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1. Spotkanie z regionalizmem

Moje zainteresowania zagadnieniami regionalizmu datują 
się od roku 2001, kiedy to na zaproszenie Prezesa Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego, dr Macieja Andrzeja Za-
rębskiego, uczestniczyłam w obchodach 20-lecia działalno-
ści tegoż Towarzystwa. Dla ekonomisty mającego do czynie-
nia w pracy zawodowej z planowaniem, prognozowaniem, czy 
też dystrybucją środków budżetowych, zawsze w towarzystwie 
dużych liczb, było to diametralnie inne doświadczenie. Z natu-
ry lubiąca nowe wyzwania, ciekawa ludzi i świata, skwapliwie 
z tego zaproszenia skorzystałam tym bardziej, że zgrany mał-
żeński duet Ludomiry i Macieja Zarębskich zapewnił mi ciepłe 
i przyjazne przyjęcie w ich domu w Zagnańsku.

Nie mając rozeznania co do tej tematyki, mój pierwszy po-
byt w Staszowie postanowiłam przeznaczyć na baczną obser-
wację wszystkiego, co tam się działo a przy tym poznać ludzi 
zajmujących się upowszechnianiem kultury regionalnej. Do-
świadczenia, jakie tam zdobyłam, przeszły moje najśmielsze 
oczekiwania. Podziwiałam przede wszystkim precyzyjną or-
ganizację całego tego przedsięwzięcia. Mój podziw był tym 
większy, że nigdy wcześniej nie podejrzewałabym żadnego 
lekarza o takie zdolności w zakresie organizacji i kierowania. 
Ale dr Maciej Zarębski to po prostu człowiek – instytucja1. 
Słyszałam też określenie, że to człowiek – orkiestra.

Zaskoczyło mnie również, w pozytywnym tego słowa zna-
czeniu, samo meritum obchodów czyli popularnonaukowe 
sympozjum na temat szansy małych miasteczek w jednoczą-
cej się Europie. Miałam okazję zapoznać się z problematyką 
znaczenia ruchów społecznych w rozwoju regionalnym kra-
ju za sprawą referatu Anatola Omelaniuka – Przewodniczą-
cego Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Po 
wysłuchaniu innych referatów, jak również wystąpień zapro-
szonych gości, powoli zaczynałam sobie całą tę wiedzę sys-
tematyzować.
1 D. Parol, Człowiek-instytucja… Benefis Macieja Andrzeja Zarębskiego, 
Goniec Staszowsko-Świętokrzyski nr 3/149 z 2003 r.
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Ze zdumieniem obserwowałam ogromne zaangażowa-
nie dr Macieja Zarębskiego w prezentowaniu gościom pięk-
na Ziemi Staszowskiej oraz dokonań wielu słynnych Staszo-
wian niegdysiejszych i obecnych, w tworzeniu kultury swo-
jej małej ojczyzny. Wszystko to jednocześnie pozostawało w 
ścisłym związku z podstawowymi wartościami kulturowy-
mi Narodu Polskiego. Zastanawiało mnie, na jakiej bazie wy-
rosła jego ogromna pasja i społecznikowskie oddanie się tej 
swojej małej staszowskiej ojczyźnie. Zrozumiałam to dopie-
ro później, kiedy powoli zaczęłam zgłębiać odpowiednią li-
teraturę i materiały na ten temat oraz poznawać jego najbliż-
szą rodzinę.

Przedstawiając dokonania dr Macieja Andrzeja Zarębskie-
go proszę Szanownego Czytelnika nie traktować niniejsze-
go opracowania jako swoistej monografii postaci, gdyż jest 
to zajęcie dla specjalistów, nie dla mnie. Ze swej strony pra-
gnę tylko wskazać, jak można własną pasję społecznikow-
ską wykorzystać dla propagowania idei regionalizmu i pielę-
gnowania kultury regionalnej jako elementu kultury ogólno-
narodowej. Sądzę, że dr Maciej Zarębski jest tego znakomi-
tym przykładem.

Dla zilustrowania tych niebagatelnych dokonań przyjmuję 
okres największego rozkwitu działalności Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego, to jest lata 1994-2004 jako najbar-
dziej reprezentatywne dla tego rodzaju działalności.
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Lucyna Kukomska w Muzeum Ziemi Staszowskiej
na obchodach dwudziestolecia S.T.K. – maj 20001…

…oraz w trakcie prowadzenia wieczoru autorskiego 
dr Macieja A. Zarębskiego w Elblągu – jesień 2003
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2. Podwaliny społecznikostwa

Żeby należycie zrozumieć społecznikowską pasję dr Macieja 
Zarębskiego należy koniecznie sięgnąć do jego rodzinnych korze-
ni i lat młodzieńczych. Rodzina Zarębskich zawsze niewzrusze-
nie osadzona na skale polskości, aktywnie uczestniczyła w two-
rzeniu historii narodu. Towarzyszył jej kult Naczelnika Józefa Pił-
sudskiego. Wiedziona ogromnym patriotyzmem nigdy nie stała 
bezczynnie na boku ważnych wydarzeń. Bez wahania włączała 
się w każdy nurt walki dla dobra Polski i najbliższego otoczenia. 
Potrzebujący pomocy zawsze mogli na tę rodzinę liczyć. Dla niej 
nie miało znaczenia, kto i jakiego był wyznania, jakim dyspono-
wał majątkiem, jaki był czyjś status społeczny. Jeżeli potrzebna 
była pomoc, po prostu się pomagało, bo tak było trzeba.

Ojciec Macieja, Jan Zarębski, też nie zastanawiał się nad 
konsekwencjami podejmując w ramach AK pracę w ruchu 
oporu w okresie okupacji niemieckiej. Przeszłość tę ujawnił 
swoim dzieciom po wielu, wielu latach uznając tę pracę za 
rzecz jak najbardziej zwyczajną, którą każdy Polak winien 
wykonać dla dobra Ojczyzny. Przy każdej okazji wpajał im 
patriotyzm już od ich najmłodszych lat. 

Maciej Zarębski tak pisze o ojcu: „Dopiero kiedy się ujaw-
nił ze swoją AK-owską przeszłością, uświadomiłem sobie, że 
ja, szukając dla siebie w tamtych czasach wzorców do naśla-
dowania, żyłem obok jednego z nich…”2

Ogromnym nietaktem byłoby nie wspomnieć o matce, Ju-
liannie Zarębskiej, znakomitym pedagogu i społeczniku. Bez-
granicznie kochała młodzież, bezinteresownie pomagała lu-
dziom, cieszyła się ogromnym autorytetem wśród znajomych 
i w środowisku pedagogicznym. Fascynowała ją bardzo spo-
łecznikowska działalność Macieja, interesowała się wydaw-
nictwami STK dyskretnie udzielając porad. Wsłuchiwała się 
z uwagą w każde słowo wygłaszane przez niego publicznie, 
ona tym żyła, to jej dawało siłę. Była przy tym kobietą ciepłą 
i przyjazną. Taką zapamiętałam ją ze Staszowa.
2 M. A. Zarębski: Jeszcze jedno życie, Wyd. Staszowskie Towarzystwo Kul-
turalne, Staszów 2001, str. 94
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Nic dziwnego, że wzrastając pod skrzydłami tak znakomi-
tej opieki rodzicielskiej nie można być inaczej ukształtowa-
nym, jak tylko w ogromnym przywiązaniu do tradycyjnych 
polskich wartości i czynienia dobra innym.

Ojciec był przy tym człowiekiem pedantycznym, upartym, 
zdecydowanym. Cechy te wyraźnie widać u Macieja. W jego 
pracy nie ma chaosu. Już w połowie roku powstaje ramowy 
plan działania na cały przyszły rok, a w okolicach listopada są 
nakreślone wszystkie terminy, miejsca, ludzie. Później sama 
organizacja spotkań, sympozjów, czy innej formy działalno-
ści jest przygotowana w najdrobniejszych detalach, wręcz pe-
dantycznie i realizowana według zaplanowanych ram czaso-
wych. 

Niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie osobowo-
ści Macieja wywarło zgłębianie wiedzy w kieleckim Liceum 
im. Stefana Żeromskiego, o którym zawsze wyraża się z wiel-
kim szacunkiem, w sposób niezwykle ciepły. 

Jak można bowiem mówić inaczej o znakomitym wycho-
wawcy cieszącym się ogromnym mirem nie tylko w szkole, 
ale w całych Kielcach, wieloletnim dyrektorze Antonim Bie-
żanku. Uczniowie cenili go za to, że nigdy nie podnosił głosu, 
był dla nich wyrozumiały, spokojny, opanowany, mający dar 
zachęcania do pracy na rzecz szkoły. Uczył więc społeczni-
kostwa, oczywiście oprócz historii, języka polskiego i logiki.

Nie można również zapomnieć o profesorze Adamie Mię-
tusie odbywającym ze swoimi uczniami wycieczki krajo-
znawcze po Kielecczyźnie pod hasłem „Poznajemy folklor 
i tradycje rodzinne”. To przecież nic innego jak szczepienie 
w młodych ludziach miłości do swojej małej ojczyzny. „Pro-
fesor na każdym kroku zaszczepiał w nas pierwiastki polsko-
ści, z którymi od lat związany był nasz piękny świętokrzyski 
region, ta ukochana przez Żeromskiego kraina” – wspomina 
Maciej Zarębski.3 Przekazywany uczniom sposób umiłowa-
nia kultury regionalnej zawsze miał odniesienie do wielkiego 
szacunku dla kultury uniwersalnej.

3 M. A. Zarębski Ludzie, pasje, ślady, Wyd.Staszowskie Towarzystwo Kul-
turalne, Staszów-Zagnańsk 2003, str. 31
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W przekonaniu tym utwierdziła Macieja Zarębskiego 
w późniejszych latach głęboka przyjaźń z Adamem Bieniem.4 
Bardzo często przebywał w jego domu w Ossali pod Staszo-
wem prowadząc długie Polaków rozmowy. Okazało się, że 
gimnazjalista Adam Bień ściśle współpracował z ojcem re-
gionalizmu polskiego Aleksandrem Patkowskim w organiza-
cji samorządu szkolnego. Trzeba przy tym wiedzieć, że w po-
czątkach XX wieku, kiedy Polska nie posiadała jeszcze wła-
snej państwowości, zadania samorządu szkolnego obejmo-
wały szerokie spektrum zagadnień w porównaniu z zadania-
mi samorządów dnia dzisiejszego. Uczyły one bowiem pra-
cy społecznej, wyrabiały w uczniach patriotyzm, przygoto-
wywały młodzież do życia w warunkach pukającej do drzwi 
niepodległości Polski, zakładały różne kółka samokształce-
niowe i teatry amatorskie (kto wie, czy nie będziemy zmusze-
ni wrócić do tych pięknych tradycji). 

Tak więc Adam Bień aktywnie zaangażowany w tworze-
nie historii Polski od młodych lat, okazał się być doskonałym 
przekaźnikiem najcenniejszych wartości stanowiących żyzną 
glebę dla rozrostu silnych korzeni polskości. 

Nic też dziwnego, że kiedy w roku 1980 wolność zawitała 
również i do Staszowa, obaj zabrali się z werwą do powołania 
niezależnej organizacji społeczno-kulturalnej. Powstała prze-
cież Solidarność i nastąpił dogodny moment do wyzwalania 
lokalnych inicjatyw i dokumentowania tożsamości regional-
nej, a Adam Bień miał przecież bogate doświadczenia w tym 
zakresie z czasów gimnazjalnych. Przygotował więc założe-
nia programowe i opracował Statut Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, które powstało w 1981 roku. „Jego takto-
wi, bogatej wiedzy prawniczej i ogromnemu doświadczeniu 
zawdzięczam dobry start Towarzystwa i podjęcie wielu traf-
nych decyzji” – przyznaje po latach Maciej Zarębski.5 

Mając już od najmłodszych lat, aż po wiek dojrzały, takie 
wzorce trudno nie być społecznikiem bez reszty zaangażowa-

4 Adam Bień, jeden z 16 działaczy Polski Podziemnej aresztowanych w mar-
cu 1945 r. przez NKWD i po procesie w Moskwie uwięzionych na Łubiance.
5 M.A. Zarębski Ludzie, pasje, ślady dz.cyt. str. 45
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nym w pracę na rzecz odkrywania i dokumentowania piękna 
tradycji i kultury swojego regionu jako jednego z ogniw łań-
cucha kultury ogólnonarodowej.

– Julianna i Jan Zarębscy, rodzice Macieja, podczas uroczystych
obchodów ich 50. lecia pożycia małżeńskiego – jesień 1991



12

Pamiątkowe zdjęcie maturalne –  maj 1960, 
Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Maciej A. Zarębski z ministrem Adamem Bieniem podczas 
patriotycznej imprezy na ziemi Staszowskiej – koniec lat 70.
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Z partyzantami oddziału „Jędrusie” na spotkaniu koleżeńskim 
w Chańczy – sierpień 1993

Z uczestnikami pielgrzymkowej wycieczki do Katynia 
– wrzesień 1989

Przy grobie ks. Krzysztofa Radziwiłła na cmentarzu w Wilanowie 
– luty 1991
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3. Libijski epizod

Dopiero, co rozpoczętą działalność Staszowskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, można określić – „rozruchową”, mu-
siał na 3 lata przerwać i przekazać zarząd w ręce koleżeńskie, 
za sprawą wyjazdu na kontrakt w grupie Polskiego Zespołu 
Medycznego do miasta Syrte w Libii. Wyjeżdżali z żoną i có-
reczką akurat po ogłoszeniu stanu wojennego przez gen. Woj-
ciecha Jaruzelskiego. 

Z libijskiego okresu wyłania się obraz naszego bohate-
ra jako romantyka i wielkiego patrioty. Fascynacja egzoty-
ką kultury arabskiej dość szybko ustąpiła miejsca nostalgii za 
krajem. Trudno się temu dziwić, gdyż Europejczykowi żyją-
cemu w tradycji personalizmu łacińskiego niezmiernie trud-
no jest „wtopić się”, chociaż na krótki czas, w codzienne ży-
cie każdej innej cywilizacji gromadnościowej. Właściwie jest 
to niemożliwe.

I chociaż organizowane tam wypady do różnych cieka-
wych miejsc pozwalały wzbogacić wiedzę o pustynnej Libii, 
to zawsze drgała gdzieś pod skórą nutka tęsknoty za najbliż-
szymi, za polskim krajobrazem, który został tysiące kilome-
trów na północ, za Kielcami i za Staszowem kochanym, co 
wyraził w swoim wierszu Libijska zaduma.6 Całe szczęście, 
że towarzyszyła mu żona Ludomira i córeczka Ilona, bo ina-
czej te 3 lata byłoby mu niezmiernie trudno przetrwać.

W okresie tym napisał szereg fraszek i wierszy oddających 
stan jego ducha i opisujących codzienne życie na kampie, 
które nie należało do łatwych ze względu na wysokie tempe-
ratury, wszechobecny piasek i brud w Syrte oraz brak wody 
bieżącej w mieszkaniach. Mogę sobie tylko wyobrazić jaka 
to była tortura dla pedanta Macieja Zarębskiego. Świadczy 
o tym fraszka Polish Camp:7

 Stare domki w kręgu szamb,
 to Medical Polish Camp…

6 M.A. Zarębski, Refleksje libijskie, Wyd. Staszowskie Towarzystwo Kultu-
ralne, Staszów 1991, str. 30
7 M.A. Zarębski Ludzie, pasje, ślady, dz.cyt. str. 73
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Swoją narastającą tęsknotę za krajem zawarł w romantycz-
nym wierszu Marzenie pisanym w Syrte w kwietniu 1984 
roku, który pozwolę sobie w całości przytoczyć8:

Zmęczone słońce na niebie 
tuli pustynię przed snem 
i wita wieczór gwiaździsty 
upalnym, piaszczystym tchem.
Arabskie śpiące miasteczko 
w mgle przedwieczornej lśni 
i tylko krok mały zrobić, 
otworzyć baśniowe drzwi…
Na latający siąść dywan, 
niech niesie, niech szybko mknie 
do Polski, kraju miłego 
gdzie serce moje się rwie.
Na próżno spoglądam w niebo 
i cudu szukam wśród gwiazd, 
bo prysł jak mydlana bańka 
baśniowej lampy blask.
Śmieje się księżyc półgębkiem 
z moich wyśnionych złud.
Nie ma cudownej krainy, 
jest tylko Syrte i… brud.
 
W końcu libijska przygoda zbliżała się ku końcowi. Na 150 

dni przed wyjazdem Państwo Zarębscy powiesili taśmę kra-
wiecką i codziennie odcinali nożyczkami po 1 cm. Z taśmy 
nie zostało nic, a oni nadal tkwili w Syrte nie znając termi-
nu wyjazdu. W końcu po wielu dniach, chyba najdłuższych 
dniach w życiu, doczekali się.

Gdy 20 lutego 1986 roku wysiadali z samolotu na Okę-
ciu, Maciej Zarębski porażony bielą śniegu tak pisze: „Czu-
ję się szczęśliwy. To koniec mojej libijskiej przygody. Jestem 
wśród swoich, na polskiej ziemi”.9

8 M.A. Zarębski, Refleksje libijskie, dz.cyt. str. 31
9 M.A. Zarębski Refleksje libijskie, dz .cyt.str.59
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Tak może mówić tylko ktoś, kto całym sercem ukochał 
Polskę i kto nie potrafi żyć poza jej granicami, kto jest zawsze 
silnie związany z miejscem swojego urodzenia i bytowania. 
Bo to jest patriotyzm w czystej postaci, wyrosły na trwałych 
korzeniach polskiej kultury, a nie deklaratywny, jakim raczą 
nas dzisiaj różni polskojęzyczni prominenci. 

