Drogi do wolności” dwunasty Almanach ZLP im. JP II (1918 -2018) – 100 lecie.
„Drogi do wolności”, to dwunasty almanach poetycki wydany przez ZLP im. JP II w Chicago i jakże ważny
dla naszej grupy. Każdy kolejny jest świadectwem, że jesteśmy, trwamy na straży polskości i prawdy jaką nam
pozostawili nasi przodkowie. „Drogi do wolności” temat bardzo ważny i rozległy, dlatego warto pochylić się nad nim,
nad wydarzeniami z przeszłości. „Kto nie zna przeszłości nie jest godzien przyszłości”,(J. Piłsudzki), ,, Pamięć
i tożsamość” mają ogromne znaczenie dla przyszłości każdego narodu podkreślał ojciec święty Jan Paweł II w swoich
wypowiedziach do rodaków podczas pielgrzymek w Ojczyźnie. „Bóg, Honor i Ojczyzna” trzy najważniejsze, święte
słowa bez, których nie istniejemy, w swoim wierszu takiego zwrotu użył Władysław Panasiuk, myślę, że jest to prawda. Polacy znają znaczenie tych słów, jak również słowa wolności, bowiem pragnęli jej przez 123 lata będąc w niewoli
sąsiadów zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Wielu Polaków oddało życie w walce o wolność ojczyzny. Z okazji tak
wielkiego wydarzenia jakim było niewątpliwie 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, które przypadło na
11 listopada 2018, Zrzeszenie zorganizowało konkurs poetycko-literacki pod nazwą: „Tam gdzie Duch Narodu żyje”.
Celem konkursu było przywrócenie i utrwalenie pamięci umiłowania wolności narodu Polskiego. Wiersze konkursowe
jak również protokół został zamieszczony w 12 Almanachu „Drogi do wolności”, wydany przez Świętokrzyskie
Towarzystwo Kulturalne pod kierunkiem dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, ze słowem o. Jerzego Karpińskiego byłego
opiekuna ZLP, prezesa Aliny Szymczyk, z posłowiem Władysława Panasiuka. Znalazł tu miejsce scenariusz z okazji
100 lecia odzyskania niepodległości autorstwa Jana Żółtka. Swoje wiersze, eseje, wspomnienia, zamieściło 24 autorów
w tym 11 autorów z Polski, wśród nich, jednego z założycieli ZLP im. JP II Macieja A. Zarębskiego.
We wrześniu po wieczornej Mszy Św. odbyło się spotkanie promujące almanach, również w tym samym czasie
odbyło się spotkanie imieninowe o.Tomasza Oleniacza SJ superiora JOM. Po modlitwie poprowadzonej przez
o. Jakuba Śpiewaka SJ opiekuna Zrzeszenia, odbyła się prezentacja Almanachu. Beata Korzeniak odczytała recenzję
nadesłaną z Polski: „ Z wielką przyjemnością i dumą czytam antologię ,,Drogi do wolności" wydaną z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nie tylko dlatego, że moje wiersze zostały zamieszczone w tej publikacji, ale głównie ze względu na fakt, że taka rocznica w moim życiu już się nie powtórzy, a ta zbiorowa praca jest
niezwykłą jej pamiątką i kolejnym świadectwem bohaterstwa i determinacji Polaków. Czytając różnorodne wiersze
i relacje zamieszczone w antologii przeżywam wachlarz emocji i.. pogłębiam swoją wiedzę historyczną. Książka
pokazuje, że WOLNOŚĆ, to nie tylko rok 1918, ale każdy moment w historii Polski, który wymagał jedności Polaków
w obronie Ojczyzny, to wielkie nazwiska, ale też zwykli ludzie, ich codzienność i walka o przetrwanie w ciężkich czasach. Wszysto to wzmacnia moje poczucie przynależności do narodu, który nigdy się nie poddaje i uświadamia, że
każdy z nas jest częścią jego dziejów. Parafrazując wersy własnego wiersza ,,Śpiewacy dziejów”:
Twarz nasza nie zginie w tłumie
Każdy jest dziejów śpiewakiem
Nasze jestestwo rozumie
Co znaczy być Polakiem”
Z przemyśleń i refleksji poetki Urszuli Bryndy: „Pisząc wiersze o Polsce często myślałam o powstaniu książki,
która patriotyczną poezją nawiąże do niezapomnianej historii naszej Ojczyzny. Wydanie Almanachu „Drogi do
Wolnośći” wspólnego dzieła chicagowskich twórców i zaprzyjaźnionych poetów czlonkow Zrzeszenia Literatow
Polskich spełniło moje marzenia o wyjątkowej, pamiątkowej formie tomiku honorującej 100 lecie Odzyskania
Niepodległości.

