Konferencja „Mateczniki Polskości jako zjawisko kulturowe”
28 września 2018 roku w siedzibie Centralnej Biblioteki
Rolniczej im. M.Oczapowskiego odbyła się konferencja Mateczniki Polskości jako zjawisko kulturowe, zorganizowana dla
uczczenia 100-lecia Odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wzięło w niej udział ponad 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym towarzystw regionalnych oraz gospodarzy mateczników Patriotyzmu i Kultury i ich sympatyków,
a także ludzi ze świata mediów, nauki i kultury. Przybyli z całej Polski, w tym m.in.: Maria Balicka z Kobyłki, Hanna Bień-Bielska, Zofia Kaczor-Jędrzycka, Bożena Konikowska, Aldona Kraus, Łucja Wójcik z Warszawy, Ludomira Zarębska
z Zagnańska oraz Alfons Bobowik z Ełku, Bogusław Cebulski
z Odolanowa (poznańskie), Tadeusz Czajkowski z Warszawy,
Wiesław Glejch z Wołomina,
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Leszek Marek Krześniak z Warszawy, Janusz Ostrowski, Marian
Sołobodowski, Janusz Sapa i Janusz Termer z Warszawy, Tytus
Tomczyński z Pabianic, Ryszard
Wróbel z Łasku. Na wstępie głos
zabrał Zbigniew Filipkowski
(foto 1), dyrektor CBR, który
powitał uczestników konferencji
( foto 2) oraz poinformował
o towarzyszących imprezie wystawach: Mateczników Polskości, którą można w przerwie
obejrzeć na pasażu ulicznym przed siedzibą Biblioteki oraz
wystawie fotograficznej poświęconej postaci Adama Bienia,
uczestnika Procesu Szesnastu, usytuowanej na dolnym korytarzu Biblioteki. Zapowiedział także występ młodzieżowego

zespołu muzycznego z Grodna 3
z programem pieśni patriotycznych. Następnie oddał prowadzenie konferencji Danielowi
Kamińskiemu, pracownikowi
CBR. Głos zabrał Wojciech
Kaczmarczyk (foto 3), sekretarz
Komitetu ds. Pożytku Publicznego , dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, który w syntetyczny a zarazem przystępny
sposób omówił system zlecania
zadań publicznych i miejsce Mateczników w tym systemie.
Podkreślił nowe możliwości ubiegania się o dotacje przez
małe organizacje, w tym matecznikowe, w obecnej rzeczywistości. Aż 70% funduszy z FIO jest przeznaczonych dla tych
małych organizacji. I to stanowi nowe wyzwanie a zarazem
szansę na łatwiejsze dofinansowanie. Zachęcił obecne na
konferencji organizacje matecz4
nikowe oraz towarzystwa kultury do większej aktywności przy
ubieganiu się o dotacje, zwłaszcza że nie jest wymagany wkład
własny. W ramach chociażby
jednego z czterech priorytetów,
głównie „Małe inicjatywy”. Na
koniec życzył uczestnikom konferencji udanych obrad. Kolejnym mówcą był prof. Andrzej
Tyszka (foto 4), który przybliżył
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zebranym tematykę Mateczników Polskości jako nowej twarzy społeczeństwa obywatelskiego. Na wstępie omówił policentryczny charakter kultury. Zwrócił uwagę na silną obecnie
pozycję lokalnych grup działania, które są bardzo mocno
usytuowane w urzędach marszałkowskich. Sieć lidera „spożywa” milionowe sumy, nie zawsze w dobrych, propolskich
programach. Jego zdaniem organizacje pozarządowe stały się
w tej sytuacji rządowymi. Nie należy się zatem dziwić rozwojowi uniwerystetów III Wieku (przypomniał, iż jest to obecnie ponad 500 placówek, które gromadzą wokół tej idei ponad 200 tys. osób), ruchu teatrów amatorskich, zagród
edukacyjnych oraz organizacji matecznikowych jako nowych
form aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił,
że ruch matecznikowy zaczął się spontanicznie rozwijać na
przełomie XX i XXI wieku i jak dotychczas nie został sfederowany. Wyraził ubolewanie, że Mateczniki Polskości nie stały
się przedmiotem badań naukowców oraz polem zainteresowania mediów. A przecież zasługują na to chociażby z uwagi
na ich różnorodność oraz zaradność i pomysłowość ich opiekunów, w większości prywatnych sponsorów. Naszym zamiarem jako organizatorów ruchu matecznikowego jest utworzenie struktury mateczników, opracowanie ich mapy. W chwili
obecnej należy uznać, że mateczniki mają już stałe miejsce na
mapie kulturowej Polski i są zjawiskiem rozwojowym. Winny
być wspierane finansowo, bo chociaż powstały dzięki prywatnym funduszom założycieli, niejeden z nich wymaga i potrzebuje większych środków na rozwój lub doskonalenie
działalności. Z drugiej strony chodzi o zachowanie swobody
i autonomii programowej,
5
o ochronę niezależności i autentyczności w działaniu. Kolejnym
mówcą był ks. biskup dr Antoni
Pacyfik Dydycz z Drohiczyna
(foto 5), który omówił zagadnienie Mateczniki jako przestrzeń
kształtowania
patriotyzmu.
