
 

                           Maciejowi  z przyjaźnią   
... Znając Pańską życzliwość dla naszej organizacji konspiracyjnej ODWET, z której wywodzi się Oddział 
Bojowy Jędrusie, obchodzącej w październiku bieżącego roku 50. lecie utworzenia, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o wyrażenie zgody na udział w Komitecie Organizacyjnym tego Jubileuszu. Za przyjęcie tej 

propozycji będę wielce zobowiązany.  
                            Józef Wiącek, ps. Sowa, b. dowódca zgrupowania Jędrusie - z listu z dnia 30 marca 1989 

 
Drogiemu Maciejowi - Przyjacielowi     
                              Adam Bień, Ossala 21 grudnia 89 ( dedykacja w książce Więźniowie Moskwy) 

 
W czerwcu 1988 poznaję w Kurozwękach Judyma. Doktor Maciej Zarębski, założyciel i prezes 

Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, prowadzi sesję Stulecie pobytu Stefana Żeromskiego na Ziemi 
Staszowskiej. Absolwent kieleckiego liceum noszącego imię autora Popiołów, laureat nagrody naukowej 
PAN, redaktor naczelny Almanachu staszowskiego, ważkiego kompendium wiedzy o historii i dniu 

dzisiejszym regionu. Autor wielu prac naukowych i kilku książek. Jest młody. Ma temperament i żar. Jego 
obsesją jest chora wieś, jedna z najcenniejszych prac doktora Macieja nosi tytuł Vademecum medyczne 

rolnika.  
         Barbara Wachowicz, fragment ksiażki Ogród młodości, W-wa 1990, str. 206  
 

... Zauroczony jestem Pana dynamiką, pasją pracy twórczej w wielu dziedzinach. Gdy byłem młodym 
lekarzem, pracowałem podobnie, ale daleko mi do Pana. Skad tyle siły, energii, która można by rzec ponosi 

Pana, niemal rozsadza...Już nie pora na współzawodnictwo. Zresztą nie dorównałbym, ale zawody z takim jak 
Pan, to też zaszczyt.  
                  Wojciech Lipowski, lekarz, społecznik z Zawichostu - z listu z dnia 24 grudnia 1991 r. 

 
Wydawcą naszych bajek słowackich Po drugiej stronie Tatr jest Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, a 

osobiście - nasz wielki przyjaciel, dr Maciej A. Zarębski, który sam nadawałby się na bohatera książki.  
Jest to bowiem przepiękna postać, lekarz i społecznik, wielki humanista, po prostu postać renesansowa.  
                                                             Marian Servatka, ambasador Republiki Słowacji w Polsce  

                                                                         ( Tygodnik Solidarność, Boże Narodzenie 1993)   
Dzięki Panu Staszów stał się znany zagranicą, jako miasto ludzi porządnych. O uroczystości upamiętniającej 

zagładę Żydów staszowskich, którą Pan tak ciekawie i dobrze, przy zaangażowaniu całego miasta 
zorganizował,  była wzmianka nawet w Washington Post... 
                                              Zygmunt Bogusławski (Warszawa) - fragment listu z 15 stycznia 1996 r.  

 
Znam Macieja Zarębskiego jako inicjatora i integratora działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

miasta i regionu, doskonałego specjalistę - lekarza oraz prezesa Koła Samorządowej Izby Lekarskiej. Uważam  
Iż jako honorowy konsul (Republiki Słowackiej) będzie mógł wykorzystać swoje umiejętności i 
doświadczenie do dobrego wykonywania powierzonych Mu zadań.  

                         Roman Jagieliński, wiceprezes Rady Ministrów, z listu dotyczącego poparcia kandydatury   
Jubilata do zaszczytnej funkcji honorowego konsula Republiki Słowackiej w Polsce z 5 marca 1996 r. 

 
Z całą satysfakcję stwierdzam, że ma Pan niewątpliwy talent literacki. Pana książka zawierajaca wspomnienia 
z Libii (chodzi o książkę Od dżumy do dżumy), jest napisana wyśmienicie...  

      Andrzej Danysz, prof. farmakologii, recenzent pracy doktorskiej Jubilata,  fragment listu z 22 X.1996 r. 



