
           O pracy na rzecz ziemi świętokrzyskiej w latach 1976-2010 
          
      Patriotą trzeba się urodzić a służby dla regionu nauczyć; doskonale sprzyjają temu 
tradycje rodzinne, wychowanie w zgodzie z ładem moralnym świata oraz życie z 
przestrzeganiem zasady, że człowiek jest tyle wart ile da z siebie drugiemu. 
Ja miałem szczęście urodzić się w takiej właśnie rodzinie, w której od ojca, z genami 
przejąłem umiłowanie Ojczyzny a mama nauczyła mnie szacunku do drugiego 
człowieka, społecznikostwa oraz wiary we własne umiejętności i posiadaną wiedzę. 
Ponadto dane mi było uczęszczać do kieleckich szkół otaczanych szacunkiem, z tzw. 
tradycjami i niezwykłą otoczką estymy: początkowe nauki pobierałem w Szkole im. 
Królowej Jadwigi, prowadzonej przez siostry zakonne Nazaretanki, gdzie nie tylko 
nauka była na wysokim poziomie, ale dbano także o właściwe wychowanie religijne. 
Po jej ukończeniu naukę kontynuowałem w najbardziej renomowanym Liceum w 
Kielcach, którego patronem był jeden z ojców polskiego regionalizmu, pisarz – 
wizjoner „szklanych domów” Stefan Żeromski. Za nauczycieli miałem tak wielkie 
autorytety jak chociażby polonista Alofons Kruczek, łacinnik Adam Miętus, geograf 
Antoni Urbanek, historyk Tadeusz Górnicki czy dyrektor Antoni Bieżanek – legendy 
kieleckiej oświaty. Czy należy się dziwić, iż idąc na studia medyczne do Białegostoku 
po udanej maturze w roku 1960, od razu niejako z marszu poza zajęciami 
dydaktycznymi zająłem się pracą społeczną. Od roku 1963 działałem w komisji 
turystyki i sportu ZSP, a od 1965 w Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie 
uczestniczyłem w wielu „białych niedzielach” oraz prowadziłem tzw. szkoły zdrowia 
w środowisku wiejskim. Potem już po ukończeniu studiów i podjęciu pracy w roku 
1966 na macierzystej uczelni kontynuowałem pracę społeczną przez szerzenie oświaty 
sanitarnej oraz działalność odczytową w województwie białostockim. W latach 1972-
74 byłem prezesem Akademickiego Związku Sportowego na Akademii Medycznej 
oraz szefem Komisji Kultury w miejscu zamieszkaniu w tzw. dzielnicy Antoniuk. 
Przez cały czas pracy zawodowej w Białymstoku nie przestawałem działalności 
społecznej; równocześnie myśląc o powrocie w rodzinne strony. Stało się to w 
kwietniu 1975 roku, kiedy to opuściłem Białystok i z odpowiednim doświadczeniem 
zawodowym oraz sporym bagażem wiedzy społecznej podjąłem pracę w szpitalu 
powiatowym w Staszowie.  Po trzech miesiącach Staszów wraz z Opatowem i 
Sandomierzem utworzył, w wyniku reformy administracyjnej kraju wschodnią część 
województwa tarnobrzeskiego. (do „macierzy” tj. do Kielecczyzny ziemie te miały 
wrócić dopiero w styczniu 1999 roku).   
          Działalność na rzecz lokalnej społeczności staszowskiej rozpocząłem od 
utworzenia w czerwcu 1976 roku staszowskiego Koła Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, (którego w latach 1999 -2003 byłem przewodniczącym).  
Dwa lata później we wrześniu 1978 roku Koło to zorganizowało Ogólnopolskie 
Sympozjum Geronto farmakologii z udziałem wybitnych autorytetów naukowych z 
prof. Piotrem Kubikowskim, prof. Andrzejem Danyszem i doc. Wojciechem 
Pędichem, o którym było głośno w całym kraju. Pod koniec lat 70-tych założyłem przy 
staszowskim szpitalu poetycki Teatr Małych Form, zaś w maju 1981 roku 



