakim okresie powstało. 
Oczywiście pewną rolę w tym względzie speł-
niają i katalogi biblioteczne (aktualnie w dużej 
mierze w formie elektronicznej). J. Nowak (także 

autorka poprzedniej, 8. bibliografii ŚPN), pisze, 
że na apel o uwagi i propozycje w sprawie przed-
miotowej bibliografii nie odpowiedział nikt.

Przy okazji ostatniej bibliografii Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego Stanisław Huruk (też 
wcześniej zaangażowany w bibliografię ŚPN) we 
„Wstępie” do niej zauważył: „Znaczenie Biblio-
grafii jest tym większe, że dotyczy ona nie tylko 
instytucji; ale i idei- idei ochrony przyrody. Jest 
swego rodzaju historią idei ochrony przyrody i in-
stytucji ją realizującej – Parku Narodowego. Dzięki 
Bibliografii zainteresowani tą problematyką mogą 
z satysfakcją stwierdzić, że idea ochrony przyrody 
jest ciągle żywa – wzbudza dyskusje, emocje, spo-
ry, działania, a także niestety konflikty”.

Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego za lata 2010-2014. Opracowała 
Joanna Nowak, Kielce- Bodzentyn: Święto-
krzyski Park Narodowy, 2015, ss. 204.

Jan Jadach

Dzieje Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bibliografii (bibliografiach)

Tomik Sex i satyra* Wojciecha Kołodzie-
ja, ukazuje się jako 362. pozycja Biblioteki 
Świętokrzyskiej. Chciałbym przybliżyć czy-
telnikom kulisy obecności poety, satyryka 
i prześmiewcy, jakim niewątpliwie jest Woj-
ciech Kołodziej, w rodzinie Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego, wydawcy książki. 

Był koniec roku 2006, drugi rok funkcjono-
wania Towarzystwa, kiedy zadzwonił telefon. To 
Paweł Pierściński, nieodżałowanej pamięci twórca 
i wielki patriota, mój starszy kolega z Żeromsz-
czaka, pytał jakie są warunki przystąpienia do 
Towarzystwa w Zagnańsku. Oczywiście, zgodnie 
z prawdą, odpowiedziałem, że decyduje jedynie 
chęć i zobowiązanie do udziału w organizowa-
nych przez Towarzystwo imprezach. Paweł poin-
formował mnie, że jego cioteczny brat, uprawiają-
cy od lat twórczość poetycką, szczególnie 
satyryczną, zdradził mu, że ma ochotę 
opublikować swoje utwory w formie sa-
modzielnego tomiku. Od razu pomyśla-
łem o Tobie – zakończył rozmowę.

Jeszcze tego samego dnia doszło do 
spotkania, a po kilku miesiącach ukazał 
się debiutancki tomik Wojciecha zatytu-
łowany Z szuflady wspomnień, jako 226. 

pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Zawierał wy-
bór wierszy napisanych jeszcze w czasie studiów, 
przetrzymywanych w szufladzie. W następnych 
latach Wojciech Kołodziej w Bibliotece Święto-
krzyskiej publikował kolejne tomiki, przeciętnie 
co 2-3 lata. Piąty tomik (Bez ogródek) był prezen-
tem na 70-lecie urodzin. W międzyczasie Woj-
ciech Kołodziej z pozycji szeregowego członka 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
awansował na sekretarza Towarzystwa. Obecnie 
poeta aktywnie uczestniczy w życiu kultural-
nym Kielc, bierze udział w spotkaniach literac-
kich odbywających się w Zagnańsku, ale także 
w imprezach Towarzystwa Przyjaciół Morawicy 
i spotkaniach organizowanych w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Kielcach. 

Twórca współpracuje z Iwoną Gugałą, ilustrator-
ką drugiego i trzeciego tomiku oraz autorką projektu 
okładek wszystkich (poza debiutanckim) zbiorów 

wierszy. Drugim twórcą ilustracji jego to-
mików poetyckich jest Marek Judycki. 

Autorami Posłowia w tomikach 
Wojciecha Kołodzieja byli kolejno: 
Daniela Kowalska, Anna Nogaj, Ur-
szula Kamińska, Bogumił Wtorkie-
wicz oraz n/p. Wszyscy podkreślali 
różnorodność uprawianej przez Ko-
łodzieja twórczości poetyckiej: od 

wierszy lirycznych, religijnych, patriotycz-
nych (Wojciech nie zapomina, iż jest synem 
żołnierza od „Barabasza”), przez erotyczne 
do satyrycznych fraszek. Głównie są to wier-
sze rymowane, o łatwo przyswajalnej linii 
melodycznej, stąd wpadające w ucho. I jesz-
cze jedno, tomiki Kołodzieja mają swoich 

licznych odbiorców. Idą jak to się mówi jak 
przysłowiowe ciepłe bułeczki.

Kto nie wierzy, niech przyjdzie na spotka-
nie promocyjne niniejszego tomiku, do czego 
gorąco namawiam. Maciej A.Zarębski
* Promocja tomiku odbędzie się 8 czerwca br. w klu-
bie Polonez w Kielcach. Początek o godz. 17.00.