 
Patrząc na dotychczasowe dokonania dr Macieja Zarębskiego aż wierzyć się nie chce, że zrobił to jeden 
człowiek, pracujący na tzw. prowincji lekarz. Jest to dowód na to, że ludzie niezwykli, gdziekolwiek by nie 

pracowali, wszędzie zostawią po sobie niezatarte ślady. Cieszy, że pośród tych niezwykłych ludzi znajdują się 
lekarze.                                   Jan Lechicki (literat z Kielc) Gazeta lekarska 1997,3 

 
 
Internista - regionalista dr Maciej A. Zarębski, lekarz medycyny, społecznik, organizator życia kulturalnego, 

pisarz i wydawca otrzymuje ode mnie dodatkowe tytuły-epitety za swą niezwykłą działalność, określające  
równocześnie jego temperament i pułap myślowy. To Judym i po trosze Tadeusz Boy Żeleński; harcownik- 

zagończyk i hetman polny zarazem... Tego co rozpoczął, przerwać nie może. Ale napotka na trudy życia, 
knowania nieprzyjaciół. Taki to już los ludzi, którym przyszło działać publicznie i wybić się ponad 
przeciętność. Mali tego świata im nie sprzyjają, a nawet zwalczają , ale na szczęście - więksi, którym małość 

zbrzydła, widzą w nich swoich przywódców, a nawet jednoosobowe instytucje , bez których trwania nic co 
wspólne i razem emocjonalnie przeżywane - istnieć by nie mogło.  

           Zbigniew Święch, pisarz, popularyzator Wawelu w świecie, Słowo Ludu nr 2071 z 1999 r. 
 
Drogi Maćku, Najpierw serdeczne gratulacje! Bardzo się ucieszyłem, że Twoja działalność wiążąca nici 

przyjaźni pomiędzy naszym narodem i słowackim została dostrzeżona i wysoko oceniona.(27 czerwca 97), 
...Wiesz jak cenię wszystko co robisz dla utrwalenia dobrej pamięci Zygmunta Wójcika. Był to dobry 

człowiek i wart zapamiętania pisarz.( 15 stycznia 1998)...Bardzo Ci jestem wdzięczny, żeśmy zdążyli z wizytą 
u Adama Bienia. Wspominam jego oszczędne gadanie. Żyję, coś tam stukam. Jakbyś był w Warszawie - 
zadzwoń. Sprawdź czy jestem. Dom otwarty. Rad będę Cię widział. (piątek 13 marca 98)...  Do Kielc się nie 

wybiorę. Wiem, że sobie znakomicie poradzisz beze mnie! Żeby pogratulować, za już okazałą listę wydanych 
książeczek, żeby polaurkować - bo to Ci się należy! Zostaje trwały ślad po ludziach i czasie minionym, wcale 
nie jednoznacznie ocenionym przez historyków (Sylwester 98)... Życzę Ci dużo sił, zdrowia. Ciesz się 

każdym dniem, tylko nie czuj dumy, że jesteś mądrzejszy od tych, którzy się tym chwalą, pastuchów  
 n a r o d u ! ( 1 sierpnia 2000. 60 lecie Powstania, które dowodzi naszego bohaterstwa i głupoty polityków) 

 Wojciech Żukrowski, wybitny polski pisarz,  fragmenty listów z okresu czerwiec 97 - sierpień 2000 
 
...Jestem pełen uznania dla Pana wspaniałej działalności. Jest bardzo pokrzepiająca świadomość, że gdzieś w 

Polsce istnieje ktoś, kto tak wiele i z takim oddaniem działa dla kultury i literatury.  
                         Cezary Leżeński, pisarz, kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu- z listu z dnia 9 kwietnia 2002 

  
Gratuluję ciekawie redagowanego, pełnego wiadomości i o dużym zasięgu spraw tego świata pisma  
Goniec Staszowski. Nawet siebie tam znalazłem w artykule pt: Jazda Polska. Proszę przyjąć z serca 

pozdrowienia i modlitwę listu  
                                     Ks. Prałat Zdzisław J. Peszkowski (Warszawa)- z  17 czerwca 2002 

 
Dziękuję za miłe chwile, które dzięki Panu mogłem spędzić wśród ludzi, szczerze oddanych sprawom 
regionu, a tym samym naszej Ojczyźnie. Jestem pełen uznania dla Pana pracy na rzecz ziemi świętokrzyskiej, 

a tym samym dla całej ojczyzny. Wydawany przez Pana Goniec Staszowski  był dla mnie miłą lekturą, 
przypominającą wizytę na Ziemi Staszowskiej.  

                Ryszard Kaczorowski, Ostatni Prezydent RP na Uchodźctwie - z listu z dnia 12 stycznia 2003. 
 
...Bardzo się cieszę, że w swej działalności poświęca Pan tyle uwagi upamiętnieniu historii i tragedii narodu 

żydowskiego... 



                               Prof. Szewach Weiss, ambasador Izraela w Warszawie - z listu z dnia 25 marca 2003 r. 
 