wspólnie z zamieszkałym w podstaszowskiej Ossali ministrem Adamem Bieniem 
powołaliśmy do życia Staszowskie Towarzystwo Kulturalne.  
W latach mojego szefowania temu towarzystwu praktycznie (z krótką, trzyletnią 
przerwą na pracę na kontrakcie w Libii) do roku 2004 stało się ono jednym z 
najbardziej prężnych towarzystw w kraju. Przypomnę najważniejsze dokonania: 
-  rozpoczęcie w czerwcu 1982 roku działalności wydawniczej, która do roku 2005 
   zaowocowała ukazaniem się oryginalnego kalendarza z hasłami historycznymi (rok 
   1990), czterema „Almanachami Staszowskimi”(1982,1987, 1994, 2002), wydaniem 
   dwustu pozycji Biblioteki Staszowskiej.  Godnym podkreślenia jest zawartość 
   treściowa staszowskich publikacji. Jak napisał na ten temat Tomasz Szczepanik  
  (Obecni 1/2004) „są one mocno osadzone w nieskażonej przeszłości Polaka”. 

  Opisują polską wieś, świat i ludzi „tamtego” dzieciństwa, często skazanego 

  na nędzę i brak jakichkolwiek perspektyw. I choć widzimy, że świat się zmienia, to 
  jednak publikacje te potrafią nie tylko zachwycić tym, co odchodzi, ale równocześnie 
  zmobilizować do pójścia naprzód w to, co nieuniknione – przyszłość. Wyruszyć z 
  bagażem „sprawdzonych” wartości, które są ukryte w polskiej ziemi, obyczajach, 
  które stanowią wymowne źródło cnót. Wzbogacają świat i pozwalają zobaczyć go 
  w „zdrowszej” perspektywie.  Są oazą pozytywnych uczuć, są strumieniem 
  moralności, patriotyzmu – o czym wymownie świadczą słowa jednej z bohaterek 
  książki Oddech ziemi (171 pozycji Biblioteki Staszowskiej):(…) nigdy w życiu nie 

  zostałabym poza Polską, nie wyobrażam sobie jak można żyć daleko od swojej 

  rodziny. Wartości te stają się siłą pobudzającą człowieka do zwrócenia uwagi na tę 
  ojczyznę, z której wyrósł, a jemu samemu nadają nową godność. Zainteresujmy się 
  tym problemem pamiętając, że nasza mała ojczyzna to nasz skarb, którego musimy 
  strzec !” . Tyle o problematyce wydawnictw Biblioteki Staszowskiej Tomasz 
  Szczepanik, który uważa, że ludzie ziemi staszowskiej poprzez nie tworzą prawdziwą 
  „żywą” historię. Myślę, że szczególne znaczenie wydawnictw regionalnych polega na 
  utrwalaniu tożsamości narodowej u ludzi dorosłych oraz jej budzeniu wśród 
  młodzieży. Chcę zaznaczyć,  iż w Bibliotece Staszowskiej także debiutowałem i ja  w 
   roku 1991 pozycją „Refleksje libijskie”, wydając łącznie ok. 20 książek 
   reportażowych, biograficznych i regionalistycznych, w tym „Od dżumy do dżumy” 
   „Ostatni z szesnastu”, „W cztery świata strony” oraz „Staszów wczoraj i dziś”,) 
-  wydawanie w latach 1990 – 2003 miesięcznika społeczno-kulturalnego o nazwie  
   Goniec Staszowski (blisko 150 numerów), pisma uznanego w roku 1994, w swojej 
   kategorii za najlepsze w kraju,  
-  utworzenie w październiku 1991 roku Muzeum Ziemi Staszowskiej, w którym 
    zorganizowano szereg wernisaży wystaw malarskich, prowadzono zajęcia w ramach 
    zajęć z młodzieżą oraz wieczory autorskie, sympozja i sesje naukowe. 
-  powołanie wiosną 1994 roku Uniwersytetu Młodzieżowego Małych 