Od wydawcy
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Grodzieńszczyzna to niezapomniana ziemia 
dla nas kresowiaków. Wielu z nas wiekowych 
osób mogłoby opowiadać i słuchać o jej dzie-
jach godzinami. Ja ograniczę się do opowiedze-
nia Wam tylko o jednodniowej wycieczce-piel-
grzymce zorganizowanej przez ks. dr Tadeusza 
Białousa z parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku, 
która odbyła się 10 czerwca 2017 roku. Propo-
zycja odbycia wycieczki wśród grupy parafian 
kresowiaków została przyjęta natychmiast. Je-
dziemy autokarem w ramach taniej, turystycz-
nej wizy zbiorowej zwiedzać Grodno. 10 czerw-
ca o godzinie 5:00 rano z paszportami wsiadło 
do autokaru około 60 uczestników, różnych wie-
kowo osób. Wielu z nich po raz pierwszy wy-
brało się za wschodnią granicę. Po drodze do-
siadła się do nas pilot i przewodnik pani Bożena 
osoba o niebywałej wiedzy o Grodnie, a także 
kulturze osobistej i umiejętności nawiązywania 
kontaktów miedzyludzkich. Od niej dowiedzie-
liśmy się co będziemy zwiedzać i gdzie zrobimy 
w drodze powrotnej najtańsze zakupy. 

Po niespełna półtorej godziny jazdy zamel-
dowaliśmy się na przejściu granicznym w Kuź-
nicy Białostockiej. Tu przy sprawnej i uprzejmej 
kontroli granicznej naszych i białoruskich celni-
ków i strażników znaleźliśmy się po stronie bia-

łoruskiej na drodze niespełna 20 km od Grodna. 
Po półgodzinnej jeździe przed nami ukazało się 
nowe powojenne 380 tysięczne miasto (w cza-
sach II RP liczyło 60 tys. mieszkańców). Po 
drodze do centrum mijamy blokowiska starych 
i nowych osiedli. Jedziemy do centrum miasta. 
Zatrzymujemy się na parkingu przy starym i no-
wym zamku. Tu nas wita i przejmuje przewodnik 
p. Józef Porzecki, absolwent UJ, a w Grodnie 
nauczyciel historii. Zwiedzanie rozpoczynamy 
od podwórek starego i nowego zamku. Na zwie-
dzanie bogatych zbiorów w zamkach nie ma 
czasu. Chcąc je zwiedzać trzeba byłoby prze-
znaczyć cały dzień. Oglądamy wprost bajecz-
ne położenie zamków nad urwistym brzegiem 
dumnie płynącego u dołu Niemna. Nie dziwmy 
się, że to miejsce wybrał król Stefan Batory, któ-
ry spędził w czasach swego królowania wiele 
lat, a Grodno uważał za stolicę kresów.

Z zamku udajemy się piechotą uliczka-
mi dawnego starego Grodna do centrum na 
Sawieckuju Płoszczadź (Przedwojenny Plac 
Batorego). Tu podziwiamy odrestaurowane 
budynki starego Grodna, a także plac, który 
dziś jest wspaniałym miejscem nie tylko za-
chowanych zabytków starego budownictwa 
Grodna, ale także miejscem wypoczynku. Przy 

placu położona jest katedra Diecezji Grodzień-
skiej, kościół pw. św. Kazimierza. Tu nasz 
ksiądz w porozumieniu z proboszczem kościo-
ła w Grodnie zamówił w naszej intencji mszę, 
którą razem odprawili. Atmosfera niebywała, 
wystrój kościoła i otoczenie także. W podzięce 
za odprawioną mszę wrzucamy skromne dola-
rowe ofiary na potrzeby kościoła. Pośpiesznie 
udajemy się na obiad. Po obiedzie zwiedzamy 
centrum Grodna. Czasu mamy niewiele. Uda-
jemy się nad Niemen i zwiedzamy najstarszy 
pobizantyjski dwunastowieczny kościół Kołżę 
nad brzegiem Niemna. Estetyczne zejścia nad 
urwisty brzeg do świątyni. Tu jesteśmy wprost 
zauroczeni starodawną obronną budowlą i wy-
strojem kościółka. Tu nie tylko widać, ale 
wprost czuć Boga w światyni. Dalej udajemy 
się na zwiedzanie w centrum Grodna polskich 
kościołów, a także reprezentacyjnej cerkwi 
prawosławia moskiewskiego. Koło Muzeum 
Elizy Orzeszkowej tylko przejeżdżamy. Je-
dziemy na cmentarz, gdzie spoczywają polscy 
bohaterowie z czasów wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 roku. Groby są zadbane. Udaje-
my się także poza Grodno do dawnej fortecy 
Niemnowa, gdzie spoczywają ofiary zbrodni 
hitlerowskich z lipca 1943 roku mieszkańców 

Lipska. Tu także spoczywa bł. Maria Bier-
nacka, która poszła na śmierć za brzemienną 
synową. Zapalamy i stawiamy znicze, odma-
wiamy modlitwę. Odwiedziliśmy także mogiły 
poległych Polaków na Cmentarzu w Sopoćki-
niach. To tylko niektóre miejsca godne pamię-
ci naszej polskiej chwały i tragedii kresowej, 
które pozostały po naszych czasach Niepodle-
głej Rzeczypospolitej Polskiej. Takich miejsc 
na Kresach Wschodnich są setki. Warto o nich 
pamiętać w setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości, odwiedzić.

W późnych godzinach wieczornych w dro-
dze powrotnej do domu zajechaliśmy do mar-
ketu handlowego. Wszystko tam było, nawet 
mercedes do sprzedaży u wejścia. Tu można 
kupić wszystko za każdą walutę, ale drogo. Pre-
zenty papierosowe, alkoholowe i czekoladowe 
kupiliśmy na granicy w sklepie bezcłowym, 
znacznie taniej. Do domu wróciliśmy zmęcze-
ni, ale pełni wrażeń z tego co zobaczyliśmy po 
naszych przodkach w Grodnie. Podobnie jest 
w innych miastach na Grodzieńszczyźnie.

Zapraszam Państwa do odwiedzania tych 
miejsc. Jak wybrać się na taką wycieczkę dowie-
cie się Państwo na stronie internetowej Konsu-
latu Białoruskiego w Białymstoku. Zapraszam.

