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Maciej Andrzej Zarębski

Szlakiem Mateczników Polskości cz. 2

O polskich Matecznikach ciąg dalszy

W prezentowanym albumie, autor
tekstu i fotografii, Maciej A. Zarębski,
niestrudzony badacz historii ojczystej
i jej dokumentalista, utrwalił mateczniki
Patriotyzmu i Kultury, prawdziwe diamenty polskiej kultury. To nowe zjawisko
na mapie tożsamości kulturowej Polski
może być bardzo pomocne w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
To druga książka poświęcona Matecznikom, pierwsza ukazała się w roku
2019 i zawierała opis 43 obiektów matecznikowych w Polsce. W obecnym tomie albumu zaprezentowane zostało 124 Mateczniki.
Najwięcej z nich jest zlokalizowanych na Śląsku (22 obiekty), Podkarpaciu (17) i w Małopolsce
(14) oraz na Warmii i Mazurach, a także Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej (po 12) – czyli na
południu i północnym wschodzie Polski, najmniej na Ziemi Łódzkiej (1), Pomorzu (2) i Ziemi Opolskiej (3). Opisane mateczniki to w 90% obiekty prywatne, które w większości są pozbawione komercji. W albumie znalazły się również Muzea Regionalne, Izby Pamięci, Galerie
Sztuki zakładane i prowadzone przez towarzystwa regionalne lub fundacje, działające w oparciu o zaangażowanie miłośników historii swych „małych ojczyzn”, kolekcjonerów i pasjonatów.
W albumie została uwypuklona istotna rola lokalnego lidera opisywanej placówki jako jej
założyciela, patrona oraz spiritus movens wszelkich działań matecznikowych programowych
i pragmatycznych. Autor zwrócił także uwagę na stosunkowo małe ich rozpropagowanie w terenie. Stąd potrzeba ich zlokalizowania, i skatalogowania. Taką rolę pełnią obie, szczególnie ta
ostatnia, części albumu Zarębskiego, który z poświęceniem wykonał, trzeba przyznać, gigantyczną pracę. Z drugiej strony aż się prosi, aby instytucje państwowe i samorządy lokalne wsparły
finansowo te perełki polskiej ziemi, ocalając je od zapomnienia. Autor ma nadzieję, że obiekty te
będą pokazywane w mediach (nie tylko regionalnych) oraz że częściej zaglądać do nich będzie
młodzież, która zarazi się od gospodarzy mateczników, będących autorytetami historii i kultury
lokalnej, bakcylem zbieractwa starego sprzętu, narzędzi, wyposażenia warsztatów czy całych domostw, co zaowocuje dalszym rozwojem ruchu matecznikowego. Tego mu z całego serca życzę
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