Przypomniał, iż w wieku XIX
matecznikami były zaścianki
szlacheckie. To dzięki nim przetrwała polska tradycja, polskie
zwyczaje i zachowana została nasza tożsamość. Bez zaścianków polskość zostałaby zapomniana. Dlatego chwała Matecznikom Polskości XIX wieku, czyli zaściankom szlacheckim.
Dużo miejsca poświęcił biskup kobietom polskim, matkom
i żonom powstańców listopadowych, styczniowych oraz
uczestników wojny polsko-bolszewickiej. To także dzięki nim
i organizacjom wiejskim, w tym
6
kół Gospodyń Wiejskich, w których działały, Polska przetrwała
okres zaborów i mogła się odrodzić w roku 1918. Dr Maciej
A.Zarębski (foto 6) przemawiający po biskupie Dydyczu omówił Mateczniki jako szansy na
odrodzenie tradycyjnego ruchu
regionalnego. Na wstępie przypomniał swoją pracę na rzecz
społeczności lokalnej, w tym
o założeniu w roku 1981 Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i kierowaniu nim do roku 2004 oraz o powołaniu
w 2004 r. Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, którym kieruje nieprzerwanie do chwili obecnej. Ważnym wy-

darzeniem było utworzenie z jego inicjatywy w roku 1991
Muzeum Ziemi Staszowskiej oraz w roku 2014 Ośrodka
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Opowiedział o swoich licznych podróżach po krajach Europy,
Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Południowej oraz na kontynent australijski i przedstawił swoje wrażenia z tych wojaży,
zwracając uwagę na istotną rolę Polonii, zwłaszcza amerykańskiej oraz Polaków żyjących na wschodzie w życiu gospodarczym i społecznym ich drugich ojczyzn. Podkreślił istotną
rolę powstających w kraju i na obczyźnie polskich mateczników, jako swoistego magicznego centrum świata każdej społeczności tworzącej swoją małą ojczyznę. Z drugiej strony
Mateczniki Polskości mogą być miejscem stanowiącym swoistą kuźnię polskich patriotów. Ciekawe jest to, iż ich rozwój
przypadł na początek wieku XXI i korelował z sytuacją równoczesnego upadku tradycyjnego ruchu regionalistycznego.
Sytuację tę można wytłumaczyć jako znak protestu regionalistów patriotów przeciwko rzeczywistej likwidacji ruchu towarzystw regionalnych, które po roku 2004 wrzucono do jednego worka organizacji pozarządowych pozbawiając środków
na prowadzenie działalności statutowej oraz likwidując bazę
ich dorobku, czyli Krajowy Ośrodek Dokumentacji Towarzystw Regionalnych, decyzją ministra Andrzeja Celińskiego.