M. Zarębski z żoną Ludomirą na tle ruin w Leptis Magna 
– lipiec 1983



17

Na wycieczce w Murzuku (jedna z oaz Sahary) – kwiecień 1985

Z żoną i córką Iloną w Cyrenie – lipiec 1984

podczas kolejnego pobytu w Leptis Magna – jesień 1984
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Szpital im. Avicenny w Syrte – miejsce pracy Ludomiry 
i Macieja Zarębskich w latach 1983-86

Maciej Zarębski z zespołem współpracowników 
w Laboratorium Szpitala w Syrte

Córka Ilona przed naszym domkiem na polskim Campie
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oraz w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
– marzec 1995

Migawki z promocji książki Macieja Zarębskiego Od dżumy do dżumy 
w Klubie Księgarza w Warszawie z udziałem Wojciecha Siemiona…

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami promocji we Wrocławiu
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4. Początki działalności 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne od samego począt-
ku funkcjonowania nie miało drogi usłanej różami. Euforia 
w społeczeństwie związana z powstaniem Solidarności nie 
trwała długo. Mimo to już w roku 1982 udało się zainauguro-
wać serię wydawniczą „Biblioteki Staszowskiej” wydaniem I 
i II tomu Almanachu Staszowskiego.10 

Niemniej początki były bardzo trudne chociażby z tego 
względu, że władze nie były przygotowane do funkcjonowa-
nia w warunkach szeroko pojętego pluralizmu. Trudno było 
władzy wyzwolić się z pęt centralnego sterowania całym ży-
ciem społeczno-gospodarczym kraju. Stąd też wszelkie nowo 
powstałe towarzystwa, organizacje i stowarzyszenia kultural-
ne podlegały ciągłym naciskom rządzącej partii. I tylko dzię-
ki determinacji i wysiłkowi działaczy regionalnych udało się 
przetrwać i osiągnąć nawet pewne sukcesy, mimo przysło-
wiowego walenia głową w mur.

Sytuacja taka trwała do czerwcowych wyborów 1989, kie-
dy to rozpoczął się proces budowy państwa obywatelskiego 
na bazie demokracji i samorządności. Zaczęła nabierać ru-
mieńców współpraca samorządowców z regionalistami wy-
bieranymi przecież już od dawna w sposób demokratycz-
ny. Proces tej współpracy przebiegał jednak nie bez oporów, 
o czym mógł się przekonać na własnej skórze dr Maciej Za-
rębski i zapraszani przez niego goście.

W tych nowych warunkach w 1989 roku zaczęto wydawać 
miesięcznik społeczno – kulturalny Goniec Staszowski. Ma-
ciej Zarębski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że musi 
istnieć jakaś platforma porozumiewania się ze społeczeń-
stwem, informowania go o różnych mniejszych i większych 
wydarzeniach społeczno – kulturalnych Ziemi Staszowskiej. 
Wiedział, że przestrzeń kulturalna nie może pozostać pustką 

10 M. A. Zarębski, Z dziejów Regionalizmu Świętokrzyskiego, Wyd. Święto-
krzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk 2005, str. 49
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w życiu społeczności lokalnej. Czuł, że musi ją zapełnić taki-
mi treściami, które wyzwolą lokalny patriotyzm i inicjatywę, 
spowodują, że każdy będzie dumny z przynależności do tej 
swojej małej ojczyzny. Trzeba przyznać, że robił to znakomi-
cie. Przedstawiając swoją inicjatywę na posiedzeniu Zarządu 
STK spotkał się z jego zrozumieniem i w ten sposób Goniec 
zaczął pełnić nakreśloną mu funkcję.

Oczywiście na tym nie skończyła się swoista ofensywa 
Prezesa Macieja Zarębskiego. Postanowił bowiem stworzyć 
placówkę zajmującą się dokumentowaniem historii regionu, 
co było wręcz rzeczą niezbędną. I tym razem Zarząd STK 
zaakceptował nowy pomysł otwierając w październiku 1991 
roku Muzeum Ziemi Staszowskiej działające społecznie do 
połowy 2004 roku. 

Ciągle jednak błądziła po głowie myśl zajęcia się eduka-
cją regionalną młodzieży staszowskiej. Miał przecież do spła-
cenia dług zaciągnięty u swoich zacnych pedagogów i rodzi-
ców, którzy zaszczepili w nim na trwałe podstawowe pier-
wiastki polskości. Stąd zrodziła się inicjatywa powołania 
w 1994 roku Uniwersytetu Młodzieżowego Małych Ojczyzn 
(UMMO) jako placówki wychowującej młodzież w duchu 
polskiego patriotyzmu i ukochania swojego miejsca urodze-
nia oraz poznawania kultury i obyczajów własnego regionu.

Skoro UMMO już działał, przyszła pora na nowe inicjaty-
wy. Bo Maciej Zarębski osiągając coś, nigdy nie spoczywa 
na laurach nadymając się sukcesem przy biurku, zatopiony 
w wygodnym fotelu. Zresztą nawet biurka nigdy nie posiadał. 
Fotela też, jedynie zwykłe krzesła w Muzeum Staszowskim. 
Zawsze twierdził, że on nie jest urzędnikiem tylko działa-
czem, który musi pozostawić po sobie jakiś trwały ślad w ży-
ciu społeczności lokalnej.

Nadal jednak nie było lekko gdyż i okoliczności ustrojowe 
często nie sprzyjały rozkwitowi regionalizmu. Spore zawiro-
wania wprowadziła nowa reforma podziału administracyjne-
go i ustawa o stowarzyszeniach, która praktycznie pozbawiła 
ruch regionalistyczny dotacji państwowych. Nie będę na ten 
temat się wypowiadać ponieważ znakomici uczeni i regiona-
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liści wylali morze atramentu omawiając te zagadnienia i za-
wsze można się z tymi opiniami zapoznać. Ze swej strony za-
uważam tylko, że brak dopływu środków pieniężnych znacz-
nie osłabił kondycję towarzystw, gdyż nawet do prowadzenia 
działalności statutowej musiały szukać funduszy na własną 
rękę u różnych prywatnych sponsorów. Ministerstwo Kultu-
ry praktycznie przestało interesować się regionalnymi towa-
rzystwami kultury.11 Z kolei władze samorządowe albo nie 
posiadały w swoich budżetach środków na ten cel, albo też 
w ten sposób próbowały uzależnić od siebie towarzystwa. 
W ich centrum pozostawała raczej kultura masowa, z którą 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne zawsze przegrywało 
w staraniach o środki finansowe. Poza tym w ramach kultu-
ry masowej zawsze można było władzy łatwiej zaistnieć, niż 
w działalności STK. Mylne to było przeświadczenie, ale wła-
dza lokalna jakoś nie mogła przestawić się na nowe tory my-
ślenia.

Żeby przetrwać szereg niekorzystnych miejscowych tren-
dów Maciej Zarębski dokonywał wręcz ekwilibrystyki, co 
jest domeną wyłącznie wielkich pasjonatów. Tacy pasjonaci 
zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nie oni ocalą od zapo-
mnienia historię swojego regionu, nauczą młodzieży patrio-
tyzmu, „rozruszają” kulturalnie społeczność lokalną, to kto to 
zrobi? Z pewnością nie urzędnicy i to bez względu na to jaki 
szczebel władzy posiadają.

11 M.A.Zarębski, Z dziejów Regionalizmu Świętokrzyskiego, dz.cyt. str.55
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Na zebraniu naukowym P. T. L. w Golemowie k. Staszowa z udziałem 
prof. Beaty Bogdanikowej i jej męża prof. Tadeusza Bogdanika – 1981

Maciej Zarębski otwiera sesję popularno-naukową „Historia 
Rytwian” z udziałem ks. Macieja Radziwiłła (z wąsami) – 1988

W Wąchocku przed wymarszem na patriotyczną imprezę na Wykus 
w towarzystwie adiutanta Antoniego Hedy „Szarego” – czerwiec 1989
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Na ognisku w Chańczy z grupą ludzi kultury ziemi staszowskiej, 3 z le-
wej Józef Firmanty, malarz prymitywista z Kontuszowa – jesień 1990

W Muzeum Ziemi Staszowskiej, utworzonym z inicjatywy Macieja 
Zarębskiego w październiku 1991 – jedna z pierwszych imprez

Maciej Zarębski przemawia podczas uroczystego odsłonięcia tablicy 
poświęconej ks. Aleksandrowi A. Czartoryskiemu – październik 1992
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5. Biblioteka Staszowska

Najstarsze „dziecko” Staszowskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego również miało trudne początki, co jednak nie prze-
szkodziło na wydanie od roku 1989 do roku 1998 – 85 pozycji 
książkowych, średnio 8 – 10 książek rocznie. Kontynuowano 
wydawanie Almanachu Staszowskiego, którego III tom uka-
zał się w roku 1995.12 Inicjatywę wydawniczą STK charakte-
ryzuje tabela nr 1.

Tablica 1
Ilość książek wydanych w Bibliotece Staszowskiej

Rok Ogółem
ilość egz.

w tym związa-
ne z regionem

udział % wyd. 
reg. w ogółem

1982 6 6 100
1983 2 2 100
1984 1 1 100
1986 1 - -
1988 3 3 100
1989 2 2 100
1990 2 - -
1991 5 4 80
1992 4 4 100
1993 9 5 56
1994 9 4 44
1995 16 9 56
1996 16 8 50
1997 9 5 56
1998 14 8 57
1999 14 9 64
2000 21 11 52
2001 15 4 27
2002 15 5 33
2003 18 4 22
2004 15 4 27
2005 3 2 66
Razem 200 100 50

Źródło: Pasje i czyny Macieja Andrzeja Zarębskiego, Wyd. Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk 2008, str. 120.

12 Tamże, str. 60
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W pierwszych 9 latach działalność wydawnicza nie była impo-
nująca. Do roku 1992 wydawano średnio około 3 książek rocznie. 
„Drugi oddech” został złapany w roku 1993 i od tego czasu średnia 
roczna wzrosła już do 14 książek. Rozmach wydawniczy został do-
strzeżony przez centralne ośrodki kultury. W listopadzie 2002 roku 
na zaproszenie Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteka Sta-
szowska wystąpiła w roli gościa prezentując swój dorobek. Wiele 
ciepłych słów w związku z tym wypowiedział ówczesny wicemi-
nister kultury jak również i dyrektor Biblioteki Narodowej. I trudno 
się dziwić, skoro z Biblioteką Staszowską współpracowali tacy zna-
ni autorzy jak poeta Zdzisław Łączkowski, dramaturg Jerzy Prze-
ździecki, nieżyjący już pisarz Roman Samsel, znany socjolog prof. 
Andrzej Tyszka, czy elbląski adwokat Zygmunt Kukomski, które-
mu wydawnictwo wydało 16 książek, gdyż było ono otwarte na 
każdą krajową i zagraniczną propozycję. Wśród autorów Ziemi Sta-
szowskiej niewątpliwie centralną pozycję zajmują książki Macie-
ja Andrzeja Zarębskiego. Jego nazwisko jako autora lub współauto-
ra wydawnictw figuruje 41 razy. Poza tematyką dotyczącą podróży 
autora czy rodziny, zawartość jego prac obejmuje dokumentowanie 
działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, historii Sta-
szowa, opracowań materiałów z różnego rodzaju organizowanych 
sympozjów i zagadnień regionalizmu. I tak cyklicznie opracowywał 
kalendarium STK, osiągnięcia Biblioteki Staszowskiej, fakty i wy-
darzenia społeczno – kulturalne na Ziemi Staszowskiej na przeło-
mie tysiącleci, wspólnie ze Stanisławem Rogalą zajął się dorobkiem 
15-lecia STK. 

 W zakresie tematycznym dotyczącym samego Staszowa opra-
cował dzieje staszowskiej służby zdrowia, monografię miasta i jego 
kalendarium 1525-1995, przewodnik po tym uroczym mieście, opi-
sał Staszów pradziadków, zebrał opinie młodzieży jako pokłosie za-
jęć na Młodzieżowym Uniwersytecie Małych Ojczyzn. Zajął się ży-
ciem i działalnością Adama Bienia i Manfreda Zänkera.13 Wspólnie 
z prof. Andrzejem Tyszką odkryli na nowo i opracowali dorobek 
malarza prymitywisty z Korytnicy – Józefa Firmantego.
13 Manfred Zänker, przed II wojną świat. dyplomata niemiecki, antyfaszy-
sta i pacyfista, w czasie II wojny św. partyzant polskiego oddziału „Jędru-
sie” walczącego z Niemcami na Kielecczyźnie, więzień Łubianki, po woj-
nie tłumacz nadburmistrzów Berlina Zachodniego.



27

Organizowane sympozja i sesje popularno – naukowe za-
wsze znalazły swoje odbicie w opracowaniach wydawanych 
w ramach Biblioteki Staszowskiej, np. zbrodnie stalinowskie 
w Chańczy, regionalizm a kultura, dzieje Insurekcji 1794 r., 
materiały z Forum Regionalistów Świętokrzyskich oraz z tar-
gów wydawnictw regionalnych. Jednym słowem, wspaniała 
dokumentacja dla potomnych.

W owocnej współpracy z prof. Andrzejem Tyszką dokonali 
wyboru materiałów dotyczących rodziny kultur europejskich 
oraz zagadnień narodowego i regionalnego wymiaru kultu-
ry. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że współpraca z prof. 
Andrzejem Tyszką przyniosła ruchowi regionalnemu bardzo 
wiele korzyści. Pozwoliła na przybliżenie społeczeństwu pro-
blematyki kultury regionalnej jednoczącej się Europy z sil-
nym zaakcentowaniem pierwiastków polskości.

Wśród autorów Biblioteki Staszowskiej wydano wiele ty-
tułów kieleckiego geologa Jerzego Fijałkowskiego, autora 
klechd, legend i opowieści, których większość zawarł w XII-
częściowych „Opowieściach z Gór Świętokrzyskich”. Tema-
tykę jego książek stanowiły również gawędy staszowskie, opa-
towskie, sandomierskie, felietony popularyzujące wiedzę przy-
rodniczo – historyczną regionu oraz opowieści anegdotyczne 
o Ponidziu jak i o zbójach świętokrzyskich, a legendy o dwor-
kach, pałacach i zamkach staszowskich opracował wspólnie 
z Maciejem Zarębskim. Swoimi książkami wniósł znaczny 
wkład w promowanie dziejów regionu świętokrzyskiego.

Swoje wiersze wydawał staszowski poeta Wiesław Kot 
oraz Krzysztof Szular.

Nadmienić trzeba, że w początkowym okresie działalno-
ści Biblioteki Staszowskiej, w wydawnictwach dominowa-
ła wyłącznie staszowska tematyka regionalna. Z chwilą szero-
kiego otwarcia się na obszar całego kraju ustąpiła miejsca in-
nym zagadnieniom ale nadal zajmowała w niej znaczny udział, 
a w przedziale lat 1993-2000 ponad połowę (54%). W całym 
okresie 22 lat działalności wartości te rozłożyły się po połowie. 

Wydawnictwa książkowe Biblioteki Staszowskiej stano-
wiły bardzo często upominki w różnych konkursach organi-
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zowanych przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne szcze-
gólnie dla młodzieży, ale nie tylko. Otrzymywali je również 
odwiedzający Muzeum Staszowskie przedstawiciele innych 
miast, społeczności, czy zaproszeni goście. 

Będąc gościem na obchodach 20-lecia STK z niemałym 
zaskoczeniem odebrałam informację nauczyciela akademic-
kiego, pani Jadwigi Sztaby. Otóż wyjeżdżając z młodzieżą 
akademicką do różnych miast europejskich na terenie całej 
Europy, zabierała zawsze ze sobą odpowiednie materiały pro-
mujące Ziemię Staszowską. Wśród nich znajdowały się oczy-
wiście książki wydane w Bibliotece Staszowskiej. Jak zazna-
czyła, materiały te cieszyły się tam niebywałym zaintereso-
waniem właśnie ze względu na ich regionalistyczny charak-
ter.14 Sam dr Maciej Zarębski również nie ukrywał zaskocze-
nia, gdyż dopiero wtedy dowiedział się o tego rodzaju pro-
mocji. Doszłam wówczas do wniosku, że to przecież jego za-
sługa w ukierunkowaniu myślenia kategoriami aktywnego 
mieszkańca swojej Ziemi.