A. Bobowik
Na str. 10. dokumentacja zdjęciowa autora

Wycieczka śladami polskiej historii i kultury po Grodnie

11 listopada 1918 – ta data dzienna ma zna-
czenie zupełnie symboliczne, tak wtedy, jak 
i dzisiaj. Nie przesądzała jeszcze o niepod-
ległości; stawała się jednak z biegiem czasu 
jej istotnym symbolem. Oficjalnym świętem 
państwowym była dopiero od 1937 r., a na-
rodowym Świętem Niepodległości po 1989 r. 
Tego dnia podpisano zawieszenie broni 
między Niemcami a mocarstwami Ententy, 
w Warszawie rozbrojono garnizon niemiecki, 
a przybyły z niemieckiego więzienia Piłsud-
ski otrzymał dowództwo wojskowe od Rady 
Regencyjnej. Ten miesiąc, symbolizujący 
odzyskanie niepodległości, był jednak wy-
jątkowo długi (jak wiek XIX, który skończył 
się z zakończeniem wielkiej wojny). Trwał 
wiele tygodni, ba nawet miesięcy, de facto 
zaczął się pod koniec października 1918, za-
kończył w początkach 1919 r. „Dojrzewanie” 
zaś do niepodległości było procesem znacznie 
dłuższym. Nie wszystko przebiegało zgodnie 
z oczekiwaniami, zamierzeniami etc. zarów-
no ówczesnych uczestników wydarzeń; róż-
na była i jest interpretacja tego okresu wtedy 
i dzisiaj.

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania 
niepodległości wina zmuszać nie tylko do 
pamięci (jak to zresztą czynimy wobec wy-
darzeń i osób nie tylko z naszych dziejów 
narodowych), ale przede wszystkim do bar-
dziej pogłębionej refleksji. II Rzeczypospolita 
nie zdążyła rozwiązać wielu problemów (od 
konstytucyjnych poczynając), a po 20 latach 
znów stanął ten sam problem- odzyskanie nie-
podległości. Od 1939 r. okupacja niemiecka, 
sowiecka, zniewolenie i dominacja sowiecka- 
i dopiero od 1989 r. możemy znów urządzać 
nasz dom- Polskę.

Niemoc I Rzeczypospolitej, a zarazem jej 
agonia trwały latami. Poważnym ostrzeże-
niem był pierwszy rozbiór. Światlejsza część 
społeczeństwa zdając sobie z tego sprawę 
podjęła próbę ratowania własnego państwa. 
Konstytucja 3 Maja wydawało się, że po-
wstrzyma ten proces. Jednakże Rosja przy 
pomocy wewnętrznej opozycji (Targowica) 
podjęła działania zbrojne przeciwko Polsce. 
Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja nie była 
chyba do końca przegraną, król Stanisław 
August Poniatowski jednak wolał zdać się na 
łaskę imperatorowej Katarzyny II. Niestety 
efektem przegranej był drugi rozbiór kraju, 
który poważnie nadwyrężył kondycję Rze-
czypospolitej. Powstanie kościuszkowskie 
było desperacką próbą ratowania ginącej Pol-
ski. W ówczesnej rzeczywistości powstanie 
nie uratowało ani kadłubowego państwa ani 
nie przyniosło niepodległości. Miało jednak 
bezcenną wartość – uratowało zawiązujący 
się dopiero coraz bardziej powszechny nowo-
czesny patriotyzm. Odtąd to postawa czynna, 
najczęściej w postaci walki (u boku Napole-
ona, powstania), bez względu na ofiary, była 
wyznacznikiem polskości.

Od czasów Mickiewicza, pokolenia Po-
laków modliły się jego słowami: „Wojnę po-
wszechną racz nam dać Panie”. W konflikcie 
zaborców widziano szansę odzyskania niepod-
ległości. Taka sytuacja zdawała się mieć miej-
sce dopiero w początkach XX wieku. Dotych-
czasowi zaborcy podzieleni już w II połowie 
XIX wieku przeciwstawnymi blokami woj-
skowymi (przy zaangażowaniu zresztą wielu 
państw europejskich), właśnie od początków 
ubiegłego stulecia (świadomi chwilowej swo-
jej przewagi, zwłaszcza Niemcy) wyraźnie 
parli do wojny. Konflikt ten starał się wyko-
rzystać Józef Piłsudski, który już od rewolucji 
1905-1907 stawiał na walkę z Rosją. Oparciem 
dla jego działalności stał się zabór austriacki 
(Galicja), gdzie była możliwość jawnego dzia-
łania dla przygotowania kadr wojskowych. 
Obok tego podjęto zresztą i działalność konspi-
racyjną. Gdy wielka wojna stawała się faktem, 
Piłsudski w oparciu o wybranych żołnierzy ze 
Związku Strzeleckiego, jak i Polskich Drużyn 
Strzeleckich sformował strzelecką kompanię 
kadrową, która podjęła marsz w głąb Króle-
stwa Polskiego – licząc na wywołanie powsta-
nia zbrojnego przeciwko Rosji.

Chociaż strzelcy dotarli aż do Kielc, akcja 
była całkowitym niepowodzeniem. Poparcie 
było znikome, a brak odpowiednich wcze-
śniejszych przygotowań, jak i propagandy, nie 
mogły powodować czynnego zaangażowania 
– tym bardziej że dla ludności Królestwa Pol-
skiego armia carska, w której służyli przecież 
i Polacy, była „naszą” armią. Piłsudski liczył 
zwłaszcza na poparcie klasy robotniczej Za-
głębia Dąbrowskiego, ale niestety na te tereny 
w ogóle nie wpuścili go Niemcy. Egzystencję 
Piłsudskiemu uratowali politycy galicyjscy, 
dzięki którym powstał Naczelny Komitet Na-
rodowy, który przejął patronat nad powołany-
mi Legionami Polskimi – dla Piłsudskiego było 
jedynie miejsce w postaci dowództwa jednego 
z pułków w randze brygadiera. Aczkolwiek ro-
sły szeregi legionowe, a żołnierz ten wykazał 
odwagę, męstwo i waleczność, była to garstka 
straceńców w morzu milionowych armii. 