Mateczniki Polskości mogą stanowić ważny bastion (obok
rodziny i kościoła, a także szkoły która „przypomni” sobie
o zadaniach wychowania młodzieży) w edukacji patriotycznej oraz wychowaniu obywatelskim społeczeństwa. Mateczniki mogą być miejscem opieki nad talentami twórczymi,
promowania kultury regionalnej, budowania postaw obywatelskich poprzez organizowanie zajęć na Uniwerystetach III
Wieku, ludowych i młodzieżowych małych ojczyzn. Dzięki
tej wszechstronnej działalności mateczniki mogą odrodzić
Polskę mentalnie jako gwarant dobrej zmiany nie tylko w gospodarce, ale i kulturze oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. To wszystko sprawia, że mogą być szansą na
odrodzenie tradycyjnego regionalizmu. Należy tylko zadbać
o to, by mogły się rozwijać niezależnie od polityki, chronić je
przed lewactwem i globalizmem i zapewnić im dofinansowanie w oparciu o klarowne granty
Narodowego Instytutu Wolno- 7
ści, o czym była już mowa w wystąpieniu dyrektora Wojciecha
Kaczmarczyka. Kolejny mówca
Longin Kaczanowski (foto 7),
dziennikarz i znawca kultury ludowej omówił rolę mediów
w popularyzowaniu idei Mateczników Polskości. Powiedział
m.in. media to czwarta władza .
Jeżeli kogoś, czy czegoś nie pokaże
telewizja, nie poinformuje radio lub prasa, to po prostu to wydarzenie, impreza, czy jakieś ważne wydawnictwo nie istnieje.
I tak będzie z matecznikami. By idea mateczników i przesłanie
tego zjawiska było nośne, muszą być obecne w mediach. Bez
mediów mateczniki pozostaną własnością grupy zapaleńców.
Dlatego na tym polu potrzebne są bardzo sensowne działania.
Bowiem póki co, mateczniki w mediach praktycznie nie istnieją. Zdaniem Kaczanowskiego nie są one obecne w mediach,
gdyż idea mateczników nie doczekała się, jak dotąd, szerszego upowszechnienia, a ponadto jest wartością, która nie interesuje szerszych kręgów społecznych. Przydałaby się, zdaniem mówcy, rzeczowa ogólnopolska debata o matecznikach.
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Należy do tego doprowadzić.
Kroczkiem w tym kierunku jest
wg. Kaczanowskiego dzisiejsza
konferencja. Wówczas media zaczną się interesować matecznikami.
Wojciech Jachimowicz (foto
8), przewodniczący Rady Programowej Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego omówił założenia
działalności tej placówki i jej cele.
Na wstępie przypomniał, iż Narodowy Instytut Wolności został
utworzony w 2017 roku jako agencja wykonawcza mająca za
zadanie wspieranie m.in. działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jej celem – powiedział Jachimowicz – jest także zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzenie danych ze wszystkich obszarów współpracy
administracji państwowej z sektorem obywatelskim. Jego zdaniem,
Narodowy Instytut Wolności jest szansą dla ruchu matecznikowego w staraniach o tzw. małe granty, przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Mateczników Polskości podejmujących
programy edukacyjne oraz działania na rzecz promocji kultury
regionalnej i wszelkie inicjatywy wspomagające lokalnych twórców sztuki. Bezpośrednio po wystąpieniu Jachimowicza odbył się
występ dzieci z jednej ze szkół Grodna (foto 9). Ich patriotyczny
repertuar został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników konferencji. Podziw budziła wspaniała znajomość języka polskiego
oraz profesjonalne wykonanie pieśni patriotycznych przez młodych wokalistów. Dyrektor CBR podziękował młodym artystom
za ich występ i zaprosił do wspólnego zdjęcia (foto 10). Zapowiedział, że jutro młodzież z Grodna zobaczy i odwiedzi Muzeum
Powstania Warszawskiego, co będzie dla niej wspaniałą lekcją hi-
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storii Polski. W czasie przerwy obiadowej przy gorącym posiłku
trwały rozmowy kuluarowe, a uczestnicy konferencji mogli pozyskać bezpłatnie wydawnictwa Świętokrzyskiego Towarzystwa
Regionalnego, w tym ostatni numer „Gońca Świętokrzyskiego”,
i Centralnej Biblioteki Rolniczej, a także obejrzeć towarzyszącą
konferencji wystawę wybranych Mateczników Polskości umiejscowioną na pasażu przed siedzibą Biblioteki Rolniczej oraz
wystawę fotograficzną poświęconą Adamowi Bieniowi (foto
11). Na specjalnych czterokątnych planszach pokazano zdjęcia
prezentujące następujące mateczniki: Dom Pamięci Adama Bienia w Ossali, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Ośrodek
Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury im. Jana
i Julianny Zarębskich w Zagnańsku, Skansen w Kuligowie nad
Bugiem - matecznik w gminie Dąbrówka w powiecie wołomińskim oraz Muzeum Wsi w Narwi z eksponowaną wystawą etnograficzną Podlasia (foto 12). Wystawa wzbudziła zainteresowanie
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nie tylko uczestników konferencji, ale także także spacerujących
Traktem Królewskim warszawiaków oraz licznego grona turystów (wystawa czynna była do 15 października).