14 L. Kukomska, Obchody 20-lecia Staszowskiego Towarzystwa Kultural-
nego, Goniec Świętokrzyski nr 2/14 z 2001 r.
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Stoisko z nowościami wydawniczymi Biblioteki Staszowskiej 
w staszowskim Muzeum – 1998

Monika Kosiór przy stoisku STK na X Krajowych 
Targach Książki – Warszawa, wrzesień 1999
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Anna Dudajek przy stoisku nowości STK podczas II Sejmiku  
Regionalistów Świętokrzyskich w WDK w Kielcach – maj 2003

wystawa wydawnictw Biblioteki Staszowskiej roku 2000 na Biesia-
dzie Literackiej w WDK w Kielcach – styczeń 2001

Maciej A. Zarębski przy stoisku z czasopismami i książkami Biblioteki
Staszowskiej – Ośrodek Regionalizmu w Zagnańsku - czerwiec 2004
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6. „Goniec Staszowski”

Intencją rozpoczęcia wydawania Gońca Staszowskiego 
było przede wszystkim informowanie lokalnej społeczności 
o wszelkich wydarzeniach społeczno – kulturalnych i stwo-
rzenie możliwości wymiany niczym nie skrępowanej myśli 
oraz szeroko pojęta edukacja regionalna.

Na łamach Gońca wypowiadali się nie tylko miejscowi 
animatorzy życia społeczno-kulturalnego ale również przed-
stawiciele innych regionów Polski, przybliżając Staszowia-
nom godne odwiedzenia miejsca swojego zamieszkania czy 
też problemy, jakimi żyją lokalne społeczności. Pismo to łą-
czyło, o co zabiegał jego redaktor naczelny Maciej Zarębski 
i trzeba przyznać, że to mu się udało. Na łamach Gońca moż-
na było spotkać również tematykę programów wyborczych 
w wyborach do różnych organów władzy państwowej czy sa-
morządowej, prezentowane były wywiady kandydatów róż-
nych opcji politycznych. Wszak społeczność lokalna musia-
ła zapoznać się z różnymi punktami widzenia na określone 
problemy a innego forum nie było. Goniec im to umożliwiał.

Redaktor naczelny raczył również swoich czytelników ar-
tykułami autorstwa prof. Andrzeja Tyszki subtelnie przybli-
żającego tematykę kultury regionalnej, zastanawiał się nad 
miejscem polskiej kultury w jednoczącej się Europie, zwracał 
uwagę na szereg zagadnień regionalizmu, które na co dzień 
umykają z pola widzenia przeciętnego Polaka.

Zbigniew Święch opowiadał o Rzeczpospolitej Trzech Na-
rodów, Wawelu i wielu innych wydarzeniach historycznych 
mających wpływ na kształtowanie się europejskiej tożsamości.

Można było również znaleźć reportaże z podróży Staszo-
wian do różnych zakątków świata, ukazywały się ciekawe 
wywiady ze znanymi osobami, że wymienię tu choćby zna-
nego podróżnika, pisarza i reżysera Stanisława Szwarc-Bro-
nikowskiego czy kompozytora rodem ze Staszowa, Roberta 
Panka.

Rozmach, z jakim Goniec wszedł na rynek wydawnictw 
regionalnych, został dostrzeżony przez wiele organizacji 
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centralnych. Już w czerwcu 1994 r. pismo zajęło III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Prasy Lokalnej zorganizowa-
nym przez Instytut dla Krajów Europy Wschodniej – IDEE. 
W październiku tegoż roku zdobył dwie pierwsze nagrody 
w konkursie gazet lokalnych „Prasa lokalna – Demokracja lo-
kalna – Samorząd” w kategoriach: prezentacja gmin oraz pre-
zentacja liderów lokalnych w grupie miesięczników. Został 
uznany najlepszym pismem regionalnym w kraju.

Od 2001 roku Goniec współredagowała młodzież gim-
nazjalna i licealna Staszowa ze swoim redaktorem prowa-
dzącym Januszem Wojtanem. Muszę przyznać, że ten Sta-
szowski Goniec Młodzieżowy bardzo pozytywnie mnie za-
skoczył, zarówno poprawnie redagowaną treścią artykułów 
pisanych młodą ręką jak i realizmem w ocenie rzeczywisto-
ści. Wyczuwało się, że młodzież zaczęła dostrzegać pięk-
no swojego regionu, była zafascynowana odkrywaniem zna-
czenia dotąd niezauważanych zabytków, obok których prze-
chodziła dotąd obojętnie, jak i postaci historycznych. Oczy-
wiście nie pomijała swoich szkolnych spraw, które przecież 
były dla niej bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, jak kon-
kursy, wycieczki, matura. I aż dziw bierze, że w kwietniu 
2001 roku Starostwo Powiatowe w Staszowie wysyła do dy-
rektorów staszowskich szkół średnich list zabraniający im 
organizowania dystrybucji Gońca Staszowskiego. Dla mło-
dych redaktorów swojej wkładki była to tragedia, a dla Ma-
cieja Zarębskiego oznaczało, że nakład musiał być ograni-
czony o połowę.15

Najwidoczniej urzędnicy nie chcieli dopuścić, aby w pi-
śmie tym pojawiały się jakiekolwiek krytyczne uwagi o ich 
pracy docierające do opinii publicznej. A że pojawiały się, był 
w tym i mój udział. Tylko dlaczego od razu karać młodzież? 
Dlatego, że ktoś zaproponował jej ciekawe zajęcie, rozwija-
nie swojego talentu i aktywności? Ale urzędnikowi się nie 
przetłumaczy, jest na to zbyt odporny.

15 M.A.Zarębski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w latach 1994-2004, 
Wyd. STK, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Staszów-Zagnańsk 
2005, str.68
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W roku 2000 zaczyna ukazywać się również Goniec Świę-
tokrzyski o szerszej formule terenowej, obejmujący cały re-
gion świętokrzyski. Trwało to do końca roku 2002, a od stycz-
nia 2003 zaprezentowano Goniec Staszowsko-Świętokrzyski. 
Na wydawanie dwóch tytułów nie było po prostu środków. 
W okresie tym przestało wychodzić wiele lokalnych pism 
gdyż uzależnione one były od otrzymywanych dotacji od or-
ganów władz samorządowych. Te zaś uchwalając swoje bu-
dżety nie przyznawały nawet przysłowiowego grosza na tego 
typu działalność. Tak było i w Staszowie. W budżecie na rok 
2003 nie przewidziano żadnych środków ani na działalność 
statutową STK, ani na Gońca, ani nawet na Muzeum Ziemi 
Staszowskiej.16

W tej nowo zaistniałej sytuacji Maciej Zarębski skazany 
został wyłącznie na własną inwencję w zakresie pozyskiwa-
nia sponsorów, aby Goniec mógł się w ogóle ukazywać. Stąd 
też w roku 2003 wydano jedynie 3 jego numery. Głową muru 
nie przebijesz – mówi znane polskie przysłowie.

Na koniec odnotować należy, że po trzech latach nieby-
tu, już po odejściu Macieja Zarębskiego ze Staszowa, Goniec 
Staszowski znów się pojawił, ale nie jako samodzielne pismo 
wydawane przez stowarzyszenie obywatelskie, lecz jako do-
datek do pisma samorządowego Monitor Staszowski17. Wła-
dza dopięła swego biorąc pod swoją kontrolę pismo. Trudno 
być jednak dobrej myśli po takiej dziwnej symbiozie styku in-
teresów rządzących i rządzonych. W każdym razie mówienie 
w tym kontekście o demokracji byłoby wielkim nadużyciem.

16 Kalendarium – luty 2003 Goniec Staszowsko-Świętokrzyski maj 2003
17 Sym-Patyk&Obserwator „Pieprz i wanilia nad rzeką Czarną”, 
Goniec Świętokrzyski nr 1 z 2007 r.
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Nowy numer „Gońca Staszowskiego” Maciej Zarębski wręcza 
Józefowi Juszczykowi – staszowskie Muzeum 1998

Przy lekturze „Gońca…”  – w Golejowie 2002

Maciej Zarębski rozdaje egzemplarze nowego numeru „Gońca…”
podczas spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół w Staszowie jesień 2003
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7. Muzeum Ziemi Staszowskiej

Założone w październiku 1991 roku działało społecznie do 
połowy 2004 roku. Powstało wysiłkiem grupy entuzjastów 
badań nad dziejami miasta i regionu. Grupie tej przewodni-
czył Adam Bień i dwóch działaczy społeczników: Eugeniusz 
Ciepiela i Maciej Zarębski. 

Kiedy po raz pierwszy przestąpiłam jego progi z niedo-
wierzaniem stanęłam w miejscu a później, ledwo panując nad 
sobą, zmagałam się z tzw. pustym śmiechem. Powód? Ta-
kie muzeum widziałam po raz pierwszy w życiu. Muzeum 
mające siedzibę w piwnicach bloku mieszkalnego to chyba 
ewenement na skalę europejską! Powierzchnia ekspozycyj-
na 130 m2 bez zaplecza na przechowywanie, gromadzenie 
i opracowywanie zbiorów, bez odpowiednich warunków ter-
micznych, ochroniarskich, oświetleniowych i ciasnota to wa-
runki, w których mogli pracować wyłącznie pasjonaci.

Muzeum prowadzone społecznie przez Macieja A. Zaręb-
skiego posiadało swoją Społeczną Radę, w skład której wcho-
dzili: z Kielc Jan Jadach i Jerzy Fijałkowski, ze Staszowa Ma-
rian Jakubczyk, Andrzej Wawrylak i Lucjan Zaczkowski oraz 
znany malarz z Sulisławic, Tomasz Staszewski.

W tych siermiężnych warunkach placówka po prostu tętni-
ła życiem. Stosownie do potrzeb organizowano wystawy cza-
sowe i stałe, przyjmowano grupy wycieczek szkolnych i in-
dywidualnych turystów, organizowano spotkania z cieka-
wymi ludźmi, warsztaty teatralne, premiery Teatru Małych 
Form, spotkania staszowskich kół: Numizmatyków, Żołnie-
rzy AK, odbywały się promocje książek, wieczory literackie, 
sesje i odczyty popularnonaukowe z okazji rocznic narodo-
wych i regionalnych.

Ktoś zdziwiłby się, dlaczego to wszystko miało miejsce 
w murach muzeum? Odpowiedź jest prozaiczna: z braku 
miejsca, bowiem Staszowskie Towarzystwo Kulturalne mia-
ło swoją siedzibę właśnie w Muzeum Ziemi Staszowskiej. 
Władz miejscowych nie interesowało, aby dla tej placów-
ki wygospodarować jakiś odpowiedni lokal. To ludzie spoza 
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Staszowa, konkretnie z Warszawy, chodzili po mieście szu-
kając czegoś odpowiedniego. To właśnie Jerzy Przeździec-
ki i Roman Samsel zaproponowali, aby na potrzeby tak nie-
zbędnej placówki kulturalnej zagospodarować część strychu 
w staszowskim Ratuszu. 

Widocznie jednak władze samorządowe uznały, że zainte-
resowanie ludzi z zewnątrz sprawami Muzeum i STK było 
zbyt duże i działało na nie drażniąco, bo w końcu wyrzuciły 
STK z siedziby Muzeum odsyłając je do przedsiębiorstwa ko-
munalnego w celu wynajęcia sobie odpowiednich pomiesz-
czeń, oczywiście odpłatnie. Towarzystwo nie mające dopły-
wu żadnych środków nie mogło sobie na to pozwolić i odtąd 
spotkania odbywały się gościnnie w Zespole Szkół. Oczywi-
ście wszelka działalność oświatowa musiała zostać zawieszo-
na ze względu na brak siedziby. Natomiast Muzeum po kil-
kumiesięcznej przerwie wznowiło swoją działalność w do-
tychczasowych piwnicznych pomieszczeniach, ale już z in-
nym opiekunem.

Jest to doskonały przykład, jak władza potrafi zniszczyć 
każdą inicjatywę kulturotwórczą kogoś, kto nie pozwala wo-
dzić się na jej smyczy i działa dla dobra lokalnej społeczności 
pomijając takie czy inne zachcenia biurokratów.

Ks. Henryk Kozakiewicz, staszowski proboszcz podczas  
poświęcenia Staszowskiego Muzeum – grudzień 1991
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Uczestnicy jednej z pierwszych imprez w Muzeum 
Ziemi Staszowskiej – listopad 1991

Otwarcie wystawy malarstwa Małgorzaty Stanoszek w staszowskim Mu-
zeum z udziałem wojewody J. Sagatowskiej oraz Adama Bienia 1992

Maciej A. Zarębski w towarzystwie współtwórców Muzeum: Pawła Pier-
ścińskiego (dział fotografii) i Jerzego Fijałkowskiego (geologia) – 1993
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Dział Rzemiosła i dawnych na-
rzędzi pracy łącznościowców 

i… Militaria oraz…

...Judaica w Muzeum Ziemi Staszowskiej
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8. Uniwersytet Młodzieżowy Małych Ojczyzn

Doceniając znaczenie edukacji regionalnej w procesie 
kształtowania postaw patriotycznych, zarówno w wymiarze 
ogólnonarodowym jak i regionalnym, z inicjatywy Macieja 
Zarębskiego Zarząd STK powołał Młodzieżowy Uniwersytet 
Małych Ojczyzn. Słuchaczami jego była młodzież staszow-
skich szkół średnich. Ofertę programową ukierunkowano na 
zwiększenie zainteresowania młodzieży historią własnego re-
gionu i ludźmi, którzy w jego życie wnieśli, lub wnoszą, nie-
oceniony wkład.

Wykłady prowadzili zarówno członkowie Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego jak i zapraszani goście. Swoimi do-
konaniami w życiu dzielili się też rodowici Staszowianie, któ-
rych los osiedlił w innych rejonach Polski czy też zagranicy.

Zorganizowano zatem cykl spotkań z AK-owskimi par-
tyzantami oddziału „Jędrusie” działającego na tym terenie 
w okresie II wojny światowej. O ich dokonaniach opowia-
dał jeden z ich członków, Włodzimierz Gruszczyński, autor 
książki „Odwet – Jędrusie”. 

Tematykę II wojny światowej przybliżał w znakomity spo-
sób Adam Bień oraz płk AK Kazimierz Załęski „Bończa”, 
uczestnik kampanii wrześniowej, prawnuk słynnego podróż-
nika i odkrywcy Edmunda Strzeleckiego.

Organizowano spotkania z działaczami ruchu ludowego, 
społeczno-gospodarczego, zapraszano kolekcjonera broni 
białej i palnej Włodzimierza Strzałkowskiego, właściciela lo-
kalnej kawiarni, który w sposób niezwykle ciekawy opowia-
dał młodzieży sagę swojego rodu. 

Na spotkanie przybył rodowity Staszowianin kompozy-
tor Robert Panek. Jego opowieści o zagranicznych woja-
żach związanych z muzyką, młodzi ludzie słuchali z zapar-
tym tchem. Inny Staszowianin, wiceprezes STK Lucjan Za-
czkowski, wprowadzał młodzież w złoty wiek numizmatyki 
polskiej za czasów króla Zygmunta Starego.

Nie zapomniano też o literaturze organizując ciekawe spo-
tkania. Staszowski poeta Wiesław Kot wraz z kieleckim poetą 
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i fraszkopisarzem Krzysztofem Szularem prezentowali swoje 
poezje i prowadzili z młodzieżą ciekawe dyskusje. Tematem 
spotkań literackich była również twórczość Kamila Cypriana 
Norwida i Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a znany polski literat 
Zdzisław Łączkowski dzielił się swoimi refleksjami na temat 
małoojczyźnianych aspektów w literaturze.

Stosunkowo wiele czasu poświęcono na zajęciach sztuce. 
W tej dziedzinie niewątpliwie dużo dokonał członek STK, ma-
larz Tomasz Staszewski edukując grono młodych ludzi w zakre-
sie odbioru dzieła sztuki, odróżniania dzieła od kiczu, amator-
skiej twórczości od profesjonalnej. Mówił też o znaczeniu pla-
styki w aspekcie umiłowania małych ojczyzn posługując się 
przykładem malarza prymitywisty z podstaszowskiej Korytni-
cy, Józefa Firmantego i innych artystów związanych z regionem.

W rozumieniu sztuki malarskiej pomagał również kielec-
ki malarz i pedagog, doc.Julian Bartosik oraz staszowski ma-
larz Janusz Żukowski.

Dla ośmiu uzdolnionych plastycznie słuchaczy UMMO 
Maciej Zarębski zorganizował i sfinansował z własnych środ-
ków dwudniowy plener artystyczny w Zagnańsku, pod bacz-
nym okiem Tomasza Staszewskiego.

Maciej Zarębski jeździł z młodzieżą do różnych ciekawych 
miejsc w regionie świętokrzyskim aby dotknęli historii na 
żywo, nie tylko z książek. Wiedział bowiem, że w ten sposób 
człowiek na trwale zapamięta dzieje swojej ziemi. Odbyto 
więc wycieczkę do zabytkowej kopalni w Tarnowskich Gó-
rach, w Krakowie spotkano się z Sybirakiem Czesławem Ło-
tarewiczem i Bronisławem Orzechowskim, żołnierzem Wrze-
śnia 1939 r. Młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Le-
opolda Okulickiego oraz zwiedziła jego Izbę Pamięci w pry-
watnym domu w Szarbii. 

W Muzeum Zegarów w Jędrzejowie wsłuchiwano się 
w ich tykanie, zwiedzono prywatne Muzeum Geologiczne Je-
rzego Fijałkowskiego racząc się gawędami gospodarza oraz 
Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach.