Chłop polski stanowiący podstawą warstwę 
społeczeństwa polskiego nie do końca rozu-
miał potrzebę odzyskania niepodległości. Jemu 
I Rzeczypospolita kojarzyła się najczęściej 
z pańszczyzną, którą to znieśli przecież „cesa-
rze”, a teraz mógł właśnie obawiać się jej przy-
wrócenia. To woja i okupacja zmieniała w du-
żym stopniu jego nastawienia. Negatywy był 
także stosunek do oświaty. I tu także wojna wy-
kazała poprzez listy z frontu znaczenie słowa.

 Sytuacja zaczęła się zmieniać kiedy armia 
rosyjska opuściła Królestwo Polskie, a Niem-
cy zaczęły odczuwać coraz mocniej spusto-
szenia w swoich szeregach wojskowych. Stąd 
wreszcie ustępstwa w sprawie polskiej. Nie-
sprecyzowane do końca, od samego początku 
wskazywały na grę mającą pozyskać polskie-
go rekruta czy robotnika. Stąd opór Piłsud-

skiego, który tworzy także tajną Polską Orga-
nizację Wojskową i coraz bardziej staje się dla 
Niemców niewygodny. Przed fiaskiem jego 
działalności de facto ratują go sami Niemcy 
aresztując go, nie zdając sobie chyba z tego 
sprawy, rośnie jego legenda.

Akt cesarzy niemieckiego i austriackiego 
z 5 XI 1916 r. umiędzynarodowił sprawę pol-
ską, następnie doszły zmiany w Rosji (rewo-
lucja lutowo-marcowa i październikowo-listo-
padowa) – sprawy te są dosyć dobrze znane 
i nie ma tutaj potrzeby ich mocniejszego ak-
centowania. W każdym bądź razie to przede 
wszystkim wydarzenia rosyjskie przesądziły, 
że wreszcie sprawa polska przestała być spra-
wą wewnętrzną Rosji. Ułatwiło to działalność 
polską na arenie międzynarodowej, którą pro-
wadził przede wszystkim Komitet Narodo-
wy Polski; w końcu stał się uznaną oficjalnie 
polską reprezentacją. Tu wielką rolę odegrali 
Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Ten 
ostatni w kwietniu 1915 r. przybył do Stanów 
Zjednoczonych dla organizowania pomocy dla 
ludności polskiej, zjednoczenia politycznego 
społeczności polskiej w USA (do 4 mln) oraz 
w ogóle do propagowania sprawy polskiej 
wśród społeczności amerykańskiej. Paderew-
ski podobno także, jak i Piłsudski, przewidy-
wał wielki konflikt między Niemcami a Rosją, 
po stronie których opowiedzą się także inne 
państwa europejskie. Kiedy przedłużała się 
wielka wojna liczył, że w którymś momencie 
do konfliktu włączą się Stany Zjednoczone, co 
pozwoli Entencie wygrać wojnę. Paderewski 
nie był w USA, dzięki wcześniejszym kon-
certom, osobą nieznaną. Teraz też koncerto-
wał i wygłaszał okolicznościowe wystąpienia 
w języku angielskim, z którym radził sobie 
całkiem nieźle. W okresie do listopada 1918 
r. dał ponad 340 koncertów i tyleż samo wy-
głosił przemówień. Pod koniec 1915 r. Pade-
rewski poznał pułkownika Edwarda Mandella 
House’a, a przez niego w dalszej kolejności 
prezydenta Woodrowa Wilsona, który przy-
jął 6 XI 1915 r. Paderewskiego na audien-
cji, Oświadczył wtedy, że Polska się odrodzi 
i będzie istnieć. Komitet Pomocy dla Polski 
zebrał prawie 9 mln dolarów. Paderewski po-
stulował utworzenie w USA 100 tys. armii 
polskiej. Jednakże m.in. ze względów konsty-
tucyjnych Amerykanie nie zgodzili się na ten 
pomysł, pozwolono jedynie na werbowanie 
ochotników nie posiadających obywatelstwa 
amerykańskiego) do armii polskiej (zasilili oni 
później powstałą we Francji armię polską po 
dowództwem gen. J. Hallera). Dodać można, 
iż terytorialnie przyszłą Polskę Paderewski 
widział jako Stany Zjednoczone Polski (Pol-
ska, Litwa, Polesie, Wołyń i Galicja); program 
trochę zbliżony do idei federacyjnej Piłsud-
skiego.

Na okupowanych ziemiach Królestwa 
Polskiego zaczynają się jednak dokonywać 
dosyć istotne przemiany. Przywrócono język 
polski, zaczęło się organizować szkolnictwo, 
powstawały legalne partie polityczne, wycho-

dziła polska prasa, tworzono administrację 
wewnętrzną. Wreszcie zaczęło się aktywizo-
wać społeczeństwo. Pod wpływem wydarzeń, 
zwłaszcza obchodzonych wreszcie jawnie 
rocznic krystalizowały się niejako w przy-
śpieszonym tempie uczucia patriotyczne. 
Zniszczenia wojenne, wyzysk okupacyjny, 
swobodne dysponowanie polskimi ziemiami 
(pokój z Ukrainą czy pokój brzeski) wskazy-
wały wyraźnie, że tylko własne państwo może 
zadbać należycie o polskie interesy.