   Ojczyzn, na bazie którego przez ponad 10 lat wychowywaliśmy młodzież na 
   ambasadorów małej staszowskiej ojczyzny. Ambasadorów, którzy nabierając cech 
   obywateli Europy (znających doskonale języki obce, mających dużą wiedzę 
   internetową i umiejętność prowadzenia dialogu ze swymi rówieśnikami z innych  



   krajów Europy, używających w dyskusji argumentów merytorycznych, opartych 
   o historyczną tożsamość narodową) nigdy nie zapomną swoich regionalnych, 
   mało ojczyźnianych korzeni.  Temu celowi ma służyć mądra, prowadzona przez 
   doświadczonych pedagogów,  patriotów edukacja regionalna. 
-  organizację kilku imprez o charakterze Ogólnopolskim, w tym w roku 1990  
   ( dwukrotnie: w czerwcu i październiku) pionierskiego sympozjum  poświęconego 
    zbrodniom stalinowskim po roku 1945, z udziałem m.in. Antoniego Hedy, 
   „Jędrusiów”, Adama Bienia;  200. rocznicy obchodów Insurekcji Kościuszkowskiej 
   w maju 1994 roku, sympozjum  Regionalizm a historia we wrześniu 1997 roku oraz 
   czterech Targów Wydawnictw Regionalnych (1998, 2000, 2002 i 2004) 
Z inicjatywy Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego utworzono w roku 1999 
Świętokrzyską Radę Towarzystw Regionalnych, która zorganizowała w latach 1999-
2003 cztery Sejmiki Regionalne – spotkania przedstawicieli towarzystw regionalnych 
z całego województwa. Pierwszy z udziałem marszałka województwa Józefa 
Szczepańczyka i rektora Akademii Świętokrzyskiej prof. Adama Massalskiego 
odbył się 17 czerwca 1999 r. Dyskutowano na nim o roli towarzystw regionalnych w 
kreowaniu małych ojczyzn. II Sejmik zorganizowano 5 września 2000 r. był on 
poświęcony archiwum regionalizmu polskiego. Podczas III Sejmiku, który odbył się 
30 marca 2001 roku dyskutowano o kondycji kultury polskiej wieku XX. Gościem 
regionalistów świętokrzyskich był na Sejmiku prof. Andrzej Tyszka.  
Sejmikiem IV zorganizowanym 24 maja 2003 r. a poświęconym działalności 
towarzystw regionalnych w strukturach unijnych Świętokrzyska Rada RTK 
zakończyła swą misję. Uznano wówczas, że wyczerpała się formuła jej dalszego 
funkcjonowania. Świętokrzyska Rada RTK była wydawcą (lub współwydawcą) kilku 
ważnych regionalistycznych pozycji. Oto ich tytuły: 
„Forum Regionalistów Świętokrzyskich” oraz „Targi Wydawnictw Regionalnych” – 
wydane w roku 2000 oraz w roku 2002 „Forum Prasy Świętokrzyskiej”, „Opowieść 
Firmantego” oraz „Znaki i znamiona polskości”. 
W listopadzie 2001 roku z inicjatywy Świętokrzyskiej Rady RTK zorganizowano 
ponadto I Forum Prasy Regionalnej i Lokalnej regionu świętokrzyskiego. Imprezie 
towarzyszyła wystawa czasopism regionalnych i lokalnych.        
        Od roku 2003 tj. po przejściu na emeryturę i zamieszkaniu na stałe w Zagnańsku 
podjąłem działalność w służbie regionu świętokrzyskiego (poza Staszowem – gdzie 
udzielałem się jeszcze do roku 2004), w miejscu zamieszkania. Z własnej inicjatywy i 
za prywatne środki wybudowałem Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego, który 
otworzył swoje podwoje w lipcu 2004 roku i stał się od października tego roku 
siedzibą nowo utworzonego w Zagnańsku stowarzyszenia –Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego. W ciągu sześciu lat działalności – do grudnia 2010 roku 
Towarzystwo to opublikowało 81 pozycji książkowych (w tym kilka książek mojego 
autorstwa m.in. „Dotknięcie Ameryki…”(2006),  album fotograficzno-opisowy „ 
Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy”(2009), książki: o tematyce regionalistycznej 
-„W służbie regionu świętokrzyskiego”,  albumowo-reportażowa „Kierunek 
Alaska”(2010 ) stanowiących Bibliotekę Świętokrzyską – kontynuatorkę Staszowskiej; 