Po przerwie wystąpił z ciekawą pogadanką prof. Marian
Pokropek (foto 13), właściciel
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i kustosz Muzeum w Otrębusach, który zaprezentował
dzieje powstania tej ważnej dla
polskiej kultury placówki.
Przypomniał, iż chociaż
formalnie działa ona w jego
domu w Otrębusach od 1996
roku, to prezentuje zabytki
sztuki ludowej: rzeźby, obrazy,
gwizdawki, palemki, pisanki,
wiklinowe koszyki, wyroby
słomiane i wycinanki, które
gromadził od ponad 40 lat. Od grudnia 2014 roku muzeum
prowadzi głównie działalność naukowo-badawczą. Prezentuje zbiory i wypożycza eksponaty do innych placówek muzealnych i galerii. Mogą je zwiedzać wyłącznie gospodarze
innych Mateczników Polskości. Profesor stwierdził, iż nie
zezwala na zwiedzanie placówki wycieczkom turystycznym
i osobom indywidualnym, z wyjątkiem osob zainteresowanych badaniami nad sztuką ludową. W swoim wystąpieniu
profesor Pokropek podkreślił znaczenie muzeum dla sztuki
ludowej. Przypomniał jej wielkie znaczenie w wieku XIX,
kiedy to budowała ona naszą tożsamość. To wówczas wyzwolona z niewoli pańszczyźnianej warstwa chłopska zaczęła rozwijać sztukę i rzemiosło ludowe. Zdaniem profesora, od tego
czasu nastąpił rozkwit polskiej sztuki ludowej. Z jej historią
związana jest religia i od XIX wieku te dwa tematy ściśle są ze
sobą powiązane.
Profesor przypomniał, iż w wieku XIX bardzo rozwinął się
kult Matki Boskiej Częstochowskiej, także Ostrobramskiej
i Piekarskiej. Regina Polonia wyraża tęsknotę za utraconą
niepodległością. Te dwa tematy – ludowy i religijny łączyły
się w jedną całość, stanowiąc, zdaniem Pokropka, swoisty
matecznik. Jestem dumny, powiedział profesor na zakończenie wystąpienia, że moje muzeum wydało kilka ważnych pozycji albumowych, w tym „1050 lat Polski chrześcijańskiej – od
św. Wojciecha do św. Jana Pawła II” oraz „Rok polski w sztuce
ludowej” przy wsparciu finansowym gminy Brwinów. Stanowią
one realną symbiozę ludowości i sakralności. Po tym ciekawym
wystąpieniu prof. Pokropka miejsce za stołem prezydialnym
zajęli – prof. Andrzej Tyszka i dr Maciej A.Zarębski, by poprowadzić sesję poświęconą prezentacji wybranych mateczników. Jako pierwsza głos zabrała (pod nieobecność przedstawicieli: Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku
i dworu Milusin w Sulejów14
ku) Irena Duchowska (foto
14), która przedstawiła bogatą
działalność Matecznika Polaków w Kiejdanach na Litwie.
Opowiedziała m.in. o osiągnięciach utworzonego w roku
1998 polskiego zespołu Pieśni
Kiejdańskiej „Issa”, działającego społecznie, o organizowanych od roku 2002 w czerwcu
każdego roku Dniach Kultury
Polskiej na Żmudzi (ostatne

odbyły się w 2018 roku w dniach 8-9 czerwca w Kiejdanach),
o działającej od roku 2001 sekcji literackiej „Znad Niewiaży”
oraz funkcjonującego od roku 2009 Uniwerystetu Trzeciego
Wieku w Akademii k. Kiejdan. Zapoznała uczestników konferencji z kontaktami z polskimi organizacjami kulturalnymi,
w tym Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym (lata 20022005) oraz Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym (po
roku 2005 do chwili obecnej), które zaowocowały kilkoma
publikacjami książkowymi oraz udziałem twórców z Kiejdan
w imprezach w Polsce: Targach Wydawnictw Regionalnych
w Staszowie (lata 2002,2004) 15
i Posiadach w cieniu Bartka
w Zagnańsku (po roku 2006).