W listopadzie 1918 r., kiedy to zaczyna 
decydować polityka faktów dokonanych, Pił-
sudski staje się jedynym do wzięcia władzy. 
Poza tym może on liczyć na niewielkie co 
prawda siły swoich dotychczasowych żołnie-
rzy, ale jemu oddanych.

Z chwilą zakończenia wojny Paderewski 
doszedł do wniosku, że jego misja w USA 
właściwie skończyła się i postanowił przy-
być do kraju, tym bardziej że powstały rząd 
polski w Warszawie nie był uznawany przez 
państwa Ententy. Pod koniec grudnia 1918 r. 
na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego 
przybył do Gdańska, potem pociągiem do Po-
znania. Tu wobec trudności czynionych przez 
Niemców, którzy Poznań uważali za część 
terytorium niemieckiego, doszło do różnych 
wystąpień antyniemieckich, które przerodzi-
ły się w powstanie wielkopolskie (właściwie 
jedyne zwycięskie powstanie polskie). Potem 
Paderewski przybył do Warszawy, gdzie spo-
tkał się z Piłsudskim.

Paderewski, spędziwszy całą wojnę na Za-
chodzie był przekonany, że Polska zawdzięcza 
niepodległość sprzymierzonym – tu w Polsce 
okazało się, iż Polacy stoją na stanowisku, że 
zawdzięczają ją swoim własnym, upartym 
wysiłkom. Prawda jak zwykle leżała po środ-
ku. Zresztą różny był stosunek do wolności 
i niepodległości. K. Mróz w monografii „Ja-
strzębia wieś powiatu radomskiego pisał np.: 
„A wolność tę różni różnie sobie wyobrażali: 
byli i tacy, którzy widzieli po odzyskaniu nie-
podległości jej wolność polowania i posiada-
nia broni palnej, boć wszyscy strażnicy będą 
usunięci, inni wolność gospodarki w lesie, 
boć podleśny też był Moskalem. A więc każ-
dy wyobrażał ją sobie w zależności w czem 
czuł niewolę, ograniczenia dla siebie i dążyli 
do swej wolności”. 

Początkowo między Piłsudskim i Pade-
rewskim nie doszło do porozumienia, ale nie-
bawem w przeddzień rozmów wyznaczonych 
na 26 stycznia 1919 r. Paderewski stworzył 
rząd, w którym został także ministrem spraw 
zagranicznych i głównym przedstawicielem 
Polski na konferencję pokojową w Paryżu. 
Polska dopiero teraz stawała się aktywnym 
podmiotem społeczności międzynarodowej.

Tekst oparty na wystąpieniach autora 
w Ośrodku Mateczników Kultury i Polskości 
we Zagnańsku (Dojrzewanie do niepodległości) 
i Szkole Podstawowej w Zagnańsku (Działalność 
niepodległościowa Ignacego Paderewskiego)

Jan Jadach

Dojrzewanie do niepodległości…
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– ofiarowano zestawy książek BŚ dla Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Kielcach na sumę 300 zł, 

– przekazano pracownikom Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie zestawy książek na sumę 800 zł,

– ofiarowano książki dla zakładu Odzieżowego 
Jacka Fronia w Zagnańsku na sumę 1000 zł

– ofiarowano książki dla stypendystów Radka 
na sumę 1500 zł

– ofiarowano książki lekarzom członkom Okrę-
gowej Rady Lekarskiej ŚIL. Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej Izb Lekarskich na sumę 1500 zł

– wysłano kilka zestawów książek do Domu 
Artystów Weteranów Scen Polskich w Sko-
limowie na sumę 500 zł.
W roku 2017 członkowie naszego Towarzy-

stwa brali udział w kilku ważnych inicjatywach 
oświatowo- literacko-artystycznych, oraz im-
prezach ogólnopolskich: 

• prezes Towarzystwa Maciej A.Zarębski:
– 24 marca uczestniczył w spotkaniu wielka-

nocnym lekarzy emerytów w Ostrowcu Św.
– 4 maja spotkał się ze studentami uniwersy-

tetu III Wieku w Niepołomicach
– 2-3 czerwca brał udział w seminarium orga-

nizacji pozarządowych Podlasia w Łomży, 
gdzie przedstawił wykład Polonijne organi-
zacje pozarządowe w USA 

– 10 czerwca był w Odolanowie, na ziemi Wielko-
polskiej (z okazji 30-lecia Kapeli znad Baryczy),

– 3 lipca – w Ełku na konferencji „Przenikanie 
kultur Pogranicza” zaprezentował wykład 
Mateczniki Patriotyzmu i Kultury szansą od-
rodzenia ruchu regionalnego

– 30 września – w Gdyni podczas sesji po-
święconej społeczeństwu obywatelskiemu 
zorganizowanej z okazji Festiwalu Filmów 
o Żołnierzach Niezłomnych, mówił o zna-
czeniu mateczników Polskości w budowaniu 
polityki historycznej państwa

– 6-8 października w Krakowie uczestniczył 
w obchodach jubileuszowych 50-lecia Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy

– 18 października w Podkowie Leśnej Maciej 
A.Zarębski odbył spotkanie ze słuchaczami 
Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”. 
Ponadto

– w kwietniu prof. Andrzej Tyszka był kurato-
rem wystawy malarstwa Lucjana Pakulskie-
go w Podkowie Leśnej 

– w sierpniu Bogumił Wtorkiewicz wziął 
udział w Międzynarodowym Plenerze Ma-
larskim w Chęcinach i we wrześniu w Ple-
nerze 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 sty-
pendiów im. Radka wzięli udział Jan Jadach 
i Jadwiga Kasierska-Tecław, która przeka-
zała 9 stypendystom wydawnictwa Biblio-
teki Świętokrzyskiej;
Maciej A.Zarębski był autorem:

– tekstu o matecznikach Polskości w roczni-
kach: „Roczniku Ełckim”(czerwiec) i „Al-
manachu Częstochowskim” (listopad )

– tekstu wspomnieniowego o aktorze Wojcie-
chu Siemionie w XVII Spektrum – Alma-
nachu 50 lat Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
(październik)

– kilku tekstów wspomnieniowych opubliko-
wanych w Eskulapie świętokrzyskim 

– recenzji, tekstów publicystycznych oraz re-
portaży publikowanych w prasie ogólnopol-
skiej: miesięczniku Gazecie Lekarskiej oraz 
kwartalniku Wiadomości Ziemiańskie;
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 spo-
wodowanym refleksją na temat współczesnego 
oblicza niby „naszej” prasy regionalnej… 

W roku 2017 Maciej A.Zarębski kilka-
krotnie uczestniczył w posiedzeniach Rady 
Działalności Pożytku Publicznego – do paź-
dziernika w Ministerstwie Rodziny, od listopa-
da w Kancelarii URM.
– 24 października w towarzystwie Jana Jada-

cha odwiedził obchodzącego 91-lecie uro-
dzin Zdzisława Łączkowskiego pisarza za-
przyjaźnionego z Ośrodkiem w Zagnańsku.

– 6 grudnia w towarzystwie prof. Andrzeja Tysz-
ki i innych członków Rady Krajowej Mateczni-
ków Polskości został przyjęty przez dyrektora 

wego 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 Mic-
kiewicza zaprezentował Marian Kosiński twórca 
i animator kultury z Lewina Brzeskiego. Poszcze-
gólne partie poezji były przeplatane kolędami i grą 
na gitarze w wykonaniu Eugeniusza Elerowskiego 
z Sieradza. Podczas imprezy ks. Marian Kosiński, 
wiceprezes Rady Głównej Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich w Warszawie wręczył Ludomirze 
i Maciejowi Zarębskim dyplom dokumentujący 
przyznanie im tytułu „Przyjaciela Zjawisk Kultu-
ry”. Biesiadę zakończyło składanie sobie życzeń 
oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Poza Zagnańskiem odbyło się kilka im-
prez. Oto ich terminy i program:

– 14 stycznia – w WBP w Kielcach, spotka-
nie noworoczne, podczas którego zaprezentowa-
no 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 
i poety z okazji 90-lecia urodzin i 63-lecia pracy 
twórczej. Spotkanie prowadzili Andrzej Dąbrow-
ski i Maciej A.Zarębski. Dorobek literacki jubila-
ta 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 Ma-
ciej 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 wysta-
wę twórczości artystyczno-literackiej Jubilata 
oraz dokonać zakupu jego książki.

– 6 września – także w WBP w Kielcach, odby-
ła się promocja książki Macieja A.Zarębskiego Moje 
powroty (III części serii autobiograficznej Ze schow-
ka pamięci, z udziałem m.in. autora i prof. Andrzeja 
Tyszki w roli recenzenta. Spotkanie poprowadził An-
drzej Dąbrowski, dyrektor Biblioteki. Wzięło w nim 
udział blisko 70 osób, sympatyków Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Regionalnego oraz fanów twórczo-
ści Macieja A.Zarębskiego. Imprezie towarzyszyła 
wystawa dorobku literackiego (w trzech gablotach 
eksponowane były wszystkie pięćdziesiąt pozycji 
książkowych pisarza) oraz ponad 20 plakatów z au-
torskich 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 opowie-
dział o swojej pracy na kontrakcie w Libii, o po-
dróżach po Polsce i świecie oraz przedstawił swoje 
ostatnio napisane i wydane książki, w tym Moje po-
wroty, Smak hobzy, W krainie torbaczy i kiwi i Szla-
kiem wybranych dworów i pałaców Kielecczyzny. 
Podczas wieczoru jego uczestnicy mogli obejrzeć 
7 minutowy film „Ameryka oczami doktora Zaręb-
skiego” oraz nabyć prezentowane książki pisarza 
i lekarza, dobrze znanego mieszkańcom Staszowa 
z długoletniej pracy w tutejszym szpitalu i działal-
ności publicznej w latach 1975-2003. 

W roku 2017 kontynuowano współpracę 
ze szkołami naszego regionu.
• 24 października z młodzieżą Gimnazjum 

w Zagnańsku spotkał się Jan Jadach, który 
przedstawił amerykańskie lata w życiu na-
czelnika Tadeusza Kościuszki. 

• 21 listopada młodzież gimnazjum w Zagnańsku 
gościła w Ośrodku Mateczników Świętokrzy-
skich Patriotyzmu i Kultury, gdzie wysłuchała 
wykładu dr. M. A.Zarębskiego na temat Ostat-
nie lata życia Tadeusza Kościuszki.
Świętokrzyskie Tow. Regionalne prowadziło 

działalność charytatywną. W jej ramach: 

Miniony rok należy uznać za udany: wydano 
dziesięć (zgodnie z planem) pozycji Biblioteki Świę-
tokrzyskiej, cztery – w tym dwa podwójne – numery 
Gońca Świętokrzyskiego, zorganizowano szereg war-
tościowych imprez, m.in. benefis Jerzego Przeździec-
kiego z okazji 90-lecia urodzin (kwiecień), Posiady 
Polonijne, (maj), Biesiady: literacką z udziałem po-
etki z Kiejdan Ireny Duchowskiej (marzec), literac-
ko-historyczną z udziałem prof. Andrzeja Tyszki, 
poświęconą Tadeuszowi Kościuszce (październik), 
literacko-opłatkową poświęconą poezji Adama Mic-
kiewicza z udziałem Mariana Kosińskiego z Lewina 
Brzeskiego i Eugeniusza Elerowskiego z Sieradza; 
tradycyjne spotkanie noworoczne, a także wieczory 
autorskie Macieja A.Zarębskiego połączone z pre-
zentacją jego książki biograficznej Moje powroty (we 
wrześniu w Kielcach i w październiku w Staszowie). 