... W czasie dalekich i bliskich podróży zawsze pamiętałeś aby odwiedzić sławne patriotyczne miejsca 

uświęcone żołnierską krwią Polaków, od Lwowskiego Cmentarza Orląt Polskich, poprzez polską nekropolię 
w dalekim pustynnym Tobruku,  wileński cmentarz Na Rossie oraz okryty ponurą sławą lasek katyński  po 

groby żołnierskie bohaterów spod Monte Cassino.  
                           Czesław Łotarewicz, Józef Halski, Bronisław Orzechowski - AK-owcy z Krakowa (z listu 
odczytanego w listopadzie 2003 roku podczas obchodów 60 lecia urodzin) 

 
Drogi Macku - Staszów i Świętokrzyszczyzna bez Twojej osoby byłaby bardzo uboga: nie byłoby blisko 200 

książek Twoich i przez Ciebie wydanych; licznych sesji naukowych, spotkań, dyskusji, wernisaży, ognisk  i 
zabaw; nie byłoby tylu wspaniałych inicjatyw kulturalnych i twórczych regionalnych i ogólnopolskich; iluż  
pisarzy, polityków, działaczy z kraju i zagranicy nie odwiedziłoby naszego regionu i Polski;o ileż więcej 

byłoby smutku i duchowej biedy... za co serdecznie i gorąco dziękujemy 
Stanisław Rogala (literat z Kielc) -z listu nadesłanego do organizator 60 lecia M. Zarębskiego, listopad 2003 

 
To dla mnie zaszczyt składać życzenia człowiekowi, który swoją pracą zawodową, twórczością literacką  
i działalnością społeczną jest wzorem otwartości, opiekuńczości, bezstronności i szczerości. Jestem 

zaszczycona, że mogę Jubilata uważać za bliskiego przyjaciela  
                                                 Janka Burianova (KonsulGeneralny Republiki Słowackiej w Krakowie) 

     - depeszy gratulacyjnej nadesłanej z okazji jubileuszu 60 lecia M.Zarębskiego listopad 2003 
 
Drogiemu i bardzo bliskiemu mi Maćkowi Zarębskiemu - pisarzowi  

                                                                            Roman Samsel  3 maja 2003 
                                                                   ( wpis w książce dokonany na cztery dni przed śmiercią)  
 

Życzę Ci, Maćku abyś jak najdłużej mógł pracować dla dobra Zagnańska, Staszowa, województwa  
świętokrzyskiego, Polski i  Unii Europejskiej. Jesteś wspaniały i ogromne są Twoje dokonania a ja cieszę się, 

że mogę Ci towarzyszyć  od ponad trzydziestu lat. Jaki wtedy byłeś młody i piękny!   
Podziękowania należą się pięknej duszą i ciałem małżonce Twojej Ludomirze, bo gdyby nie ona to i Ty nie 
byłbyś tym kim jesteś!  ...Moja mama, dziewięćdziesięciotrzyletnia jest w Tobie zakochana. I ona także z 

okazji tak pięknego Twojego jubileuszu życzy Ci długich lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu....  
... Zakupiłem już wersalkę do Twojego pokoju abyś nie musiał spać na materacu, na podłodze...  

                                   Krzysztof Szular, poeta, satyryk przyjaciel z Kielc - z listu nadesłanego z Zarzecza, z 
domu Swojej mamy na Podkarpaciu z dnia 21 listopada 2003 r.  
 

Czas tak nieubłagany dla wielu, dla Pana Szanowny Jubilacie Macieju jakby się zatrzymał. Osobowość pełna 
ciepła i twórczego niepokoju zjednuje Panu wiernych przyjaciół. Niezwykła kreatywność, otwarcie na ludzi i 

ich problemy, szacunek dla kulturowego dziedzictwa to cechy, które kierują Pana ku ciągle nowym pomysłom 
i projektom. Podziwiam Pański profesjonalizm i determinację we wszelkich działaniach zawodowych i 
społecznych.... 

      Franciszek Wołodźko, marszałek województwa świętokrzyskiego(2002-2006)-z listu z dnia 27 XI 2003 
 

Wzorem tego, który tworzył epopeję narodową, ku pokrzepieniu serc osiadłeś w sercu Polski - na 
Kielecczyźnie. Inaczej być nie wypadało i być nie mogło, zważywszy iż jesteś, Dostojny Jubilacie, typowym 
Przedstawicielem Renesansu. Doktor nauk medycznych, pisarz, poeta, wreszcie społecznik... et cetera, to 

ewenement w obecnych czasach. Z tych to względów jesteś bardzo bliski sercom nas wszystkich - 



mieszkańców ziemi opoczyńskiej, która także może się poszczycić zarówno Oskarem Kolbergiem, 
Włodzimierzem Perzyńskim czy też doktorem Janem Łuczkowskim i społęcznikiem-pasjonatem 
Włodzimierzem Koperkiewiczem...  