Następnie wystąpiła Hanna
Bień-Bielska (foto 15), która
przedstawiła działalność Domu
Pamięci Adama Bienia (swego
ojca) w Ossali. Przypomniała,
że ten literacko-patriotyczny
matecznik powstał w czerwcu
1998 roku, parę miesięcy po
śmierci Adama Bienia, wiciarza, prawnika, polityka, uczestnika słynnego Procesu Szesnastu, po roku 1949, tj. po powrocie
z Rosji, mieszkańca Milanówka, w latach 1950-75 adwokata pracującego w Przasnyszu, a potem mieszkańca rodzinnej Ossali.
W ostatnim okresie życia, w latach 1975-98 Adam Bień zajmował
się działalnością społeczną (w roku 1981 wspólnie z Maciejem
Zarębskim założył Staszowskie Towarzystwo Kulturalne) oraz pisaniem wspomnień i artykułów publicystycznych. W roku 1981
opublikował powieść „Bóg wysoko – dom daleko”, a w roku 1991
„Bóg wyżej, dom dalej”. Opublikował w prasie regionalnej cykl
swoich przemyśleń zatytułowanych Starego Polaka myśli spóźnione. W swoim wystąpieniu Hanna Bień Bielska podkreśliła, że
ojciec nie był łatwym w bezpośrednich kontaktach człowiekiem.
Gdy umarł w marcu 1998 roku, pozostał po nim ogromny zbiór
książek, listów oraz innych materiałów dokumentacyjnych. To
spowodowało, że zdecydowali się, wspólnie z mężem Stanisławem, stworzyć Dom Pamięci, który obecnie, po śmierci męża
w roku 2010, prowadzi sama z pomocą córki Agnieszki. Ośrodek
w Ossali zwiedziło wielu ludzi, w tym członkowie grupy partyzanckiej „Jędrusie”, Sybiracy ze Lwowa, turyści z Izraela, Francji,
Niemiec, a także sam prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w maju 2000 roku. Zbiory Ośrodka, przypomniała Hanna
Bień Bielska, stanowią cenną dokumentację bogatej działalności
publicznej Adama Bienia, w tym jego listy (oraz pisane do niego),
dyplomy uznania, zdjęcia prezentujące postać Adama Bienia,
a także fotografie jego autorstwa, w tym unikatowe z pogrzebu
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezentujące polską wieś
w okresie międzywojnia. Zbiory
uzupełniają cenne odznaczenia 16
i medale otrzymane przez Adama Bienia, w tym akty nadania
mu honorowych obywatelstw.