Również finansowo, dzięki właściwie pro-
wadzonej działalności statutowej i prywatnym 
darczyńcom kondycję Towarzystwa można 
określić jako dobrą (ze strony władzy samo-
rządowej 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 Sta-
szowa, prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa i Anna 
Bartsch z Warszawy, (przyjaciele Biblioteki Święto-
krzyskiej) oraz Stanisław Dworak z Zawiercia, An-
drzej Tyszka z Podkowy Leśnej, Ludomira Zarębska 
(członkowie honorowi) zgodnie ze statutem są zwol-
nieni z opłacania składek. W maju zmarł Paweł Pier-
ściński długoletni członek honorowy Towarzystwa. 

Członkami zwyczajnymi ŚTR na dzień 31 grud-
nia 2017 roku byli: Magdalena Człapińska (Zduńska 
Wola), Zbigniew Dembiński (Łódź), Jan Jadach 
(Kielce), Longin Kaczanowski (Brwinów), Jan Ka-
miński (Chicago), Edward Karyś (Kielce), Stanisław 
Kędzior (Kielce), Bogusław Kędziora (Sandomierz), 
Wojciech Kołodziej (Kielce), Lucyna Kukomska 
(Płock), Jerzy Mielnik (Kielce), Marek Rak (Wę-
gry); Marek Skuza (Kielce), Gerard Socha (Strzyżów 
Podkarpacki), Alina Szymczyk (Chicago), Wanda 
Śliwińska (Kielce), Jadwiga Tecław(Kielce), Jerzy 
Tecław (Kielce), Tytus Tomczyński (Pabianice), Bo-
gusław Wtorkiewicz (Kielce), Jadwiga Wielgat (Pia-
seczno), Maciej A.Zarębski (Zagnańsk).

Wszyscy członkowie zwyczajni, z wyjąt-
kiem jednej osoby opłacili składkę członkow-
ską w wysokości 80 zł za rok 2017. Wysokość 
składki w roku 2018 nie ulega zmianie. Zarząd 
Towarzystwa: Maciej A.Zarębski, Jadwiga Te-
cław, Wojciech Kołodziej, Jan Jadach, Edward 
Karyś, obradował w roku 2017 czterokrotnie.

W roku 2017 ŚTR zorganizowało szereg 
imprez. Odbywały się one głównie w Ośrodku 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnań-
sku. Kilka imprez miało miejsce poza naszym 
Ośrodkiem: m.in. trzy w Wojewódzkiej BP i jed-
na w Bibliotece Publicznej w Staszowie. 

W Ośrodku Mateczników Świętokrzy-
skich Patriotyzmu odbyły się imprezy: 

– 16 marca – biesiada literacka z udziałem 
Ireny Duchowskiej oraz Jadwigi Wielgat-Hejduk, 
która podczas imprezy promowała swój tomik opo-
wiadań List do świętego Mikołaja, wydanego jako 
351. pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Został 
omówiony Almanach rytwiański pisarzy lekarzy

– 20 maja – „Posiady Polonijne”, podczas 
których zaprezentowali swoją twórczość literac-
ką oraz działalność publiczną Alina Szymczyk 
z Chicago oraz Marek Wawrzyniec Rak z Györ 
(Węgry). Otwarto także wystawę fotograficzną 
Macieja A.Zarębskiego poświęconą Machu Pic-
chu. W części artystycznej w ciekawym programie 
muzycznym wystąpił zespół sceny alternatyw-
nej z Łodzi „Bruno Schulz”. Udział w Posiadach 
wzięli także Bogusław Cebulski, szef Kapeli znad 
Baryczy oraz Eulalia i Józef Kowalscy ze Stara-
chowic z synem prof. Mirosławem. Podczas im-
prezy odbyła się degustacja dobrej żywności.

– 27 października – biesiada historyczno-lite-
racka, 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 Narodo-

Sprawozdanie z działalności ŚTR za rok 2017

Narodowego Instytutu Wolności Wojciecha 
Kaczmarczyka. Tematem spotkania były spra-
wa organizacji II Kongresu działaczy ruchu 
Mateczników Patriotyzmu i Kultury; 
Otrzymał ponadto listy od: Prezesa PiS 

Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera prof. 
Piotra Glińskiego, ministra Rolnictwa Krzysz-
tofa Jurgiela, Jolanty Szczepkowskiej z Insty-
tutu 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 opu-
blikowany w ogólnopolskim tygodniku „W sie-
ci” 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 na-
grody i medalu Zygmunta Glogera (w XXVIII 
edycji konkursu) otrzymał wyróżnienie, które-
go odbioru odmówił.

Ludomira i Maciej Zarębscy otrzymali od 
prezydenta Rzeczpospolitej medal za długolet-
nie pożycie małżeńskie
W roku 2017 Ośrodek w Zagnańsku odwiedzili:
– 17 marca Paweł Stróżewski muzealnik 

z Grodziska Mazowieckiego
– 18 marca Henryk Jaźwiński ludowiec 

z Podlasia
– 25 sierpnia Przemysław Jaśkiewicz, dzia-

łacz 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 Wiel-

gat-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 chica-

gowski – red. Macieja A.Zarębskiego
357. Wędrówka – tomik poezji Lucyny Kukomskiej
358. Podkowa Leśna 1925-2025; Sto opowie-

ści+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 Święto-
krzyskiej oraz wszystkie numery „Gońca Świę-
tokrzyskiego” mogły się ukazać dzięki współfi-
nansowaniu lub przy całkowitym sfinansowaniu 
kosztów ich wydania przez autorów oraz spon-
sorów, którymi w roku 2017 byli: Anna Bartsch 
z Warszawy, dr Aleksandra Przybylska z Chica-
go, dr Stefan Kośmider z Sierpca, Marek Mostek 
z Białogardu oraz Jerzy Chodurek ze Staszowa. 

