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Maciej Andrzej Zar"bski (1943) – pi-

sarz, regionalista, wydawca, dziennikarz, 

redaktor, podró!nik i fotograÞ k, zwi"zany 

miejscem urodzenia i dzia#alno$ci" twórcz" 
z ziemi" $wi%tokrzysk".

Uko&czy# Wydzia# Lekarski Akademii Me-

dycznej w Bia#ymstoku, pracowa# w latach 

1966-2003 jako lekarz, w tym na kontrakcie 

zagranicznym w Libii, obecnie prezes 'wi%-
tokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego.

W roku 1984 wyda# w Ludowej Spó#-
dzielni Wydawniczej ksi"!k% popularno-

naukow" Vademecum medyczne rolnika. 10 

lat pó(niej debiutowa# ksi"!k" reporta!o-

w" Od d!umy do d!umy. Wyda# blisko 300 

ksi"!ek jako redaktor, najpierw Biblioteki 

Staszowskiej, a po roku 2005 'wi%tokrzy-

skiej. Jest autorem ponad 20 ksi"!ek, g#ównie o tematyce podró!niczej, biograÞ cznej oraz 

historycznej. Za najwa!niejsze w swoim dorobku uwa!a pozycje ksi"!kowe: Ostatni z szes-

nastu (1999, 2008), Staszów wczoraj i dzi" (1999), Jeszcze jedno !ycie (2001), Dotkni#cie 

Ameryki (2006), Dwory i pa$ace w wid$ach Wis$y i Pilicy (2009), W s$u!bie regionu "wi#to-

krzyskiego (2010), Kierunek Alaska (2010).

Odby# wiele podró!y po $wiecie. Ich rezultatem by#o szereg wystaw fotograÞ cznych, te-

matycznie zwi"zanych z odwiedzanymi regionami $wiata: Libi", Ziemi" 'wi%t", Stanami 

Zjednoczonymi, Litw", Meksykiem, Australi", Now" Zelandi", Kanad" i Alask".
Za twórczo$) artystyczn" oraz regionalistyczn" uhonorowany wieloma odznaczeniami 

m.in. Krzy!em Kawalerskim OOP (2001), Nagrod" im. Witolda Hulewicza (2003), Meda-

lem i I Nagrod" Zygmunta Glogera (2008) oraz najwy!szym odznaczeniem Polskiego To-

warzystwa Lekarskiego, medalem Gloria Medicinae (2010).

Obecna ksi"!ka ma charakter albumowy i zawiera wybrane, wyselekcjonowane z jego 

podró!y notatki i zdj%cia ukazuj"ce $wiat, w którym szczególne pi%tno odcisn%#a historia 

i pojedynczy cz#owiek. Swoj" rol% autor ograniczy# do roli obserwatora i dokumentalisty 

opisywanych faktów, wydarze& i ludzi, których $ladami w%drowa#.
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