od roku 2006 zorganizowało pięć Ogólnopolskich imprez kulturalno-literackich o 
nazwie „Posiady w cieniu Bartka”, oraz od roku 2006 do grudnia 2010 roku pięć 
Sejmików Regionalistów Świętokrzyskich ( V, VI, VII, VIII, IX) 
v Sejmik Regionalistów Świętokrzyskich zorganizowało, po trzyletniej przerwie 
spowodowanej brakiem lidera towarzystw regionalnych Kielecczyzny (po znacznym 
osłabieniu działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego),  Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne 8 kwietnia 2006 roku. Odbył się on w kieleckim Klubie 
„Civitas Christiana” z udziałem m.in. prof. Andrzeja Tyszki, Pawła Pierścińskiego, 
Andrzeja Dąbrowskiego, Józefa Tarnowskiego oraz kilku redaktorów prasy lokalnej 
(Daniel, Kosiński) i antykwariusza Andrzeja Metzgera dyskutowano nad kondycją 
towarzystw regionalnych Świętokrzyżczyzny oraz organizacją V Targów Wydawnictw 
Regionalnych. (niestety zaplanowane na maj tego roku z powodu braku środków nie 
odbyły się). 21 kwietnia 2007 roku odbył się w Sali kominkowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach kolejny VI Sejmik, którego głównym tematem była kwestia 
europejskiego i polskiego pojęcia regionu. Udział w nim wzięli m.in. prezes Anatol 
Jan Omelaniuk, szefowa Towarzystw Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor-
Jędrzycka oraz pisarz Jerzy Przeździecki. 
VII Sejmik odbył się 21 czerwca 2008 roku w kieleckim klubie „Civitas Christiana” i 
był poświęcony różnym aspektom funkcjonowania towarzystw regionalnych w 
warunkach przynależności Polski do struktur unijnych. Udział w nim wzięli m.in. 
Józef Staszel ze Związku Podhalan oraz Bogdan Dworak z Zawiercia. 
VIII Sejmik zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach w dniu 
6 czerwca 2009 roku z udziałem m.in. pisarza Zbigniewa Święcha, szefa 
Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego Janusza Ostrowskiego. Tym razem 
dyskutowano o istotnych trudnościach w finansowaniu działalności towarzystw 
regionalnych po 2004 roku oraz o perspektywach sytuacji regionalnej w naszym 
województwie. 27 marca 2010 roku odbył się IX Sejmik poświęcony przygotowaniu 
IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach. Kongres ten odbył się w 
dniach 24-16 września 2010 roku. Jego organizację poprzedziło szereg spotkań 
utworzonego w grudniu 2009 roku 19 osobowego Komitetu Organizacyjnego. W 
okresie styczeń – wrzesień 2010 spotykał się on  dziesięciokrotnie na przemian w 
Ośrodku Regionalizmu w Zagnańsku i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Kielcach. Patronem Kongresu, w którym uczestniczył blisko trzysta osób był 
marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.  
Kongres był, w opinii jego uczestników profesjonalnie przygotowany i zakończył się 
sukcesem organizacyjnym. Muszę  jeszcze dodać iż z inicjatywy Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego zorganizowane zostało 17 listopada 2007 roku II Forum 
Prasy Regionalnej.   
      Moja działalność organizacyjna na rzecz regionalizmu świętokrzyskiego oraz 
istotne osiągnięcia merytoryczne: głównie edytorskie i muzealne oraz praca z 
młodzieżą spowodowały, iż od początku lat 90-tych byłem w pewnym sensie liderem 
regionalistów, najpierw w województwie tarnobrzeskim a od roku 1998 w 
świętokrzyskim.  Od roku 1994 uczestniczyłem w obradach jako delegat 