Na zajęciach teoretycznych odbywających się w siedzi-
bie Muzeum Ziemi Staszowskiej Maciej Zarębski zapozna-
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wał młodzież z podstawowymi pojęciami, zasadami i cecha-
mi charakterystycznymi dla staszowskiego regionalizmu i po-
wiązanie jego z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, 
mówił o sensie życia we współczesnym świecie, wchodzeniu 
Polski do struktur europejskich, znaczeniu świadomości re-
gionalnej w życiu człowieka i dzielił się własnymi przemyśle-
niami w odniesieniu do zagadnienia, czym była i jest dla nie-
go samego Mała Ojczyzna w życiu i działalności. 

Z zagadnieniami regionalizmu zapoznawał młodzież sta-
szowską również prof. Andrzej Tyszka, znakomity znawca tej 
tematyki, wygłaszając referat o regionalizmie u progu XXI 
wieku oraz Jan Jadach z Kielc, teoretyk regionalizmu i spe-
cjalista w zakresie monografii małoojczyźnianej. Ciekawe 
spotkanie odbyło się ze Zbigniewem Święchem z Krakowa, 
członkiem Światowego Klubu Odkrywców w Nowym Jorku.

Tak przygotowana młodzież, z inicjatywy Macieja Zaręb-
skiego, zorganizowała Klub Ambasadorów Małych Ojczyzn 
skupiający blisko 50 uczniów staszowskich szkół licealnych. 
Na zebraniu organizacyjnym młodzi ludzie wyłonili spośród 
siebie odpowiedni Zarząd.18

Młodzież objęta tak znakomitą opieką poczuła, że jest po-
trzebna swojej Małej Ojczyźnie Staszowskiej. To ja zakty-
wizowało i dało poczucie, że może wpływać na kształt ży-
cia społeczno – kulturalnego Staszowa. Mogła wypowiadać 
się bez cenzury w swoim Staszowskim Gońcu Młodzieżowym. 
Uczestniczyła w wielu spotkaniach organizowanych przez 
STK w siedzibie Muzeum z ludźmi znanymi z pierwszych 
stron gazet i z tego skwapliwie korzystała.

Muszę w tym miejscu powiedzieć, że osobiście byłam nie-
zmiernie zdziwiona dużą ilością młodych ludzi staszowskich 
szkół na spotkaniach z okazji 20-lecia Staszowskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, czy targach wydawnictw regional-
nych, gdyż w dzisiejszych czasach młode pokolenie pasjo-
nuje się raczej czymś innym. W Staszowie natomiast oni żyli 
tym, co działo się w ich miejscu zamieszkania, bo ktoś do 
nich przemówił w inny sposób niż nauczyciel.
18 M.A.Zarębski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne… dz.cyt.str.68
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Dla tych młodych ludzi nagrody za udział w konkursie 
wiedzy regionalnej w postaci plakietek – symboli małej oj-
czyzny wręczane przez Macieja Zarębskiego były czymś nie-
zwykłym. Jak przyznaje uczeń, licealista z Zespołu Szkół, po 
raz pierwszy nagrody były wręczane nie przez szkołę, tylko 
przez STK i to przed mieszkańcami miasta, a nie przed kole-
gami szkolnymi. Odebrali to jako swoisty debiut publiczny 
i bardzo przeżywali19.

Z pewnością dzięki zajęciom na UMMO silniej wrośli w tę 
ziemię, na której się urodzili mając jednocześnie świado-
mość, że ziemia ta jest ubogacona nie tylko pięknem przyro-
dy, ale również i historią. Szkoda tylko, że po odejściu ze Sta-
szowa Macieja Zarębskiego działalność ta uległa znacznemu 
ograniczeniu na rzecz Uniwersytetu III wieku.20

19 M. Durlik, Moja Mała Ojczyzna – temat ciągle aktualny, Staszowski Go-
niec Młodzieżowy, Lato 2001 r.
20 Czy nie można było tej nowej, jakże przecież potrzebnej, inicjatywy 
wprowadzić dodatkowo, nie kosztem młodzieży? Czyżby samorząd uznał, 
że nie należy zbytnio inwestować w młodzież? Może ktoś kiedyś odpowie 
na te pytania.

Młodzież z Zygmuntem Braurem, prywatnym hodowcą koni arabskich, 
twórcą oazy Kuhailan w chwilę po spotkaniu – listopad 1998
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Uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie podczas zajęć w ramach 
Uniwersytetu Młodzieżowego Małych Ojczyzn 1998... 

...i 2001

Maciej A. Zarębski wręcza wyróżniającym się „studentom” 
nagrody książkowe – czerwiec 2002
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Maciej A. Zarębski oraz…

Zbigniew Święch podczas zajęć ze „studentami” – jesień 2001

M. A. Zarębski z młodzieżą przed pomnikiem gen. L. Okulickiego 
w Wierzbnie. Z prawej Cz. Łotarewicz, z lewej M. Orzechowski – 1999
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9. Działalność artystyczno – imprezowa

Działalność ta posiada, w pewnej jej części, charakter cy-
kliczny. Dotyczy to upamiętnienia rocznic ważnych wydarzeń 
związanych z historią Polski, regionu i kultywowaniem trady-
cji. Tematykę organizowanych imprez przedstawia tabela nr 2.

Tablica nr 2
Działalność artystyczno-imprezowa Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego w latach 1994 – 2004

Rok Sympozja, se-
sje pop.-nauk.

Biesiady, wie-
czory lit. spo-

tkania, rocznice

Wystawy,
wernisaże 

Promocje 
wyd.

Bibl. Stasz.
1994 2 4 1 4
1995 1 13 7 11
1996 1 9 11 9
1997 1 10 9 8
1998 1 9 8 11
1999 4 12 9 15
2000 4 18 8 11
2001 3 14 12 10
2002 1 12 7 7
2003 3 16 11 50
2004 1 8 3 22

Razem 22 125 86 158
Źródło: 1) M.A.Zarębski: Fakty i wydarzenia na Ziemi Staszowskiej na prze-
łomie tysiącleci, Wyd. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 2005 r.
 2) M.A.Zarębski: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w latach 
1994-2004, dz.cyt.

Sympozja i sesje popularno-naukowe
Problematyka regionalizmu w zasadzie zdominowała ten 

rodzaj działalności, gdyż poświęcono jej 13 spotkań. Nie zna-
czy to, że była nieobecna na pozostałych. Chcę tylko podkre-
ślić, że na tych 13 spotkaniach zajmowano się wyłącznie re-
gionalizmem. 

Sięgano więc do historii przywołując życie i działalność 
Aleksandra Patkowskiego, czy omawiając powstanie i funk-
cjonowanie Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych im. 
Stanisława Konarskiego. Zwracano baczną uwagę na bla-



46

ski i cienie współczesnego ruchu wydawnictw regionalnych 
w obliczu jednoczącej się Europy. Stosunkowo często zasta-
nawiano się nad rolą kultury narodowej w zjednoczonej Eu-
ropie, działalnością towarzystw regionalnych w strukturach 
unijnych, szansą małych miasteczek w Europie oraz literatu-
rą małych ojczyzn.

Historia gościła na 4 spotkaniach powracając do tematyki 
Powstania Kościuszkowskiego z okazji 250-lecia jego wybu-
chu, 60 rocznicy Września 1939 r., życia i działalności Adama 
Bienia oraz Ziemi Staszowskiej w czasach niewoli.

Tematem 2 sesji była twórczość Zygmunta Wójcika, sta-
szowskiego pisarza i reportera zaangażowanego we współ-
pracę Polsko – Słowacką. Zorganizowano też sympozjum 
ekologiczne, medyczne, wykorzystując ogromną wiedzę me-
dyczną dr medycyny Macieja Zarębskiego. Nie zapomniano 
też o Poczcie Polskiej z okazji jej Międzynarodowego Dnia.

Trzeba przyznać, że swoją wiedzą dzieliło się ze Staszo-
wianami wiele znakomitych osobistości, że wymienię przy-
kładowo, oprócz Macieja Zarębskiego, również prof. Andrze-
ja Tyszkę, prof. Izabelę Bukraba-Rylską, dr Andrzeja Koci-
szewskiego, dr Wojciecha Musiała, Zbigniewa Święcha czy 
Jana Jadacha.

Biesiady, wieczory literackie, rocznice
Największą dynamiką w ilości organizowanych tego typu 

spotkań charakteryzują się lata 1995-2003. W okresie tym 
podstawową formułą działania było organizowanie corocz-
nych cyklicznych spotkań. Nawiązywały one do ważnych 
rocznic związanych zarówno z dziejami Polski, jak i staszow-
skiego regionu. 

Z pietyzmem i potężnym ładunkiem patriotyzmu powra-
cano do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 la-
tach niebytu państwowości polskiej, pochylano głowy przed 
powstańcami Stycznia 1863 roku, Powstania Warszawskiego, 
ofiarami niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę w 1939 
roku. Obchodzono uroczyście kolejne rocznice zakończenia 
II wojny światowej, poświęcano wieczory wspomnień pro-
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cesowi 16 polskich członków Rządu Państwa Podziemnego. 
Uczestniczył w nich Adam Bień, którego już po jego śmierci, 
wspominano co roku. Nie zapomniano też o znaczeniu Kon-
stytucji 3 Maja.

W siedzibie Muzeum Ziemi Staszowskiej co roku odbywa-
ły się spotkania opłatkowe z udziałem przedstawicieli władz 
samorządowych i miejscowego kościoła, poświęcano kobie-
tom marcowe święto, obchodzono kolejne Dni Nauczyciela, 
Kolejarza, Służby Zdrowia, a idąc z duchem czasu dedyko-
wano zakochanym wieczory walentynkowych strof.

 Pamiętano oczywiście o własnych rocznicach. Goniec Sta-
szowski uroczyście obchodził swoje 10 urodziny, taki sam ju-
bileusz przypadł Muzeum Staszowskiemu, Biblioteka Sta-
szowska również święciła swoje 20-lecie jak i Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne.

Przy 20-leciu STK chciałabym zatrzymać się na dłużej 
z tego względu, że po raz pierwszy pojawiłam się wówczas 
w Staszowie. Zaskoczyło mnie, że jubileuszem żyło całe mia-
sto z burmistrzem na czele, który był obecny na sympozjum 
o tematyce szansy małych miasteczek w jednoczącej się Eu-
ropie. Z władz lokalnych zabrakło starosty, ale jeżeli wcze-
śniej zakazał szkołom kolportażu Gońca Staszowskiego to, 
powiedzmy szczerze, w tej sytuacji jego obecność można by 
uznać co najmniej za nietakt.

Odbył się nawet turniej piłki siatkowej o puchar Prezesa 
STK. Miałam okazję być obserwatorem meczu finałowego 
i muszę przyznać, że nie spodziewałam się gry na tak wyso-
kim poziomie. Zdziwienie moje było tym większe, że w jed-
nej z drużyn ujrzałam jedyną panią wśród całej męskiej dru-
żyny, ale jak ona wspaniale grała! Okazuje się, że Maciej Za-
rębski potrafił umiejętnie wciągnąć do wspólnego działania 
różnorodne, szerokie kręgi osób.

Imponujące wrażenie można było odnieść z wystaw w sie-
dzibie Muzeum, w którym oczy cieszyła wspaniała ekspozy-
cja fotograficzna, numizmatyczna oraz wydawnicza Bibliote-
ki Staszowskiej. Wspólnie z Archiwum Akt Nowych Oddzia-
łu IPN w Krakowie zaprezentowano wystawę „Katyń – Wal-
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ka o prawdę”, którą otworzył ówczesny dyrektor Krakow-
skiego IPN, Janusz Kurtyka.

Miałam także okazję poznać prawdziwe piękno przyrody 
Ziemi Staszowskiej podziwiając je wspólnie ze znanym pisa-
rzem Romanem Samselem, spacerując nad jeziorem w Gole-
jowie. Patrząc na wybiegający w jezioro drewniany pomost, 
las odbijający się w spokojnej wodzie, wyłaniające się zza 
drzew budynki ośrodka wypoczynkowego żałowałam, że nie 
mam przy sobie palety i pędzla, aby to wszystko uwiecznić 
na płótnie. W tej bajkowej scenerii Maciej Zarębski zorga-
nizował dla gości wieczorne ognisko z występem kieleckiej 
wokalistki Anny Kochowicz. Wszyscy bawili się znakomicie. 

Podczas tych 2-dniowych obchodów rzucała się w oczy 
duża ilość młodzieży w nich uczestniczącej, co w moim od-
czuciu było jakimś swoistym ewenementem. Gdy jednak po 
jakimś czasie zapoznałam się z punktem widzenia tego ju-
bileuszu oczami młodego człowieka, zrozumiałam wszyst-
ko. Ten młodzieniec, redaktor młodzieżowej wkładki w Goń-
cu, był zafascynowany rozmachem organizacyjnym imprezy 
i z prawdziwą dumą odnosił się do występu Chóru Nauczy-
cielskiego wykonującego znaną pieśń Polskie kwiaty.21 Dla 
niego była to żywa lekcja patriotyzmu. Zrozumiałam wów-
czas, że model kształtowania młodego człowieka w duchu 
polskości przyjęty na zajęciach Młodzieżowego Uniwersyte-
tu Małych Ojczyzn spełnił swoje zadanie. A więc sukces Ma-
cieja Zarębskiego był niepodważalny. Potwierdziła to rów-
nież wówczas i sama młodzież przedstawiając własny, wspa-
niały program literacki 20 lat stuknęło STK czynnie wpisując 
się nim w obchody. 

Do zaangażowania się bez reszty w sprawy popularyzacji 
regionalizmu staszowskiego i przyjęcia prawdziwie patrio-
tycznej postawy odniósł się Tadeusz Szczerbic, rodowity Sta-
szowianin, pisząc w okolicznościowym liście: „…gratuluję 
niezwykłych trwałych osiągnięć w dziele pomnażania ducha 
narodowego i umacniania polskiej tożsamości”. I jeszcze na-
stępny cytat: „Oby nadal i nieprzerwanym rytmem, dr Zaręb-
21 J.Wojtan: Jubileusz STK, Goniec Staszowski nr 6/132 z 2001 r.
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skiego energia, talent i inwencja przyczyniały się do rozwo-
ju i wzbogacania tej Ziemi, ponieważ stanowiła ona bastion 
polskości…”22

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne angażowało się 
w sposób aktywny również w obchody lokalnych rocznic 
i wydarzeń. Uroczyście obchodzono 200 rocznicę pobytu Ta-
deusza Kościuszki w Staszowie, upamiętniono zagładę sta-
szowskiej gminy żydowskiej, tysiąclecie ruchu ludowego na 
tych ziemiach, pacyfikację pobliskiej wsi Strużki.

W pomieszczeniach Muzeum miały miejsce benefisy, m.in. 
poety Zdzisława Łączkowskiego na jego 70 urodziny, Ma-
cieja Zarębskiego w 60-lecie urodzin, czy ukończenie 75 lat 
przez Manfreda Zänkera. 

W gościnne progi Staszowskiego Muzeum zapraszano 
wiele ciekawych postaci, głównie z myślą o młodzieży.

Dzielił się więc swoimi wspomnieniami mieszkaniec El-
bląga, gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, legendarny do-
wódca 106 Dywizji Piechoty Inspektoratu „Maria”, płk Jerzy 
Więckowski ze Staszowa, autor „Żołnierza Staszowa” czy płk 
Roman Bąkowski z Krakowa, ułan biorący udział w Kampa-
nii Wrześniowej 1939 r. 

Podczas spotkań literackich mieszkańcy Staszowa mogli za-
poznać się z twórczością poety Zdzisława Łączkowskiego, pi-
sarza Romana Samsela, dramaturga Jerzego Przeździeckiego, 
krakowskiego pisarza Zbigniewa Święcha, regionalisty Jerze-
go Jadacha, prozaika spod Pacanowa Zygmunta Wójcika. 

Z mieszkańcami spotkali się też Adam Bień i Zygmunt 
Brauer, których życie stanowiło najlepszy przykład jak moż-
na służyć małej ojczyźnie i być z tego powodu szczęśliwym. 
Natomiast Tadeusz Szczerbic dzielił się swoją wiedzą na te-
mat dziejów pokolenia Polaków II Rzeczpospolitej. 

Niebagatelną wiedzę niezbędną do należytego zrozumienia 
idei regionalizmu w życiu społeczności lokalnej wnosił czę-
sty gość Macieja Zarębskiego i STK, prof. Andrzej Tyszka.

Z kolei wieczory literackie poświęcano przypomnieniu na-
zwisk nieżyjących twórców regionalnych ze Staszowa i oko-
22 T. Szczerbic: Gratuluję osiągnięć, Goniec Staszowski lato 2001
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lic i patronowi staszowskiego szpitala, dr S.Niewirowicza.
Na osobiste zaproszenie Macieja Zarębskiego gościł w Sta-

szowie Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczpospo-
litej na Uchodźstwie. Na spotkaniu z młodzieżą obejrzał wi-
dowisko historyczne „Katyń Golgotą Wschodu”, wziął udział 
w uroczystości patriotyczno – religijnej na placu przyklasz-
tornym w Rytwianach, a z rąk Prezesa STK otrzymał pamiąt-
kowy medal z okazji 100-lecia urodzin Adama Bienia.

W progi Staszowskiego Muzeum zawitała kiedyś grupa 
francuskiej młodzieży ze swoim opiekunem zapoznając się 
nie tylko z eksponatami ale również z działalnością STK, 
a BBC kręciła film o staszowskich Żydach.