    Jan Wieruszewski, burmistrz Opoczna - z listu gratulacyjnego z dnia 29 listopada 2003    
  

 
Od ponad 40 lat działasz społecznie na rzecz społeczeństwa w dziedzinie kultury i oświaty. Jako założyciel  
i prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i Gońca Staszowskiego przyczyniasz się do rozwoju 

świadomości społecznej nie tylko na Kielecczyźnie , ale w kraju i zagranicą.  
                                                         Andrzej Szałach (z kapituły wyróżnienia Serce dla serc)-  

                        z dyplomu uzasadniającego przyznanie wyróżnienia w sierpniu 2004  
 
Za to co Pan robi w płaszczyźnie społecznej i kulturalnej obywatele regionu w którym Pan mieszka winni 

zbudować Panu pomnik. Gratuluję, podziwiam i nijak nie mogę zrozumieć dlaczego spotyka się Pan z 
niechęcią a nawet wrogością niektórych ludzi. Trudno to wyjaśnić zwyczajną zawiścią ludzi małych albo 

głupich. Pana Małżonka musi mieć świętą cierpliwość do tak niezwykłego człowieka.  
          Ryszard Juszkiewicz, prof. historii, prawnik, Senator RP w latach 1989-93, z listu z 10 I 2004 
    

Jestem pełen uznania dla Pańskich dokonań, które - mimo rozmaitych przeszkód i trudności - zostały 
utrwalone i mają  niezwykłą wartość, a za ich swoiste ukoronowanie należy uznać otwarcie wspaniałego 

ośrodka edukacji regionalnej podczas Wiosennych Spotkań Ludzi Prawych.  
      Dr Andrzej Stawarz, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie,  z listu z 20 maja 2005 r. 
 

...Podziwiam Pana aktywność na froncie kulturalnym i historycznym. Podziwiam energię, której Pan nie 
szczędzi na tak szczytne cele, jakimi jest promocja ziemi świętokrzyskiej poprzez organizację imprez 
historycznych oraz bogatą działalność wydawniczą.  

      Zbigniew Kabata, Bobo, żołnierz oddziału Jędrusie, profesor oceanologii, fragment listu z 6 IX 2005 
 

Maćku, znam Ciebie od wielu lat. Wiem ilu ludziom pomogłeś, ilu ludzi dzięki Tobie dostali się do władzy,  
ilu ludzi dzięki Tobie zostało znanymi pisarzami.  Jestem dumny z przyjaźni z Tobą.  
I jestem Ci bardzo wdzięczny za to, co dzięki Tobie osiągnąłem.  

                                                                     Krzysztof Szular,  - fragment listu z dnia 2 XI 2005 
 

Maciej A. Zarębski kontynuuje najlepsze tradycje lekarzy będących zarazem pisarzami, by wymienić Boya-
Żeleńskiego, czy Czechowa. Refleksje i obraz Ameryki zawarty w jego książce Dotknięcie Ameryki powinny 
być poznane przez każdego. Wzbogacają wartość książki fotografie, które wysoko ocenił mistrz tej sztuki - 

Paweł Pierściński.  
    Maria Szyszkowska, prof. socjologii UW, senator RP, nominowana Noblistka, Trybuna nr .105, 6-7 V 2006 

 
Dr Maciej Andrzej Zarębski jest lekarzem i pisarzem, który w roku  2005 założył w Zagnańsku Ośrodek 
Regionalizmu Świętokrzyskiego. Ale poza tym już  tyle zdziałał na niwie zawodowej i społecznym, że samo  

Wyliczenie jego osiągnięć nie pozostawiłoby miejsca na sprawę główną i najnowszą- omówienie jego 
ostatniej książki Dotknięcie Ameryki-pięćdziesiąt dni w Stanach.  

                    Zygmunt Broniarek, specjalista ds. Ameryki, publicysta i dziennikarz, Trybuna  5-6 VIII 2006   
 



Podziwiam Twoją energię i literackie zacięcie, życząc Ci dalszych sukcesów i powszechnego uznania. Cieszę 
się, że tak wspaniale ożywiasz środowisko służby zdrowia nie tylko w naszym regionie swoimi wspaniałymi 
wystąpieniami. 

                            Władysław Wojtasik, emerytowany lekarz, pisarz - fragment listu z dnia 25 lutego 2008  
 

 
 
 

 
 

 
 
 