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środowiskowy w kolejnych Kongresach Regionalnych Towarzystw Kultury: we 
Wrocławiu (1994), Radomiu (1998), Gorzowie (2002),  i Warszawie (2006). Od roku 
2002 jestem we władzach Ruchu Regionalistycznego – od VIII Kongresu w 
Warszawie pełnię odpowiedzialną funkcję członka Prezydium Ruchu Stowarzyszeń 
Regionalnych Kultury RP.  Na Kongresie Wrocławskim uczestniczyłem w uchwalaniu 
odnowionej Karty Regionalizmu Polskiego, kongres w Radomiu zdominowała 
dyskusja na temat obrony wartości i utrwalaniu tożsamości narodowej Polaków; w 
Gorzowie z kolei hasłem Kongresu było Staszicowskie „Być narodowi pożytecznym”. 
Na Kongresie Gorzowskim został utworzony Ruch Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczpospolitej Polski. Apelowano wówczas do samorządów o współdziałanie z 
ruchem stowarzyszeń regionalnych. Na VIII Kongresie Ruchu w Warszawie brałem 
udział w uchwaleniu nowej „Deklaracji Programowej Regionalistów Polskich 2006” – 
W Deklaracji tej zwracaliśmy uwagę na fakt, iż chociaż sama globalizacja i integracja, 
rozumiane jako dążenie do jedności europejskiej jest z samej swej istoty zjawiskiem 
pozytywnym, to jednak istotnym zagrożeniem może być ukryty uniformizm a w 
konsekwencji zniszczenie różnorodności kulturowej i pielęgnowanych przez nas 
regionalistów, prawdziwych wartości kultur „małych ojczyzn”.    
        Chcę podkreślić, iż należąc do kilku organizacji i związków twórczych; od roku 
2001 do Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, od 2003 do sekcji 
polskiej Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC-u) a ostatnio (od 2008 do 
Stowarzyszenia Pisarzy, Dziennikarzy i Tłumaczy Polonijnych (APAJTE) odbyłem w 
latach 2001-2009 szereg spotkań i wieczorów autorskich. Z reguły towarzyszyła im 
specjalna oprawa słowno-muzyczna,  często były poparte pokazami audiowizualnymi. 
oraz okolicznościową wystawą fotograficzną. 
Miejsc spotkań w kraju było wiele. Na Ziemi Świętokrzyskiej (poza „rodzinnym” 
Staszowem) odbyłem szereg spotkań, w tym w Kielcach, Pińczowie, Sandomierzu, 
Skarżysku, Opatowie, Busku Zdroju, Szczekocinach, Opocznie, Połańcu, Pacanowie, 
Wodzisławiu).  Często gościłem w bibliotekach i domach kultury Podkarpacia 
(Strzyżów, Cieszanów), Lubelszczyzny (Nałęczów, Hrubieszów, Biała Podlaska), 
Białostocczyzny (Białystok, Siemiatycze, Supraśl, Brańsk, Łomża), Wielkopolski 
(Leszno), Ziemi Łódzkiej (Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski), Dolnym Śląsku 
(Wrocław, Duszniki), Opolszczyzna (Brzeg Opolski, Lewin Brzeski), Małopolska 
(Andrychów, Kąty, Myślenice, Szczawnica, Racławice), Warmia i Mazury (Olsztyn, 
Kolno), Mazowsze (Pruszków, Grójec, Warka, Przasnysz, Bieżuń, Sierpc, Płońsk).   
Kilkakrotnie odbyłem spotkania z Polonią za granicą: w Domu Polskim w Wilnie, w 
Ośrodku Kultury Polskiej w Bratysławie, w Muzeum Polskim i w Klubie Polskim w 
Chicago.  Podczas spotkań autorskich zarówno odbywanych w kraju jak i poza jego 
granicami promowałem,  obok własnej twórczości, piękno ziemi Świętego Krzyża, 
regionu nazwanego przed laty przez Stefana Żeromskiego sercem Polski.   

Z pewnością była to praca na rzecz popularyzacji wiedzy o ziemi świętokrzyskiej, 
można rzec działania niepisanego ambasadora tego regionu…        
                                                                           

 Zagnańsk 12 kwietnia 2010 r.                               Maciej Andrzej Zarębski 