Na zakończenie Hanna Bień
Bielska zaapelowała o pomoc
w dalszym prowadzeniu Domu
Pamięci, z uwagi na jej słuszny
wiek i brak stałego zabezpieczenia środków na funkcjonowanie
tej placówki. Kolejnym mówcą
był Jan Krawczyk (foto 16),
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który przedstawił na starannie przygotowanych slajdach funkcjonowanie prowadzonego wspólnie z żoną Teresą w Adamowie
(powiat konecki na ziemi świętokrzyskiej) Muzeum Ludowego.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kilka ważnych wydarzeń
historycznych związanych z jego małą ojczyzną. Przypomniał, iż
w lipcu 1787 roku przebywał tutaj z wizytą król Stanisław August
Poniatowski, zaś w dniach 7-8 kwietnia 1940 roku miała miejsce
tzw. krwawa niedziela, podczas której w Adamowie i pobliskim
Królewcu niemieccy siepacze zamordowali 104 mieszkańców
tych wiosek w odwecie za pomoc Hubalczykom. Następnie przybliżył dzieje Muzeum w Adamowie. Założył je we własnym domu
w roku 2006. Zgromadził w nim wiele przedmiotów codziennego
użytku, używanych przez mieszkańców okolicznych wsi w ciągu
prawie 100 lat. Wśród eksponatów są między innymi – narzędzia
rolnicze, żarna, kolekcje sierpów, prasy do wyrobu serów, naczynia kuchenne, sprzęt pożarniczy, elementy umundurowania,
narzędzia kowalskie, maszyny do pisania, liczydła, zabytkowe
aparaty fotograficzne. Mówca
17
zaprosił do odwiedzenia swojego matecznika. Zapewnił,
że każdego odwiedzającego
czekają niespodzianki, w tym
bicie okolicznościowej monety oraz degustacja specjalnych
nalewek domowych. Po tym
wystąpieniu odbyła się ciekawa
dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Jan Wiaderny, społecznik
i samorządowiec z Końskich
(foto 17), który zaprezentował
pełen patriotycznych treści 18
swój utwór poetycki afirmujący
postawy proobywatelskie. Bogusław Cebulski (foto 18, znany i ceniony artysta i działacz
społeczny z poznańskiego, szef
kapeli „Znad Baryczy” odśpiewał jeden ze swoich utworów
patriotycznych,
poświęcony
wybitnym Polakom. Zadeklarował pełne poparcie dla spopularyzowania idei mateczników w polskim społeczeństwie.
Maria Balicka (foto 19), regio- 19
nalistka i publicystka z podwarszawskiej Kobyłki, zwróciła
uwagę na rolę kobiet w budowaniu tradycji matecznikowej
oraz kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jako ostatni w dyskusji głos zabrał Jan
Jadach (foto 20), wiceprezes
Świętokrzyskiego Towarzystwa
Regionalnego, sekretarz Krajowej Rady Mateczników Polskości, który zwrócił uwagę na
pilną potrzebę zorganizowania II Kongresu Gospodarzy Mateczników i ich sympatyków.
Na koniec prof. Andrzej Tyszka i Maciej A.Zarębski (foto
21) dokonali podsumowania konferencji. Z uwagi na bogactwo merytoryczne wygłoszonych referatów oraz żywą i ciekawą dyskuję wyrazili opinię o jej niezwykłości i wyjątko-

wości. Przedstawili także cele 20
i zadania Krajowej Rady Mateczników na najbliższy okres.
Uznali, że ruch matecznikowy
stanowi wielką szansę na odnowienie programu regionalistycznego. Z tego powodu
wskazane jest podjęcie przez
Radę Mateczników konstruktywnego dialogu z nowo wybraną Radą Krajową Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych
RzP na zasadach partnerskiej
współpracy.
Celem tego dialogu winno być:
– jak najszybsze powołanie do życia Ośrodka Dokumentacji
Towarzystw Regionalnych i Mateczników;
oraz spowodowanie odzyskania zbiorów bibliotecznych
z funkcjonującego do 2002 roku Ośrodka w Cechanowie,
– powołanie do życia ogólnopolskiego pisma regionalistów
i matecznikowców promującego ich działalność (na początek specjalnej wkładki do takich pism jak Kultura wsi
czy Goniec Świętokrzyski),
– podjęcie starań na rzecz zorganizowania ogólnopolskiej
konferencji programowo-statutowej.
Należy także podjąć współpracę z innymi organizacjami
działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:
• Ruchem Uniwersytetów Ludowych,
• Uniwersytetów III Wieku,
• Zagród edukacyjnych,
• Prywatnych muzeów regionalnych
• Uniwersytetów młodzieżowych małych ojczyzn.
Należy dążyć do zorganizowania II Kongresu Mateczników jesienią 2019 roku w jednym z mateczników w centralnej Polsce. W tym celu należy jak najszybciej powołać
Komitet Organizacyjny Kongresu, który ustali szczegóły
organizacyjne, przygotuje program Kongresu oraz zapewni
jego finansowanie.
Jest rzeczą wskazaną nawiązanie ścisłej współpracy z nowo
wybranymi władzami samorządowymi na zasadach pełnego
partnerstwa i niezależności. Także z administracją państwową, licząc na to, iż dotarła do niej „dobra zmiana”.
Tekst:Marek Kruk;
Foto: Aldona Kraus, Stanisław Ratusznik,
Ludomira Zarębska
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