Byłoby nietaktem wobec Macieja Zarębskiego, gdyby nie 
wspomnieć o tym, że wszelkie spotkania, wieczory literackie 
czy biesiady, zawsze posiadały staranną oprawę artystyczną, 
właśnie dzięki niemu. Znaczący udział miała w tym młodzież 
staszowskich szkół, że wymienię tu choćby chór z Liceum 
Ekonomicznego, występy uczniów Zespołu Szkół czy Gim-
nazjum Nr 2 z programami słowno-muzycznymi oraz Teatr 
Małych Form działający przy STK.

W programy słowno-muzyczne angażował się też zespół 
„Pacanowianki”, Chór Nauczycielski pod dyr. Michała Żala, 
natomiast Andrzej Wawrylak i Wiesław Kot znakomicie przy-
gotowywali okolicznościowe programy poetyckie. Wiersze 
recytowała Ewa Zakrzewska, Mirosław Kowalik czy też Wie-
sław Kot. Często ze swoim recitalem występowała Anna Ko-
chowicz, a Maciej Zarębski dla pań zorganizował nawet po-
kaz mody lokalnych producentów. 

Miejscem wszystkich bez mała spotkań było Muzeum Ziemi 
Staszowskiej, w którym STK posiadało swoją siedzibę. Nie-
mniej z dorobkiem STK Maciej Zarębski zapoznawał na or-
ganizowanych biesiadach lub spotkaniach literackich także 
mieszkańców Kielc w gościnnych progach kieleckiego Woje-
wódzkiego Domu Kultury lub pałacyku Tomasza Zielińskiego. 
Gościł też w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytu-
cie Słowackim, Bibliotece Publicznej w Lesznie, Domu Kultu-
ry w Hrubieszowie. Delegacja STK brała udział w spotkaniach 
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poetyckich w Lewinie Brzeskim i Dusznikach. O dynamice 
działalności STK zaczynało być coraz głośniej w całej Polsce.

Na koniec warto wspomnieć, że na organizowanych do-
rocznych balach Gońca Staszowskiego prowadzono kwesty 
na cele społeczno-kulturalne. Skoro nie było dopływu żad-
nych dotacji należało własnym sumptem gromadzić środki, 
chociażby na nagrody dla laureatów różnych konkursów or-
ganizowanych przez STK dla młodzieży. Maciej Zarębski do-
skonale to organizował twierdząc, że najlepiej jest inwesto-
wać w młodzież.

Wystawy, wernisaże
Ekspozycje Muzeum Ziemi Staszowskiej, pomimo sier-

miężnych warunków w jakich funkcjonowało, stanowiły dość 
bogatą ofertę poznawczą zarówno dla środowiska lokalnego 
jak i coraz częściej odwiedzających je gości. Miały charakter 
zarówno wystaw stałych jak i czasowych stanowiących ilu-
strację organizowanych spotkań.

Tablica 3
Tematyka wystawowa Muzeum Ziemi Staszowskiej

na przestrzeni lat 1994-2004
Tematyka 

wystaw
Ilość 

ekspozycji
% udział 
w ogółem

Malarstwo, rysunek 23 27
Fotografika 18 21

Numizmatyka, medalier-
stwo, filatelistyka 15 17

Rzeźba 6 7
Pozostałe 24 28
Ogółem 86 100

Źródło: M.A.Zarębski: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne… dz.cyt.

Najczęstszą tematykę wystaw stanowiło malarstwo i ry-
sunek, 27% ogółu ekspozycji. Promowano głównie twór-
ców regionu świętokrzyskiego. Zdecydowanie prym wiedzie 
tu Józef Firmanty z Korytnicy, malarz prymitywista, które-
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go znawcy porównują do Nikifora Krynickiego.23 Oglądając 
jego obrazy na wystawie w Muzeum skłonna jestem postawić 
go jednak wyżej od Nikifora, chociażby ze względu na o wie-
le lepszą perspektywę obrazu. Prace Firmantego znajdują się 
w muzeach berlińskich, czeskich, słowackich, jak również 
w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jak pisarze pió-
rem, tak on pędzlem dokumentował sceny z życia wsi wraz ze 
zwyczajami lub okropnościami II wojny światowej.

Oprócz jego prac eksponowano również dorobek kielec-
kiego malarza Józefa Tarnowskiego, doc. Juliana Bartosika, 
Agnieszki Krzyżanowskiej, Ignacego i Brunona Kogutów, 
Antoniego Tarasa z Osieka, Feliksa Skowronka portrety par-
tyzantów II i III Rzeczpospolitej, Jadwigi Kotlarz z Rytwian 
obrazy sakralne, Norberta Palmera ze Staszowa, Stanisława 
Mytyka z Chmielowa, pejzaże sandomierskie Adama Sochy, 
Józefa Ziętarskiego, rysunki i pastele dr Tadeusza Lecha, wi-
cedyrektora staszowskiego szpitala, Józefa Łuszczyka portret 
satyryczny oraz Staszów piórkiem.

Trzeba przyznać, że zadziwiająco wielu utalentowanych 
twórców wydał ten region, a oni mieli szczęście, że trafi-
li na Macieja Zarębskiego, który z ich twórczością zapoznał 
mieszkańców tej Ziemi.

Równie często gościła w Muzeum ekspozycja prac foto-
graficznych. Na 18 wystawach pokazywano Staszów z prze-
łomu wieków, fotografiami Krakowskiego IPN ilustrowano 
historię katyńskiego ludobójstwa, dzieje Legionów Józefa 
Piłsudskiego i samego Marszałka. Maciej Zarębski uwiecz-
nił lata swojego pobytu w Libii dzieląc się ze zwiedzający-
mi wrażeniami z poznawania obcej nam kultury a także in-
nych miejsc na naszym globie, w których przebywał. Wspól-
nie z Robertem Pankiem zaprezentowali bardzo ciekawe ka-
dry z podróży do Ziemi Świętej.

Tematem fotosów były pejzaże regionu sandomierskiego, 
Słowacja w obiektywie Jacka Baranowskiego z Opola, a tak-
że konie z podstaszowskiej wsi oraz obchody rocznic STK.

23 M.A.Zarębski: Józef Firmanty z Korytnicy, folder Wyd.Staszowskiego 
Towarzystwa Kultury, Staszów-Rytwiany 2002
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Znaczące miejsce wystawiennicze zajęła numizmatyka 
i medalierstwo – 17% wszystkich wystaw. Zaangażowało się 
tutaj staszowskie Koło Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego jak i STK, które samo wybijało medale dla uczcze-
nia zasłużonych Polaków: Andrzeja Patkowskiego, Adama 
Bienia, Łukasza Opalińskiego. Wiceprezes STK Lucjan Za-
czkowski zaprezentował autorską wystawę numizmatyczno-
medalierską Dowódcy Września 1939 r. Również odzyskanie 
niepodległości przez Polskę, czy Konstytucji 3 Maja, znala-
zło swój wyraz z numizmatyce.

Wśród ekspozycji filatelistycznych można było znaleźć 
znaczki II obiegu, a także Dzień Łącznościowca.

W dziale rzeźby gościli rzeźbiarze regionalni ze swoimi 
dziełami na wystawach indywidualnych lub jako pokłosia 
konkursów rzeźbiarskich.

Pozostałe ekspozycje stanowiły jednorazowe monotema-
tyczne prezentacje związane z odczytami, prelekcjami lub 
spotkaniami odbywającymi się dla upamiętnienia obcho-
du rocznic historycznych lub lokalnych zdarzeń. Przykłado-
wo można tu wymienić eksponaty związane z kolejnictwem 
na ziemiach polskich, historią ruchu ludowego, drogami że-
laznymi w Powstaniu Styczniowym, 20-leciem pontyfikatu 
Jana Pawła II, pamiątki po zmarłym staszowskim astronomie-
amatorze Janie Kanarku, starodruki medyczne, grafiki Wikto-
ra Orłowskiego z Sandomierza, słowackie stroje ludowe.

Przyznać należy, że jak na fatalne warunki lokalowe, oferta 
wystawiennicza zawsze była różnorodna i ciekawa, a sposób 
ekspozycji opracowany przejrzyście. Stałą ekspozycję posia-
dały zawsze wydawnictwa Biblioteki Staszowskiej. 

Promocje wydawnictw Biblioteki Staszowskiej
Ilość promocji wzrastała z roku na rok wraz ze zwiększa-

niem się ilości wydawanych publikacji. Maciej Zarębski wy-
korzystywał każdą okazję do promowania twórczości lite-
rackiej autorów współpracujących z Biblioteką Staszowską. 
Z reguły powiązane one były z różnego rodzaju spotkania-
mi i wieczorami literackimi wszędzie tam, gdzie przebywał. 
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Każdemu jego spotkaniu z zaproszonymi gośćmi towarzyszy-
ły ciepłe słowa zachęty do odwiedzania Ziemi Staszowskiej 
i materiały promujące tę Ziemię zarówno w postaci książek 
jak i kolorowych folderów. 

Publiczność zawsze podziwiała jego zauroczenie swoją 
małą ojczyzną. Obserwowałam to podczas promocji w Elblą-
gu jednej z moich książek oraz książek męża. Po jego wystą-
pieniu, pełnym ekspresji, gdy mówił o mieście nad Czarną, 
ktoś z publiczności wyszeptał, że Staszów to ma szczęście 
mając takiego człowieka.24

Podobna sytuacja zaistniała również w Tczewie, gdzie mia-
łam okazję być na spotkaniu literackim promującym m.in. 
i moje książki. Tym razem większość publiczności stanowiła 
młodzież. Okazało się, że bardzo szybko znalazł z nią wspól-
ny język a oni słuchali w skupieniu jego opowieści o Staszo-
wie. Z pewnością w przyszłości niejeden z nich zechce od-
wiedzić tę Ziemię.

Nie sposób wymienić tu wszystkich miejscowości, w któ-
rych Maciej Zarębski prezentował wydawnictwa Biblioteki 
Staszowskiej, bo terenem była w zasadzie większość Polski. 
Mogę tylko stwierdzić, że tam gdzie się pojawiał, zawsze to-
warzyszyły mu materiały promocyjne Staszowa. W każdym 
razie z wydawnictwami Biblioteki Staszowskiej zetknęli się 
czytelnicy Kielecczyzny, Mazowsza, Podkarpacia, Pomorza, 
Lubelszczyzny, Białostocczyzny, częściowo Ziemi Łódzkiej, 
Wielkopolski i Dolnego Śląska. Trafiły one również za Ocean 
do Chicago do Związku Klubów Polskich.

Apogeum działalności promocyjnej przypadło na rok 
2003, w którym odbyło się 50 promocji. W roku 2004 było 
ich o wiele mniej, bo tylko 22, gdyż Maciej Zarębski zmuszo-
ny został do angażowania się w usuwanie barier, jakie stawia-
ły władze samorządowe. Ciągłe rzucanie kłód pod nogi nie 
sprzyjało prowadzeniu działalności na dotychczasowym, bar-
dzo wysokim poziomie.

24 L. Kukomska: Staszów to ma szczęście…, Goniec Staszowski nr 11/125 
z 2000 r.
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Maciej Zarębski w towarzystwie m.in.. prof. Zbigniewa Góralskiego i prof. 
Henryka Kocója podczas sesji o Insurekcji Kościuszkowskiej – 1993

Na sympozjum poświęconym zdrowej żywności w Chańczy k. Staszowa 
z udziałem m.in. prof. Bolesława Bachmana z Łodzi – 1992 oraz…

szansie małych miasteczek w jednoczącej się Europie zorganizo-
wanym z okazji 20 lecia STK – maj 2001
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Czesław Łotarewicz przemawiający na staszowskim rynku podczas uro-
czystych obchodów 200-lecia Insurekcji Kościuszkowskiej – maj 1994

Maciej Zarębski prowadzi biesiadę literacką z udziałem m.in. Ro-
mana Samsela oraz prof. Andrzeja Tyszki – listopad 2001 oraz…

wieczór patriotyczno-wspomnieniowy z udziałem Jędrusiów: dr. Mie-
czysława Korczaka i Manfreda Zankera w staszowskim Muzeum 2002



57

Migawki z wieczorów historyczno-literackich w Muzeum Ziemi 
Staszowskiej, z lewej poświęconemu pamięci Zygmunta Braura, 
Władysława Jasińskiego, z prawej Adamowi Bieniowi –  2001

Podczas obchodów 10 lecia funkcjonowania Muzeum Ziemi Staszowskiej 
– przemawia burmistrz Staszowa Henryk Albera – październik 2001
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Migawki z wernisaży wystaw malarstwa w staszowskim Muzeum:
 Juliana Bartosika z Kielc (1996)...

Stefana Mityka z Tarnobrzega (1998)

oraz Adama Sochy z Sandomierza (2001).
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Maciej Zarębski prowadzi jedną z imprez literackich w pałacyku Toma-
sza Zielińskiego w Kielcach, z lewej Zdzisław Łączkowski – 2000

oraz… w Klubie Księgarza w Warszawie promuje jedną z książek Le-
ona Janowicza; w środku na zdjęciu siedzi Igor Śmiałowski – 2000 i…

prezentuje wydawnictwa Biblioteki Staszowskiej w Domu 
Środowisk Twórczych w Kielcach – 2000
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Podczas promocji bajek słowackich wydanych w Bibliotece Staszow-
skiej z udziałem m.in. ambasadora Mariana Serwatki – listopad 1996

Promocja książki M. Zarębskiego „Jeszcze jedno życie” z udziałem 
Romana Samsela, Stanisława Nyczaja oraz Lecha Sulimierskie-

go (czyta fragmenty książki) oraz rodziny Macieja: mamy Julianny, 
siostry Aleksandry z mężem Grzegorzem Listopad 2001
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10. Pozostałe inicjatywy

Niewątpliwie najważniejszą inicjatywą, poza bieżącym realizo-
waniem nakreślonego programu działania STK, było organizowa-
nie Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych im. Łu-
kasza Opalińskiego. W sumie, w dziesięcioleciu 1994-2004, mia-
ły miejsce 4 takie majowe imprezy targowe, którym zawsze towa-
rzyszyła sesja naukowa tematycznie związana z ruchem regionali-
stycznym. Uczestnikom Targów stwarzano warunki do poznawa-
nia piękna przyrody Ziemi Staszowskiej, jej zabytków i zapozna-
wano ze wszystkimi wydarzeniami, które wpływały na kształto-
wanie się historii tego regionu i Polski. Dyrekcję Targów STK za-
wsze powierzało dr. Maciejowi Zarębskiemu.

I Targi odbyły się w roku 1998. Wzięło w nich udział 15 
wydawców regionalnych. Zainaugurowała je sesja naukowa 
na temat blasków i cieni współczesnego ruchu wydawnictw 
regionalnych, prowadzona przez dr Aleksandra Kociszew-
skiego. Po sesji, na staszowskim rynku wokół ratusza, rozło-
żył się kiermasz wydawców biorących udział w targach. 

Gośćmi imprezy byli m.in. ambasador Republiki Słowa-
cji Marian Serwatka, Manfred Zänker, długoletni redaktor 
Kuriera Polskiego Leon Janowicz, pisarz Zbigniew Święch. 
W części artystycznej pobyt wszystkim umilił wokalista Ja-
nusz Laskowski występując ze swoim recitalem.

Mając na uwadze promocję Ziemi Staszowskiej, Maciej 
Zarębski nie omieszkał zawieźć gości do Rytwian aby mo-
gli podziwiać klasztor pokamedulski sklasyfikowany jako za-
bytek Nr I i złożyć kwiaty na grobowcu patrona Targów, Łu-
kasza Opalińskiego. Był to zresztą żelazny punkt programu, 
który towarzyszył wszystkim następnym imprezom targo-
wym. Goście zwiedzili też zabytkowe pałace Sołtykowa i Po-
pielowa oraz stadninę koni arabskich.

Na koniec wręczono najlepszym wystawcom statuetki Łu-
kasza Opalińskiego, a otrzymali je: Rada Krajowa Regio-
nalnych Towarzystw Kultury, Kociewski Kantor Wydawni-
czy oraz Biblioteka Staszowska. Pozostali uczestnicy stali się 
właścicielami pamiątkowych medali patrona targów.
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W 2000 r. miały miejsce II Targi z udziałem 22 wystaw-
ców. Ich przeprowadzeniu towarzyszyło zainteresowanie 
władz wojewódzkich z patronatem premiera Jerzego Buzka. 
Uroczysta inauguracja Targów nastąpiła w kieleckim Woje-
wódzkim Domu Kultury z udziałem przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego, co świadczyło o zainteresowaniu władz 
wojewódzkich staszowską inicjatywą.

Zorganizowano szereg spotkań autorskich, a na staszow-
skim rynku znowu wydawcy prezentowali swoje wydawnic-
twa regionalne. Nie mogło zabraknąć dyskusji wokół zagad-
nień na temat szans i zagrożeń regionalnego ruchu wydaw-
niczego na specjalnym sympozjum będącym nieodłącznym 
punktem imprezy.

W ramach poznawania Ziemi Staszowskiej uczestnicy tar-
gów tym razem zwiedzili Nową Słupię i obowiązkowo udali 
się do grobowca Opalińskich w Rytwianach, a wieczorem ba-
wili się w przyjaznej atmosferze przy ognisku w Korytnicy.