Książki Biblioteki Świętokrzyskiej zo-
stały wysłane do: Instytutu Piłsudskiego Bi-
blioteki Kongresowej USA w Nowym Yorku, 
Instytutu Badań Literackich w Warszawie oraz 
prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezesa PiS Ja-
rosława Kaczyńskiego. 

W dalszym ciągu nie ma żadnej współpracy 
z kieleckimi mediami lokalnymi. Nie najlepiej 
układają się także relacje Towarzystwa z władzą 
samorządową na niemal wszystkich. szczeblach…

Wielkiej determinacji członków Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego, prze-
konanych o pełnionej misji należy zawdzię-
czać sukcesy imprezowo-wydawnicze roku 
2017, a także lat poprzednich. 

Szósty już rok działała nasza strona interne-
towa www.regionalizm.kielce.pl. Do jej zaglą-
dania zachęcam. Maciej A.Zarębski

Paweł Pierściński na spotkaniu w WBP 
w Kielcach 14 stycznia 2017 roku

Prof. A.Tyszka z dyr. W.Kaczmarczykiem
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Powołany do życia przez regionalistów ziemi świętokrzyskiej w lipcu 2004 r. Od października 2004 roku 
opiekuje się nim Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Wybudowany ze środków prywatnych, w dodatko-
wym skrzydle domu przy ul. Gajowej 15 w Zagnańsku. Nazwany imieniem Julianny i Jana Zarębskich, rodziców 
gospodarza obiektu – dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ma duchowego patrona w osobie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Do roku 2014 Ośrodek nosił nazwę Regionalizmu Świętokrzyskiego. Główne zadania stawiane 
przed Ośrodkiem to:
– stałe gromadzenie czasopiśmiennictwa oraz publikacji książkowych towarzystw regionalnych Ziemi Świętokrzyskiej, 
– organizowanie Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”
– organizowanie spotkań z młodzieżą szkolną w ramach edukacji regionalnej i patriotycznej
– organizowanie występów zespołów muzycznych przy wykorzystaniu własnej sceny ogrodowej
– działalność edytorska w ramach serii „Biblioteka Świętokrzyska”, kontynuatorki „Biblioteki Staszowskiej” 
– ekspozycja posiadanych zbiorów muzealnych i kronikarskich w kilku pomieszczeniach Ośrodka. Są to: Sala 
Patriotyzmu poświęcona twórcom Polski Niepodległej, ministrowi Adamowi Bieniowi, Legionom oraz patronom 
Ośrodka. Sala kultury regionalnej z działami: wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej (obecnie 
353 pozycje książkowe), geologii ziemi świętokrzyskiej, pamiątek związanych z Zygmuntem Wójcikiem i jego 
ukochaną Słowacją (oraz innymi przyjaciółmi Ośrodka), malarstwa twórców świętokrzyskich. Jest także czynna 
stała wystawa Świat w obiektywie Macieja A. Zarębskiego.
Ośrodek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 602 467 948 lub 41 300 15 58.

Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku

Oferta Biblioteki Świętokrzyskiej

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

Wycieczka śladami polskiej historii i kultury po Grodnie
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Zespół Bruno Schulz został założony wiosną 2003. W 2007 zadebiutowali płytą Ekspresje, depresje, euforie (Luna 
Music). Promujący ten album singiel Gdy więdną kwiaty znalazł się na l-szym miejscu Listy Przebojów Radia Bis 
- Mocna Trzydziestka. Zyskał również sporą popularność w wielu rozgłośniach radiowych w Polsce. Magazyn Teraz 
Rock uznał Ekspresje za jedną z 3 najlepszych polskich płyt wiosny 2007 roku i najlepszy debiut dziesięciolecia. 
Przychylne recenzje pojawiły się także w miesięczniku Machina oraz w internetowych serwisach muzycznych. Te-

ledysk autorstwa Remigiusza Wojaczka emitowany był w programach Telewizji 
Polskiej oraz w stacjach muzycznych i kulturalnych. W czerwcu 2007 roku zespół 
BRUNO SCHULZ zagrał na Heineken Opener Festival w Gdyni.
Pod koniec 2008 roku podpisali kontrakt fonograficzny z wytwórnią S.P. Records, 
w konsekwencji czego w lutym 2009 ukazała się druga płyta grupy zatytułowana 
Europa Wschodnia. Album wyznaczył zupełnie nowy kierunek w twórczości gru-
py. Europa Wschodnia została wysoko oceniona przez krytykę i słuchaczy. Zale-
dwie rok po ostatnim wydawnictwie zespół BRUNO SCHULZ powraca z nowym 
albumem. 19 marca 2010 ukazał się trzeci longplay grupy zatytułowany Nowy 

lepszy człowiek, a w marcu 2013 kolejny – Wyspa (płyta roku w Łodzi w plebiscycie Gazety Wyborczej), w 2016 r. 
– Imperium. Aktualny skład zespołu: Karol Stolarek – śpiew, Wiktor Czapla – gitara, Wit Zarębski – gitara basowa. 
Goniec Świętokrzyski sprawuje patronat medialny nad zespołem. 

Zespół Bruno Schulz

1. Zwiedzamy Grodno
2. Grodno – widok na Niemen
3. Katedra
4. Cmentarz z 1920 r.
5. Polskie groby z 1920 r.
6. Teatr Dramatyczny w Grodnie
7. Uczestnicy wycieczki przy ołtarzu w katedrze

Foto. A. Bobowik
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