Statuetką Łukasza Opalińskiego wyróżniono wydawnic-
two Borussia z Olsztyna oraz Wydawnictwo Przyjaciół Zie-
mi Kutnowskiej.

W III Targach w roku 2002 miałam przyjemność brać 
udział osobiście. Obserwując całokształt logistyki tego przed-
sięwzięcia przestałam się dziwić, że Zarząd STK powierzał 
dyrekcję imprezy w ręce Macieja Zarębskiego, gdyż tylko on 
potrafił tak precyzyjnie wszystko zorganizować, aby można 
było osiągnąć założone cele.

Już w przeddzień Targów mieliśmy okazję spotkać się 
z Wojciechem Siemionem dzielącym się z nami refleksja-
mi na temat kondycji polskiego aktorstwa i prezentującym, 
z ogromnym mistrzostwem, jak prawidłowo należy recyto-
wać poezję polskich romantyków.

Targi otworzył wiceburmistrz Staszowa wraz z Anatolem 
Omelaniukiem i dr Maciejem Zarębskim. Niestety, tym ra-
zem nie przybył nikt z władz wojewódzkich mimo tego, że 
Urząd Marszałkowski w Kielcach raczył być sponsorem im-
prezy. Zabrakło również starosty staszowskiego, zaproszonej 
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TV Kielce i prasy. Z mediów było tylko kieleckie radio.25 No 
cóż, władza widocznie uznała, że w obliczu globalizującego 
się świata, a przynajmniej postępującego procesu jednocze-
nia Europy, nie warto poświęcać energii na uczestnictwo w 
takiej imprezie i promować ją na antenie telewizji ogólnopol-
skiej. Jakimi drogami chodzi specyfika myślenia urzędnika, 
nie każdy wie i rozumie.

Na sympozjum prowadzonym przez Przewodniczącego 
Rady Programowej Targów prof. Andrzeja Tyszkę poświęco-
nym literaturze małych ojczyzn wygłaszano ciekawe referaty 
i uwagi. Zastanawiano się również nad ekumenizmem i wie-
lokulturowością.

Podczas Targów otwarto wystawę malarstwa Józefa Fir-
mantego z pobliskiej Korytnicy, a Wojciech Siemion recyto-
wał niektóre jego wiersze wydane staraniem Macieja Zaręb-
skiego i Andrzeja Tyszki w „Opowieściach Firmantego”.

Wieczorem zaś w podstaszowskiej Karczmie Świętokrzy-
skiej, przy ognisku, Rycerze Chorągwi Ziemi Staszowskiej 
z Kasztelanem Pawłem Ciepielą przywitali gości prezentując 
dawne tańce rycerskie.

Zakończenie imprezy nastąpiło w Rytwianach, w pokame-
dulskim eremie, gdzie niezwykle serdecznie przyjął wszyst-
kich Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji 
„Źródło”, ks. Wiesław Kowalewski. Tam też wręczono pu-
chary najlepszym wystawcom: Zarządowi Krajowemu To-
warzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Wydawnictwu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Tym razem 
udział w Targach wzięło 15 wystawców.

Na koniec pozwolę sobie na bardzo osobistą refleksję. 
Otóż kompleks pokamedulski w Rytwianach wywarł na mnie 
niesamowite wrażenie. Kiedy po przyjeździe wysiadłam z sa-
mochodu, zostałam dosłownie oszołomiona scenerią miejsca 
okraszoną sowicie szumem lasu i donośnym świergotem nie-
zliczonej ilości ptaków wyśpiewujących najpiękniejsze arie 
Matki Ziemi. Taki koncert Natury zawsze przedkładałam 
i przedkładam nadal, nad każdą inną muzykę skomponowa-
25 L.Kukomska, Plecami do kultury, Goniec Staszowski nr 6/142 z 2002 r.
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ną przez człowieka i odtwarzaną z nagrań, słuchaną w salach 
koncertowych lub wykonywaną niegdyś przeze mnie osobi-
ście na skrzypcach lub akordeonie. Rytwiany uraczyły mnie 
najcudowniejszym koncertem. 

Wyobrażając sobie, że za czasów bytowania tu Kamedu-
łów drzew było więcej i ptaków również, zrozumiałam że 
Braciszkowie doskonale wybrali ten piękny zakątek na swo-
ją siedzibę. W takim miejscu, po przekroczeniu trzech bram: 
milczenia, modlitwy i samotności, można rozmawiać wyłącz-
nie z Bogiem.

Ostatnie, w omawianym 10-leciu, IV Targi odbyły się 
w 2004 roku. Miały zasięg międzynarodowy z udziałem wy-
dawców z Polski, Litwy i Czech a patronat objął prezydent 
Kielc.26 W pomieszczeniach Kieleckiego Centrum Kultu-
ry, prezentowało swoje dzieła 26 wydawców regionalnych, 
z których wyróżniono trzy: I miejsce przypadło Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, II miejsce wydawnictwu „Jed-
ność” z Kielc i III miejsce Ośrodek „Źródło” w Rytwianach.

Jak zwykle, odbyło się szereg imprez towarzyszących. 
W Staszowie sfinalizowano Konkurs Poetycki Jednego Wier-
sza, przedstawiono inscenizację fragmentów sztuki Jerzego 
Przeździeckiego „Bunkier” w wykonaniu teatru szkolnego 
staszowskiego Zespołu Szkół oraz przeprowadzono sympo-
zjum na temat: „W rodzinie kultur europejskich”, które zna-
komicie prowadził prof. Andrzej Tyszka. Swoimi spostrzeże-
niami na ten temat podzielili się również: Zdzisław Szeląg, 
dr Andrzej Stawarz – dyrektor Muzeum Niepodległości oraz 
Eugeniusz Kabatc – wiceszef sekcji polskiej SEC.27

Nie zapomniano o tym, by w dziale wystawienniczym Mu-
zeum pokazać gościom dorobek twórczy członków SEC-u, 
plakaty o tematyce niepodległościowej oraz fotobity o tema-
tyce słowackiej.

Osobnego omówienia wymaga współpraca STK ze Sło-
wacją. Otóż z inicjatywy Macieja Zarębskiego w 1994 roku 
utworzone zostało w Staszowie Koło Towarzystwa Polska-

26 M.A. Zarębski, Fakty i wydarzenia… dz.cyt. str. 77
27 Stowarzyszenie Kultury Europejskiej.
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Słowacja, któremu prezesował sam inicjator. Wspólnie ze 
Słowakami organizowano wiele imprez kulturalnych pro-
mujących kulturę obu krajów. Wieczory promocyjne auto-
rów wydawnictw o życiu swoich krajów, literatów, czy sze-
roko pojętej kultury, odbywały się w ambasadzie Republiki 
Słowacji, w Klubie Księgarza lub Lekarza w Warszawie, Tar-
nobrzegu, Wrocławiu, Staszowie oraz w Bratysławie, Sninie 
i innych miastach Słowacji.

W Staszowie obchodzono Dni Kultury Słowackiej z udzia-
łem przedstawicieli ambasady Słowacji i samorządów sło-
wackich. Z inicjatywy Macieja Zarębskiego STK organizo-
wało również konkursy literackie o tematyce słowackiej, np. 
„Słowacja bliższa Polsce”.

Coraz częściej przybywali do Staszowa pracownicy Sło-
wackiej ambasady, a w spotkaniach warszawskich uczestni-
czył często ambasador Słowacji.

W 2003 roku na Dni Kultury Polsko-Słowackiej, odby-
wające się w ramach IV Festiwalu Nauki Kieleckiej, przybył 
konsul generalny Republiki Słowackiej oraz prezes Zarządu 
SEC-u Józef Szajna.

Na konferencji poświęconej związkom kulturalnym Po-
laków i Słowaków, zorganizowanej przez Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Collegium Maius UJ w Krakowie, Maciej 
Zarębski składał sprawozdanie z działalności staszowskiego 
Koła Polska-Słowacja.

Słowacy odwzajemniali się organizowaniem w Bratysła-
wie, w siedzibie Instytutu Polskiego, różnych imprez związa-
nych z Polską, na których bywała delegacja STK. W czerw-
cu 1997 roku Maciej Zarębski został uhonorowany medalem 
przyznanym przez słowackiego Ministra Kultury „za wie-
loletnie zaangażowanie w propagowaniu kultury i literatury 
słowackiej w Polsce”.28 STK gościło na terenie Słowacji bio-
rąc udział w różnych obchodach lokalnych wydarzeń, np. Dni 
Kultury Sniny.

Kontakty polsko-słowackie stawały się z każdym rokiem 
coraz bliższe. Ze strony słowackiej była nawet swego cza-
28 M. Zarębski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, dz.cyt. str.26
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su propozycja, aby Maciej Zarębski pełnił zaszczytną funk-
cję konsula honorowego Słowacji w Polsce. Wszystko było 
na najlepszej drodze aż do momentu, kiedy delegacja Amba-
sady Słowackiej przyjechała do Staszowa na oględziny sie-
dziby przyszłego konsula, gdyż takie były formalne wymaga-
nia. Siedziba zaś mieściła się w piwnicznych izbach Muzeum 
Ziemi Staszowskiej i tego Słowacy nie mogli zaakceptować. 
Władzom samorządowym zaś nie zależało zupełnie na tym, 
aby Maciej Zarębski został konsulem honorowym. Tym sa-
mym nie zależało im na podniesieniu prestiżu miasta. Zresztą 
Muzeum nadal pozostało w swojej starej siedzibie, ale to tak 
na marginesie. Mniemam, że gdyby zaś na to honorowe sta-
nowisko miał być powołany ktoś z władz lokalnych, to pew-
nie i siedziba szybko by się znalazła. 

Taka to już jest małostkowość PRL-owskiego stylu my-
ślenia urzędników. A że on nadal funkcjonuje i ma się do-
brze, świadczy o tym fakt inicjatywy STK w związku z wy-
daniem w 1997 roku planu Staszowa. Zaproponowano wów-
czas zmianę nazw niektórych ulic. Chodziło bowiem o to by 
patronami ul. ul.: 25-lecia PRL, Zawadzkiego, Nowotki, Kra-
sickiego, Sawickiej, PKWN i Świerczewskiego zostali wybit-
ni polscy regionaliści, patrioci.29 Okazało się to jednak zwy-
kłym waleniem głową w mur obojętności. Dla władzy lokal-
nej ważniejsze okazały się być koszty zmian, od zweryfiko-
wanych i skompromitowanych w obliczu najnowszej histo-
rii postaci. Jednym słowem, głęboki PRL. Z wielkim trudem 
nadano w końcu jednemu z małych placów imię Adama Bie-
nia. Wyjątkowa odporność samorządowców na dokształcanie 
się w zakresie historii.

STK podejmowała również szereg drobniejszych inicja-
tyw, zależnie od potrzeb chwili i sytuacji.

W obliczu powodzi 1997 r. zorganizowano w czasie wie-
czoru promocyjnego Biblioteki Staszowskiej aukcję dzieł 
sztuki i wydawnictw archiwalnych na rzecz powodzian. In-

29 Książęta: Maciej, Krzysztof i Artur Radziwiłłowie, sędzia Jan Włady-
sław Malewski, płk. Mieczysław Baczkowski, aptekarz Bolesław Krauze, 
Adam Dulęba.
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nym razem na naradzie Zarządu STK zbierano datki na rzecz 
pensjonariuszy Domu Dziecka w Łoniowie.

Organizowano też różne wycieczki i rajdy, np. rowero-
wy rajd „Szlakiem Niepodległości”, „Szlakiem Beliniaków” 
z wizytą u uczestnika bitwy pod Konarami w 1915 r., 100-let-
niego Michała Dudka i składano wizyty urodzinowe Adamo-
wi Bieniowi w Ossali. Zwiedzano rodzinne miasto Manfre-
da Zänkera, Kaufbeauren w Bawarii biorąc udział w obcho-
dach 100-lecia beatyfikacji s. Crescenti. Śladami Tadeusza 
Kościuszki udała się 3-osobowa delegacja w grupie wyciecz-
ki do Solury w Szwajcarii w 150-lecie przybycia Kościuszki 
do tego miasta.

W zakresie akcji promocyjnej Ziemi Staszowskiej nie 
omieszkano wydać kilka kolorowych folderów: uzdrowiska 
Szczawnica, Szydłowa, Rytwian, Staszowa i innych miejsco-
wości oraz kolorowych kalendarzy ściennych. 

Wykorzystywano każdy sposób, aby promować bogactwo 
Ziemi Staszowskiej na terenie całej Polski.
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Maciej A. Zarębski otwiera sympozjum „Blaski i cienie współczesnego ru-
chu wydawnictw regionalnych”, na I Targach Wydawnictw Regionalnych

Wojciech Żukrowski, Zbigniew Święch 
wśród uczestników Targów –1998

Podczas II Targów Wydawnictw Regionalnych przemawia
wiceburmistrz Staszowa mgr Eugeniusz Ciepiela – 2000
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Migawka z III Targów Wydawnictw Regionalnych – maj 2002. Wśród 
uczestników Stanisław Szwarc-Bronikowski, Wojciech Siemion.

Prof. Andrzej Tyszka otwiera synpozjum towarzyszące IV Targom 
Wydawnictw Regionalnych w Kielcach – maj 2004.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników IV Targów Wydawnictw Regiona-
lnych przed staszowskim ratuszem.
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Maciej A. Zarębski przed letnią rezydencją ambasadora Słowacji w War-
szawie Mariana Serwatki (drugi z lewej), z grupą działaczy STK – 1997.

W Muzeum Staszowskim podczas promocji książki Waldemara Oszczę-
dy z udziałem ambasadora Ondreja Nemczoka (drugi z lewej) – 1999.

Maciej A. Zarębski podczas imprezy literackiej w Instytucie Słowa-
cji w Warszawie. W środku ambasador Magda Vasyarova –2001.
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Maciej A. Zarębski podczas wizyty u stuletniego Andrzeja Dudka, 
uczestnika bitwy pod Konarami w 1915 r. – lipiec 1998.

Maciej A. Zarębski wręcza medal Adama Bienia prezydentowi Ry-
szardowi Kaczorowskiemu w Izbie Pamięci w Ossali – maj 2000.

Józef Szajna, prezes Stowarzyszenia Kultury Europejskiej podczas 
imprezy literackiej w Muzeum Ziemi Staszowskiej – wrzesień 2003.
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11. Pożegnanie ze Staszowem

Z przeprowadzonej analizy działalności STK wynika, że miało 
ono niebagatelne osiągnięcia w okresie sprawowania prezesury 
przez Macieja Zarębskiego. To on w Zarządzie był ciągłym inspi-
ratorem nowych pomysłów, nie poprzestawał na tym, co już uda-
ło się dokonać lecz szedł dalej, sięgał po nowe wyzwania.

Trafnie ocenia jego działalność Krystyna Szymańska, dzia-
łaczka społeczna ze Staszowa: „Dużo robił i zrobił w Staszo-
wie, był takim ciągle żywym i wrzącym strumieniem energii, 
który ożywiał senne miasteczko, jego historię i kulturę. Był 
jego niespokojnym duchem, stale szukającym nowych wy-
zwań.”30

Autentyczną pasję, oddanie ludziom i ziemi, z której wyszedł 
oraz łączenie tradycji ze współczesnością dostrzegał też poeta i 
krytyk literacki, Zdzisław Łączkowski. Określa go jako człowie-
ka, u którego myśli biegną szybciej niż ich realizacja.31 Tacy lu-
dzie czynu wywołują u jednych podziw, u innych sprzeciw.

Przyznać trzeba, że w pewnym momencie zaczął denerwo-
wać władzę. Wynikało to z faktu, że zawsze czegoś chciał, 
przez co zmuszał ją do działania. Starał się wciągnąć samo-
rządowców w nurt współdziałania dla dobra społeczności lo-
kalnej. Proponował współpracę w organizowaniu balów cha-
rytatywnych, sympozjów, targów, fundowania tablic pamiąt-
kowych, współfinansowania wydawnictw Biblioteki Sta-
szowskiej, czy uzyskania lokalu dla STK. To oczywiście żad-
nej władzy się nie podoba, aby ktoś wytyczał jej kierunki 
działania tym bardziej, że laurami musiałaby się podzielić. 
A to już w ogóle nie wchodzi w rachubę.

Nie miało znaczenia, że poprzez kulturalne otwarcie Sta-
szowa na cały kraj, dzięki różnego rodzaju mass-mediom, 
miasto zostało bardziej wypromowane niż przez „żółte zło-
to”, jakim były złoża siarki.32

30 Pasje i czyny Macieja Andrzeja Zarębskiego, pod red. A. Tyszki, Wyd. 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk, 2008 str. 65
31 Tamże, str. 15
32 I.Boratyn, Wielekroć zakochany, wywiad z M.Zarębskim, Słowo Ludu, z 
1.04.2005 r.
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Nie miało też znaczenia ogromne zauroczenie Macieja Za-
rębskiego Ziemią Staszowską i wręcz zakochanie się w Sta-
szowie, o którym zawsze wyrażał się ciepło, a w swoim wy-
stąpieniu w Bibliotece Narodowej 6 listopada 2002 roku za-
praszał do odwiedzania tego miasta mówiąc: „Przyjeżdżajcie, 
to przyjazne i piękne miejsce Polski!”33

 Jego działalność, pełną ekspresji i zaangażowania dostrze-
gano wszędzie, poza Staszowem. Bardzo serdeczne listy na-
pływały do niego z różnych stron: od Jana Pawła II z Watyka-
nu, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z Londynu, amba-
sadora Republiki Słowacji nie licząc sporego grona przyjaciół 
z kraju i całego świata. 

Jest właścicielem wielu odznaczeń polskich i zagranicznych. 
Wymienię tu tylko niektóre z nich: wyróżnienie za działalność 
kulturalno-społeczną na Kielecczyźnie przyznane przez Nieza-
leżną Fundację Popierania Kultury Polskiej w Sydney – Polcul 
Foundation, Krzyż Drugiej Obrony Lwowa 1939-1944, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Aleksandra 
Patkowskiego przyznany przez Radę Krajową Regionalnych 
Towarzystw Kultury, odznaka Zasłużonego Działacza Kultury 
przyznana przez Ministra Kultury i Sztuki oraz wiele nagród i 
odznaczeń związanych z medycyną. 

Trzeba również podkreślić, że Stowarzyszenie Kultury 
Europejskiej przyjęło go 2 września 2002 r. w poczet człon-
ków tej organizacji. Jest również członkiem Związku Litera-
tów Polskich od 2001 r. W 1998 r. został wybrany na członka 
Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury.34 

Tym wszystkim osiągnięciom towarzyszyło ciągłe rzucanie 
kłód pod nogi od samego początku. Kielecki geolog, Jerzy Fi-
jałkowski wspomina, że już na etapie organizowania zrębów 
Muzeum Ziemi Staszowskiej prasa lokalna, interesując się tym 
rodzajem działalności, obwieściła w kieleckiej gazecie, „…
że Zarębski robi w piwnicy bloku mieszkalnego śmietnik”.35 
Tenże śmietnik oznaczał po prostu przygotowania do otwar-
cia ekspozycji zasobów geologicznych, jakie kryje Ziemia Sta-
33 M.A. Zarębski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, dz.cyt. str. 85
34  M.A.Zarębski, Ludzie, pasje, ślady, dz.cyt.str. 136
35 Pasje i czyny Macieja Andrzeja Zarębskiegi, dz.cyt. str. 19
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szowska i Kielecczyzna. Do tego „śmietnika” należał również 
pergaminowy zwój hebrajskiej Tory, prace artystów malarzy, 
rzeźbiarzy, fotografie, pamiątki historyczne z wojen, bitew, po-
wstań, które mieszkańcy przynosili, aby dać świadectwo czyn-
nego uczestnictwa miejscowych rodzin w dziejowych zmaga-
niach o utrzymanie polskości i tradycji.

Zaczęto po prostu pod nim kopać. Dostrzegali to tak-
że niektórzy miejscowi działacze jak i ludzie z terenu kraju. 
W imię czego działał burmistrz zakazując dystrybucji Gońca 
Staszowskiego w szkołach? Dlaczego powstał opór pedago-
gów przeciwko uczestniczeniu młodzieży w imprezach towa-
rzyszących Targom, gdy jeszcze na uroczystościach 20-lecia 
STK ta młodzież była bardzo zaangażowana? Młodzież, która 
tak bardzo utożsamiała się z ruchem regionalnym. Może we-
dług miejscowej władzy, za bardzo.

W końcu burmistrz powoduje powstanie trudności lokalo-
wych STK. Na Sejmiku Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego w 2005 roku ze zdziwieniem wysłuchano infor-
macji o trudnościach lokalowych jednego z najlepszych to-
warzystw regionalnych w Polsce. Zastanawiano się „Jakim 
gospodarzem jest burmistrz miasta, który likwiduje główne 
atuty swojego terenu (mowa o rozsławiających region wy-
dawnictwach Biblioteki Staszowskiej) i doprowadza do utra-
ty przez Towarzystwo jego siedziby?”36

Burmistrz tymczasem po prostu wypowiedział siedzibę STK 
w Muzeum i kazał szukać sobie lokalu u zarządcy komunalne-
go, oczywiście odpłatnie. W tej sytuacji nie pozostawało nic in-
nego, jak oddać klucze od drzwi Muzeum do Urzędu Miasta, 
gdyż skąd społeczne stowarzyszenie miałoby czerpać niebaga-
telne kwoty na czynsz najmu?37 Starania o pozyskanie loka-
lu zwolnionego od opłaty czynszowej nie przyniosły rezultatu.

Władza samorządowa nie potrafiła wykorzystać ogromne-
go potencjału intelektualnego i społecznikowskiego zaanga-
żowania Macieja Zarębskiego dla rozwoju kulturalnego Sta-
szowa i jego dalszej promocji. Nie chciała, lub nie potrafiła, 

36 M.A. Zarębski, Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego, dz. cyt. str.83
37 M.A. Zarębski, Fakty i wydarzenia na Ziemi Staszowskiej... dz.cyt. str.79
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dostrzec znaczenia kultury w zachowaniu tożsamości naro-
dowej. Widocznie Maciej Zarębski okazał się być zbyt wiel-
ką indywidualnością na tak małe środowisko.

Dziwić może również fakt, że tak bezsensownie pozbywa-
no się człowieka oddanego bez reszty młodzieży. Zawsze co-
kolwiek czynił, miał przede wszystkim na uwadze korzyści 
dla młodych ludzi. Zresztą miłość do młodzieży była wza-
jemna. Mogę to sama potwierdzić po mojej rozmowie z dwie-
ma uczennicami gimnazjum, które brały udział w progra-
mie literackim na 20-lecie STK. Na temat „swojego dokto-
ra” nie pozwoliłyby nikomu nic złego powiedzieć, podkreśla-
ły jego zaangażowanie bez reszty w rozwiązywanie ich mło-
dzieżowych problemów. Dla nich zaszczytem było wystąpie-
nie przed publicznością na tej imprezie. Podkreślały, że na 
UMMO dowiedziały się o swoim regionie tylu ciekawych 
rzeczy, o których im w szkole nie mówiono. Zwracały uwa-
gę, że spotkania ze starszymi mieszkańcami Staszowa i oko-
lic uwrażliwiły je na przeżycia ich babć i dziadków. Zaczęły 
inaczej oceniać to, o czym mówiło się w ich domach, a co one 
do tej pory lekceważyły. 

Po tej rozmowie zdałam sobie sprawę, że dzięki prowadzo-
nej w ten sposób edukacji pozalekcyjnej, silniej utrwalały się 
więzi międzypokoleniowe w obrębie rodzin, co jest przecież 
sprawą niebagatelną w szybko ogarniającym nas procesie re-
latywizacji życia rodzinnego. Niektórzy mówią wręcz o dyk-
taturze relatywizmu. Sytuację tę znakomicie ocenia ks.prof. 
Czesław Bartnik, tu cytuję: „…nasze władze gospodarcze 
wzięły się przede wszystkim za szerzenie obłędnej ideologii 
liberalno-ateistycznej. Cóż to za „ojcowie ojczyzny”, którzy 
właściwie zmierzają do zniszczenia duszy polskiej, rodziny, 
miłości społecznej, etyki chrześcijańskiej, prawdziwości, do-
bra, piękna duchowego”.38

Z przeprowadzonych badań na Kielecczyźnie w 2007 roku 
wynika wprawdzie, że we współczesnej polskiej rodzinie 
dzieci są nadal silnie związane ze wszystkimi członkami ro-

38 Cz.S.Bartnik, Polski „Titanic” z unijną orkiestrą, Nasz Dziennik 
z 26.01.2005 r.
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dziny.39 Nie oznacza to jednak, że można osiąść na laurach. 
Przeciwnie, należy tak dyskretnie kierować życiem młodych 
ludzi, aby nie dopuścić do rozchwiania tych więzów przez 
zainfekowanie młodych umysłów ideologiami sprzecznymi 
z naszą tradycją narodową.

Młodzież jest obecnie coraz mniej odporna na ideolo-
gię propagowaną przez globalnych konstruktorów porząd-
ku światowego. W związku z tym przekaz tradycji pokole-
niowych coraz trudniej jest przez nią odbierany. Kolejne po-
kolenia są natomiast coraz bardziej otwarte na inwazje dok-
tryn serwowanych im przez te światowe ośrodki za pośred-
nictwem wszelkiego rodzaju organizacji państwowych, sa-
morządowych, czy pozarządowych lub media.40

Okazuje się, że Maciej Zarębski doskonale rozumiał 
czyhające zagrożenia i potrafił umiejętnie zaszczepić mło-
dym ludziom umiłowanie swojej małej i tej dużej Ojczy-
zny. Wyraził to własnymi słowami: „Ważne, aby każdy Po-
lak posiadał wiedzę o swojej małej ojczyźnie, o swoim kra-
ju, ale też umiał żyć w świecie, poruszać się w nim, nawią-
zywać kontakty, rozwijać umiejętności czy zainteresowa-
nia. Być obywatelem świata, a jednocześnie nie zapomi-
nać skąd jego ród.”41 Oto i kwintesencja jego społeczni-
kowskiej pasji, jakże dalekiej od zrozumienia przez urzęd-
niczy aparat.

Maciej Zarębski dbał nie tylko o przekaz historycznej wie-
dzy regionalnej słuchaczom UMMO, ale też przez obcowanie 
ze sztuką starał się wyrobić w nich wrażliwość w odbiorze 
prawdziwego dzieła sztuki jako jednego z elementów rzeź-
bienia duszy człowieka. W obliczu zalewania przestrzeni kul-
tury publicznej pseudodziełami sztuki propagującymi brzy-
dotę, szpetotę i nieprzyzwoitość, oferował im rozumienie 
39 J. Śledzianowski, Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI 
wieku, Wyd. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kiel-
ce 2008, str.246
40 A.J. Horodecki, Rozmyślania o istocie społeczeństwa, Nowy Przegląd 
Wszechpolski nr 11-12 z 2007 r.
41 I. Boratyn, Wielekroć zakochany, wywiad cyt.
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sztuki w antycznym duchu kalos agatos42, stanowiącym prze-
cież zręby naszej europejskiej kultury. Spotkanie zaś z kultu-
rą regionalną zmusiło ich do refleksji nad pięknem ziemi, na 
której się urodzili i mieszkają. Takie rozumienie wychowania 
młodzieży powinno towarzyszyć wszelkim decyzjom samo-
rządów w zakresie programowania i realizacji polityki kultu-
ralnej na własnym terenie. Skoro zaś urzędnicy nie mają do 
tego odpowiedniego przygotowania, mogliby oprzeć się na 
pracy tych, którzy to potrafią.

Skrzętnie zbierane do Muzeum Ziemi Staszowskiej ekspona-
ty sztuki ludowej, i nie tylko ludowej, ocaliły od zapomnienia 
dziedzictwo tej Ziemi. Znalazł się człowiek, który zdawał sobie 
sprawę, że kulturę trzeba ratować. Stanowi ona środowisko nie-
zbędne dla życia i rozwoju człowieka. Mieliśmy przecież okazję 
przekonać się, że nawet bez struktur własnej państwowości znie-
wolony naród przetrwał dzięki swojej kulturze.43

Ale Maciej Zarębski myślał nie tylko o młodzieży. Pamię-
tał też i o dojrzałych wiekiem. Zauważył to emerytowany ofi-
cer zawodowy rodem ze Staszowa: „…zajął się losem ludzi 
starych, odrzuconych przez nowe drapieżne pokolenia…Oby 
szybko zapomniał o kamieniach, jakimi był obrzucany i jesz-
cze przez wiele lat nie stracił energii i oczywiście zdrowia…
Staszowiakom życzę, aby nie zmarnowali jego dorobku.”44

No cóż, Staszowianie może i nie zmarnują jego dorobku, 
szczególnie ci młodzi, ale samorządowcy? Tutaj nie była-
bym już taka pewna. Wyrzucając bowiem z lokalu znakomi-
cie działające społecznie Towarzystwo bez żadnego finanso-
wego wsparcia, oceniane bardzo wysoko przez różne central-
ne organizacje i instytucje, każe zastanowić się poważnie nad 
motywami tej decyzji. 

 Zawsze byłam i jestem daleka od sięgania po spiskową 
teorię dziejów. Niemniej moim skromnym zdaniem uważam, 
że nie można przejść obojętnie wobec instalowania w naszym 
życiu polityczno-gospodarczym nowych idei wpływających 

42 Piękno i dobro (gr.)
43 J. Bajda, Ku niepodległości przez kulturę, Nasz Dziennik z 17.11.2009 r.
44 Pasje i czyny Macieja Andrzeja Zarębskiego, dz cyt. str.61
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na dezorganizowanie całokształtu życia w Polsce. Patrząc 
z tej perspektywy myślę, że szykany wobec osoby Macie-
ja Zarębskiego zaczęły przybierać na sile od roku 2001 czyli 
w okresie, gdy nasze pertraktacje o wejście do struktur unij-
nych nabierały tempa. Czy nie miał wówczas racji ks. prof. 
Czesław Bartnik twierdząc, że w polskich samorządach za-
siadają ludzie nieprzygotowani, nie mający zmysłu wspólno-
towego ani warunków moralnych? „Jeżeli ktoś jest uczciwym 
i prawdziwym społecznikiem, przeważnie ma piekło i nara-
ża się na wielkie niebezpieczeństwo. Takie karykatury samo-
rządów popiera chętnie UE, która dąży ideowo do rozbijania 
państw na regiony, żeby łatwiej było nimi rządzić, no i two-
rzyć jedno superpaństwo”.45

Dzisiaj, po pięciu latach od tej wypowiedzi, po ratyfikowa-
niu przez Polskę Traktatu Lizbońskiego, można potwierdzić 
niezwykłą trafność tegoż diagnozowania przyszłości. W tym 
świetle Maciej Zarębski, z ciągłym akcentowaniem patrioty-
zmu, po prostu nie przystawał do nowych ideologii. Patrio-
tyzm bowiem przestał być modny i coraz mniej się o nim 
mówi chyba, że jest to patriotyzm inaczej. Być może z tego 
też powodu do wiadomości szerokiej opinii publicznej nie 
przedostała się lista krajów najbardziej i najmniej patriotycz-
nych, opublikowana przez magazyn Forbes. Polska znalazła 
się w tej drugiej grupie ustępując swym nikłym patriotyzmem 
jedynie Łotyszom i Słowakom.46

Nie napawa to optymizmem wziąwszy pod uwagę odkła-
danie do lamusa, przez wielu luminarzy kultury, takich po-
jęć jak Polska, polskość, ojczyzna, naród, kultura polska. Za-
obserwowano to już w 2000 roku na Kongresie Kultury Pol-
skiej w Warszawie. Znaczna część polskiej inteligencji po 
roku 1989 bardzo szybko przesiąkła niezwykle płytką liberal-
ną ideologią zachodnią zrywającą z tradycją tysięcy lat naj-
wyższych kultur świata.47 

Na bezkrytyczne kopiowanie globalistycznej tandety, ko-
45 Cz. Bartnik, Rachunek sumienia Polski, Nasz Dziennik z 10-12.04.2004 r.
46 K. Murasiewicz, Euroobłuda, Nowy Przegląd Wszechpolski nr 9-10 
z 2008 r., str. 29
47 Cz. Bartnik, Duch polskości, Nasz Dziennik z 24-26.12.2008 r.
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mercjalizację kultury i wszechobecny kult pieniądza, zwra-
cano uwagę w Przesłaniu Kongresu Kultury Polskiej 2000, 
jako czynników zagrażających tradycyjnemu systemowi war-
tości wspomaganego służebną rolą kultury.48 Jak to przesłanie 
wzięły sobie do serca władze każdego szczebla, każdy widzi, 
a Maciej Zarębski najostrzej. Przekonał się, jak trudno jest 
prowadzić działalność ukierunkowaną na zachowanie pamię-
ci o dziejach ziemi naszego miejsca urodzenia, pielęgnowanie 
naszego dorobku kulturowego, edukowanie młodzieży w du-
chu polskości czerpanego z dokonań naszych pradziadów. 

Komercjalizacja kultury zaczęła postępować coraz szybciej 
a dofinansowanie z budżetu do działalności lokalnych towa-
rzystw kulturalnych zostało wycofane. Władze samorządowe 
z reguły dają na kulturę natomiast tyle, ile zostanie ewentual-
nie po zabezpieczeniu finansowym innych zadań, lub stowa-
rzyszenie społeczne działa pod dyktando potrzeb biurokracji. 
Przeważnie jednak na kulturę nie zostaje nic.

W tym kontekście należałoby zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden element, a mianowicie na wszechobecny klientelizm, 
który ze struktur unijnych zawitał już pod nasze strzechy. Je-
żeli struktury władzy mają możliwość sięgnąć po środki fi-
nansowe oferowane im w ramach różnych programów to się-
gną, bez oglądania się na motywy wspomagania. Na tym tle 
ktoś wyciągający rękę po pomoc na utrzymanie działalności 
organizacji społecznej przyjaznej polskiej tradycji narodo-
wej, czyli niepoprawny politycznie, jest po prostu ignorowa-
ny. Jest to zjawisko często nie dostrzegane przez różnych de-
cydentów lokalnych i nie tylko przez nich. To, że Maciej Za-
rębski wytrzymał tyle lat angażując bez reszty swoją społecz-
nikowską pasję w kształtowanie kultury mieszkańców Sta-
szowa i okolic, może budzić tylko niekłamany podziw.

Przywołując znane polskie przysłowie, że nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło twierdzę, że dla tak dynamicz-
nego społecznika szersza formuła działania była wręcz na-
kazem czasu. Z pewnością Świętokrzyskie Towarzystwo Re-

48 A. Tyszka, W imię czego – przeciw czemu. Wyd. Świętokrzyskie Towa-
rzystwo Regionalne, Zagnańsk, 2009, str.20
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gionalne otwiera o wiele ciekawsze perspektywy, gdzie bę-
dzie mógł dokonać rzeczy wielkich dla Ziemi Świętokrzy-
skiej. Myślę też, że nie pozostanie bez echa jego działalność 
w Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, 
która z pewnością wykorzysta jego niezwykły potencjał in-
telektualny. 

Muszę przyznać, że z elbląskiej perspektywy zazdrościłam 
Staszowianom człowieka takiego formatu. Wprawdzie w El-
blągu funkcjonuje o wiele więcej instytucji i organizacji zaj-
mujących się swoim wycinkiem kultury, ale jakoś w ich pro-
gramach brakuje mi promowania polskości tego miasta. Jest 
za to bardzo dużo elementów wskazujących na niemieckość, 
jak by to miasto było od wiek wieków własnością niemiecką. 
A przecież to nie Niemcy tylko Prusowie wysłali swoje po-
selstwo do Kazimierza Jagiellończyka o włączenie Elbląga 
do Królestwa Polskiego i akt inkorporacji nastąpił w 1454 r.49 
W ciągu 300 lat miasto pod polskim, a nie niemieckim, pano-
waniem doszło do rozkwitu. Dzisiaj młodzież elbląska pyta-
na o nazwę Placu Kazimierza Jagiellończyka nie potrafi czę-
sto powiedzieć, co też zrobił on dla tego miasta. Wie za to do-
brze, kim był przemysłowiec Schichau. Czy to nie powinno 
być zadanie dla animatorów kultury, którzy powinni w koń-
cu zacząć odpowiednio edukować młodzież? Maciejowi Za-
rębskiemu nie trzeba by wskazywać palcem, on wiedziałby 
doskonale, co ma robić. Szkoda, że nie można go sklonować 
dla Elbląga.

Na koniec chciałabym odnieść się do tego, co mnie osobi-
ście dało spotkanie z regionalizmem. Z pewnością uwrażliwi-
ło jeszcze bardziej na niezaprzeczalne znaczenie kultury re-
gionalnej w kształtowaniu ducha polskości, która w czasach 
utraty suwerenności, rozbiorów, powstań, okupacji, pozwo-
liła przetrwać narodowi i odbudowywać później od podstaw 
własną państwowość.

Dzisiaj, gdy trzymam w ręku książkę opisującą widze-
nie II wojny światowej oczami dziecka, dostrzegam nie tyl-

49 W. Rymkiewicz-Domino, Złote czasy Elbląga, Mówią Wieki, nr 06/08 
z 2008r. str.19
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ko okropności, jakie niemiecki najeźdźca i okupant zgotował 
nam, Polakom. Dostrzegam też piękno gwary północnomazo-
wieckiej z elementami mazurzenia, którą autor celowo pisał 
dialogi, aby ocalić ją od zapomnienia, za co jestem mu nie-
zmiernie wdzięczna.50 Gwary, którą posługiwano się w miej-
scu mojego urodzenia i którą, dzięki tej książce – perełce, od-
kryłam na nowo. Gwary mojej Małej Ojczyzny. Duża w tym 
zasługa również Macieja Zarębskiego.

50 J. Śledzianowski, Ona była taka… Wyd. Jedność, Kielce 2009 r. str. 12

Maciej A. Zarębski zapala znicz pod pomnikiem Tadeusza Ko-
ściuszki przed staszowskim ratuszem, z lewej dr Janusz Duleba, 

prezes staszowskiego koła AK – maj 2001.
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Podczas jednej z patriotycznych imprez w Muzeum Ziemi Staszow-
skiej – listopad 2002. Przy organach Andrzej Wawrylak.

Maciej A. Zarębski wśród żołnierzy AK, w tym oddziału „Jędrusie” na im-
prezie patriotycznej w Gliniance k. Warszawy u Henryka Kuksza – 2002

Na zebraniu placówki SWAP 90 w Chicago. Przemawia mjr Hen-
ryk Kubik, pochodzący z okolic Włoszczowy – październik 2004.
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Tomasz Staszewski z grupą młodzieży z Zespołu Szkół w Staszowie 
podczas pleneru w Zagnańsku przed dębem Bartkiem – maj 2001.

Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie pod-
czas imprezy promującej Bibliotekę Staszowską – listopad 2002.

Tomasz Staszewski ogląda w prywatnym garażu Macieja A. Zaręb-
skiego w Staszowie niszczejące zbiory Muzeum Ziemi Staszowskiej.



84

12. Bibliografia

1. ks. Bajda Jerzy, Ku niepodległości przez kulturę, „Nasz 
Dziennik” z 17.11.2009 r.

2. ks. Bartnik Czesław S., Duch polskości, „Nasz Dziennik” 
z 24-26.12.2008 r.

3. ks. Bartnik Czesław S., Polski „Titanic” z unijną orkie-
strą, „Nasz Dziennik z 26.01.2005 r.

4. ks. Bartnik Czesław S., Rachunek sumienia Polski, „Nasz 
Dziennik” z 10-12.04.2004 r.

5. Boratyn Iwona, Wielekroć zakochany, „Słowo Ludu” 
z 1.04.2005 r.

6. Durlik Mateusz, Moja Mała Ojczyzna – temat ciągle ak-
tualny, „Goniec Świętokrzyski” nr 2/14 z 2001 r.

7. Horodecki Andrzej, Rozmyślania o istocie społeczeństwa, 
„Nowy Przegląd Wszechpolski” nr 11-12 z 2007 r.

8. Kalendarium, „Goniec Staszowsko-Świętokrzyski” maj 
2003 r.

9. Kukomska Lucyna, Obchody 20-lecia STK, „Goniec 
Świętokrzyski” nr 2/14 z 2001 r.

10. Kukomska Lucyna, Plecami do kultury, „Goniec Sta-
szowski” nr 6/142 z 2002 r.

11. Kukomska Lucyna, Staszów to ma szczęście…, „Goniec 
Staszowski” nr 11/125 z 2000 r.

12. Meetschen Stefan, Europa bez Chrystusa?, Wyd. Sióstr 
Loretanek, W-wa 2009

13. Murasiewicz Kazimierz, Euroobłuda, „Nowy Przegląd 
Wszechpolski” nr 9-10 z 2008 r.

14. Parol Danuta, Człowiek – instytucja… Benefis Macieja 
Andrzeja Zarębskiego, „Goniec Staszowsko-Świętokrzy-
ski” nr 3/149 z 2003 r.

15. Pasje i czyny Macieja Andrzeja Zarębskiego, pod red. An-
drzeja Tyszki, Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regio-
nalne, Zagnańsk 2008

16. Rynkiewicz-Domino Wiesława, Złote czasy Elbląga, 
„Mówią Wieki” nr 06/08(582) z 2008 r.
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17. Sympatyk&Obserwator, Pieprz i wanilia nad rzeką Czar-
ną, „Goniec Świętokrzyski” nr 1 z 2007 r.

18. Szczerbic Tadeusz, Gratuluję osiągnięć, „Goniec Sta-
szowski”, lato 2001

19. ks. Śledzianowski Jan, Ona była taka…, Wyd. Jedność, 
Kielce 2009 

20. ks. Śledzianowski Jan, Rodzina międzypokoleniowa 
w Polsce na progu XXI wieku, Wyd. Zakład Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Kielce 2008

21. Tyszka Andrzej, W imię czego – przeciw czemu, Wyd. 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk 
2009 

22. Wojtan Janusz, Jubileusz STK, „Goniec Staszowski” nr 
6/132 z 2001 r.

23. Zarębski Maciej Andrzej, Fakty i wydarzenia na Ziemi 
Staszowskiej na przełomie tysiącleci, Wyd. Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne, Staszów 2005

24. Zarębski Maciej Andrzej, Jeszcze jedno życie, Wyd. Sta-
szowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 2001

25. Zarębski Maciej Andrzej, Józef Firmanty z Korytnicy, 
folder, Wyd. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Sta-
szów-Rytwiany 2002

26. Zarębski Maciej Andrzej, Ludzie, pasje, ślady, Wyd. Sta-
szowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów-Zagnańsk 
2003

27. Zarębski Maciej Andrzej, Refleksje libijskie, Wyd. Sta-
szowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 1991

28. Zarębski Maciej Andrzej, Staszowskie Towarzystwo Kul-
turalne w latach 1994-2004, Wyd. Staszowskie Towarzy-
stwo Kulturalne, Świętokrzyskie Towarzystwo Regional-
ne Staszów-Zagnańsk 2005

29. Zarębski Maciej Andrzej, Z dziejów Regionalizmu Świę-
tokrzyskiego, Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regio-
nalne, Zagnańsk 2005
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OFERTA WYDAWNICZA BIBLIOTEKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
rok 2006

– Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt dni w Stanach 11 (211) – Maciej Andrzej Zarębski, Za-
gnańsk. s. 264. cena 30 zł

– Mój testament – wybór wierszy 13 (213) l. Duchowska. Kiejdany. s. 80, cena 10 zł
– Poezja Konarzyn 15 (215) – Henryk Jerzy Musa, Zagnańsk – Gdańsk – Konarzyny s. 104. cena 10 zł
– Czekanie na kometę 16 (216) – Zdzisław Tadeusz Łączkowski. s. 168, cena 15 zł
– Żyjąc wśród leśnych ogrodów 17 (217) II wydanie – Andrzej Tyszka, Zagnańsk. s. 184, cena 15 zł
– Fraszkojole i myśli nie zawsze uśmiechnięte 18 (218) – Jolanta Zaręba-Wronkowska, 

Zagnańsk. s. 126, cena 20 zł
– Janowi Pawłowi II Chicagowscy poeci 20 (220) – Chicago, s.118, cena 20 zł

rok 2007
– Rzeczy Pospolite 22 (222) – Jerzy Przeździecki, Zagnańsk. s. 176, cena 20 zł
– Zielone jeziora albo przypadki Jana Kapistrana 23 (223) – Leon i Jan Janowicze, 

Zagnańsk. s. 48, cena 10 zł
– Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XV 24 (224) – Jerzy Fijałkowski. Zagnańsk, s. 96. cena 10 zł
– Almanach Świętokrzyskich Eskulapów 25 (225) – opracowanie edytorskie. Kielce, s. 168. c. 20 zł
– I daleko i blisko 27 (227) – Czesława Szlachta-Pytko, Kielce s. 96, cena 10 zł
– Bazar (śpiewogra w dwóch aktach) 229 – Jerzy Przeździecki, s. 80, cena 10 zł
– Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XVI 230 – Jerzy Fijałkowski. Zagnańsk. s. 84. cena 10 zł
– Strofy dla ciebie 231 – H. Musa. Zagnańsk – Gdańsk – Konarzyny. s. 144, cena 15 zł 
– Zarys polskiego łowiectwa XXI wieku 232 – Stanisław Kędzior, s. 144, cena 15 zł
– Drogi piołunowe 233 – L. Janowicz, Z. Ulatowski, Zagnańsk, s. 48, cena 10 zł
– Lwi pazur 234 – Zygmunt Kukomski, Zagnańsk-Elbląg, s. 96. cena 10 zł
– Socjologia dla patrzących z ukosa 235 – A. Tyszka & Baltazar K, Zagnańsk, s. 160, cena 15 zł
– Regionalizm, Patriotyzm, Europejskość 236 – pod redakcją Macieja A. Zarębskiego, 

Zagnańsk, s. 176, cena 20 zł
rok 2008

– Ostatni z szesnastu 239 – (wyd. II zmienione), M. A. Zarębski. s. 144, cena 15 zł
– Pasje i czyny Macieja A. Zarębskiego w opinii Przyjaciół i Współpracowników w 65. 

rocznicę urodzin 240, pod red. Andrzeja Tyszki. s. 128, cena 10 zł
– Od poranka do poranka 241 – Henryk Musa, Zagnańsk – Gdańsk, s. 104, cena 10 zł
– Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XVII 242 – J. Fijałkowski, s. 96, cena 10 zł
– Z dziejów pokolenia Polaków Drugiej RzP. 243 – Tadeusz Szczerbic, s. 64, cena 10 zł
– Aleja róż 244 – Ryszard Nowicki, s. 56, cena 10 zł
– Powroty, antologia chicagowskich poetów 245, s. 136, cena 20 zł
– Jesień 246 – Czesława Szlachta-Pytko, s. 112, cena 10 zł
– Ave Maria 247 – Marian Kosiński, Zagnańsk – Lewin Brzeski, s. 216, cena 20 zł
– Rodzina 248 – Stanisław Kędzior, Zagnańsk-Kielce, s. 144, cena 20 zł

rok 2009
– Przeminęli 249 – Włodzimierz Gruszczyński, Zagnańsk-Kielce, s. 184, cena 20 zł
– Wojciech Żukrowski we wspomnieniach Córki i Przyjaciół 250, red. Maciej A. Zarębski – 

Zagnańsk-Warszawa, s. 128, cena 10 zł
– Jestem dopóki pamiętam 251 – Hanna Bień-Bielska, Stanisław Bielski, Warszawa-Zagnań-

sk-Ossala, s. 240, cena 25 zł
– Mezalians we dwoje 252 – Kędzierzyna Koźla, Baltazar K., Zawiercie-Zagnańsk-Kranjska 

Gora, s. 72, cena 10 zł
– Piszę, więc żyję 253 – Władysław Panasiuk, Chicago-Zagnańsk, s. 199, cena 20 zł
– Keks poetycki 254 – Wojciech Kołodziej, Zagnańsk-Kielce, s. 80, cena 10 zł
– Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XVIII 255 – Jerzy Fijałkowski, Zagnańsk, s. 80, cena 10 zł
– ŻEROMSZCZAK Almanach literacki I LO w Kielcach 256, Kielce, s. 64, cena 10 zł

Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk. ul. Gajowa 15. 

Konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 Bank Spółdzielczy w Samsonowie
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60 zł

Biblioteka Świętokrzyska 260, stron kolorowych formatu A 4 – 144, twarda oprawa.

… ZIEMIA KIELECKA JEST POMNIKIEM POLSKIEGO DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO. Ilość niemych świadków historii zmniejsza się w sposób zastraszający... 
W ostatnich latach podejmowane są próby ratowania wybranych obiektów, trwa remont 
pałaców i dworów, a w niektórych przypadkach są one przekazywane w użytkowanie 
prywatnym właścicielom. Działalność prowadzona jest chaotycznie i przypadkowo, co 
nie gwarantuje pełnego sukcesu. Na naszych oczach w ruinę zamieniają się wspaniałe 
pomniki kultury narodowej. Przy takich uwarunkowaniach szczególnego znaczenia na-
bierają próby utrwalenia stanu posiadania. Wydawnictwo albumowe „Dwory i pałace 
w widłach Wisły i Pilicy” dokonało inwentaryzacji zabytkowych siedlisk ludzkich na te-
renie pomiędzy rzekami Wisłą a Pilicą. Autor koncepcji wydawnictwa oraz redaktor i fo-
tograf w jednej osobie, dr Maciej A. Zarębski, zebrał kompletny i komplementarny ma-
teriał dokumentujący zachowane budowle zabytkowe (w ich aktualnym stanie) w dwa-
dzieścia lat po odzyskaniu niepodległości. z przedmowy Pawła Pierścińskiego
Album architektury dworkowej i pałacowej dra Macieja Zarębskiego lokalizuje blisko 
180 obiektów „w widłach Wisły i Pilicy”... Myślę, że jest on zaadresowany w pewnym 
sensie bardziej do służb konserwatorskich Wojewody, do Samorządów – Marszałkow-
skiego i lokalnych, do stowarzyszeń obywatelskich – niż do koneserów i miłośników 
architektury dworków i pałaców. Ten Album woła wielkim głosem, on krzyczy wnie-
bogłosy o natychmiastowy ratunek dla najbardziej zagrożonych obiektów, ruin pała-
ców, zameczków i dworków. Jak również o system ochrony i dbałości – konserwa-
cji, eksploatacji i zarządzania – nad całą naszą spuścizną kulturową, której jeszcze nie 
zdołał zniszczyć czas i źli ludzie. z recenzji prof. Andrzeja Tyszki 
Polecane wydawnictwo zawiera obiekty znajdujące się na terenie kilku województw: święto-
krzyskiego (najwięcej) oraz łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, przez co 
stanowi doskonałą formę promocji nie tylko turystycznej tych regionów. 

Zamówienia prosimy kierować pod adresem: Świętokrzyskie Towarzystwo  
Regionalne, 26-050 Zagnańsk ul. Gajowa 15, tel. 602 467 948, lub 041/300 1558; e-

mail: m.zarebski@neostrada.pl
Wpłaty dokonujemy na konto ŚTR nr 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001

w Banku Spółdzielczym w Samsonowie. 
Zamówienia wydawca – ŚTR przyjmuje do wyczerpania zapasów.

Album do nabycia także w Księgarni Naukowej w Warszawie 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 7

 i w Księgarni „Pod zegarem” w Kielcach przy ul. Warszawskiej 6.


