
Maciej Andrzej Zarębski urodził się 24 lutego 1943 r. w Kielcach w rodzinie nauczycielskiej. 

Po ukończeniu LO im. S. Żeromskiego, w latach 1960-66 studiował na Wydziale Lekarskim AM w 

Białymstoku, gdzie po ukończeniu studiów podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze 

Farmakologii. W 1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1975 do 2003 r. pracował w 

staszowskim szpitalu jako kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, pełniąc równocześnie w 

latach 1999-2003 funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej. To także okres 

nasilonej działalności społecznej. Zakłada nie tylko prężnie działające (organizujące m. in. 

ogólnopolskie sympozja) Staszowskie Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ale równie 

dynamiczne Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, wydające własne pismo Goniec Staszowski, 

posiadające oficynę wydawniczą pod nazwą Biblioteka Staszowska, opiekujące się utworzonym w 

1991 roku Muzeum Ziemi Staszowskiej, odnoszące za jego wieloletniej prezesury liczne sukcesy 

ogólnopolskie. W latach 1983-86 przebywał na kontrakcie medycznym w Syrte w Libii, co 

zaowocowało wydaniem pierwszej większej pozycji reportażowej Od dżumy do dżumy.  

Jest autorem  50 książek (z historii regionu, reportaży, wspomnień oraz biografii).Najważniejsze 

pozycje to: (obok) Od dżumy do dżumy (1995): Ostatni z szesnastu (1998), Ludzie, pasje, ślady (2003), 

Regionalizm świętokrzyski (2005), Dotknięcie Ameryki (2006), Kierunek Alaska (2010), Erudyta 

niepowszedni, Okiem globtrotera (2011), Staszów tamtych lat (2012), Śladami kultur 

prekolumbijskich, Z pogranicza regionalizmu i literatury, Szlakiem wybranych dworów i pałaców 

Kielecczyzny,  Kolaże pamięci (2013), W służbie Kościoła i Ojczyzny, Z Klerykowa w świat (2014), 

Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria , Smak hobzy (2015)., W krainie torbaczy i kiwi, 

Mateczniki Polskości(2016), Moje powroty (2017).)  Jest także autorem zdjęć i tekstu wydanego w 

roku 2009 albumu fotograficzno-opisowego Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy. 

                  Należy do Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Kultury 

Europejskiej (polskiego SEC-u), Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (od roku 2015 jest jej wiceprezesem). 

Działał  w strukturach centralnych ruchu regionalnego (przez długie lata – do roku 2011, członek 

Prezydium Ruchu Rady Stowarzyszeń Regionalnych RP) i na rzecz regionu - tworząc po przeniesieniu 

się w 2004 roku ze Staszowa do Zagnańska Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego – obecnie (od 

września 2014 roku) Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury.   W ramach jego 

działalności organizuje cykliczne imprezy o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, takie jak Targi 

Wydawnictw Regionalnych (rozpoczęte jeszcze w Staszowie), oraz  Posiady w cieniu Bartka.  Wydaje 

kwartalnik Goniec Świętokrzyski (od roku 2006) i serię wydawniczą o nazwie Biblioteka 

Świętokrzyska, kontynuatorkę Biblioteki Staszowskiej funkcjonującą  w latach 1982-2005). 

Dotychczas ukazało się łącznie 358 pozycji, z czego pierwsze dwieście było sygnowane jako 

Biblioteka Staszowska. Ogromna większość z nich była wydana pod jego redakcją.   

                 Mimo przejścia na emeryturę nie utracił kontaktu ze środowiskiem medycznym, działając 

aktywnie w samorządzie lekarskim jako redaktor naczelny Eskulapa Świętokrzyskiego (w latach 2004-

2014), przewodniczący Zespołu Historyczno-Kulturalnego Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz 

członek Prezydium Rady Okręgowej ŚIL w Kielcach (w latach 2010-2014), od roku 2014 pełni 

funkcję sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej Izb Lekarskich w Warszawie. Od marca 2015 roku 

jest wiceprezesem Zarządu Głównego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy zaś od czerwca 2016 roku 

prezesem Krajowej Rady Mateczników Polskości. Od czerwca 2016 roku jest także członkiem Rady 

Działalności Pożytku Publicznego przy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od listopada 

2017 roku funkcjonujacej przy Kancelarii Urzędu Rady Ministrów).   

 Za działalność społeczno-kulturalną, działalność naukową  jak również pracę na rzecz regionu 

oraz korporacji lekarskiej otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m. in. posiada nagrody: 

Ministra Kultury i Sztuki Polski i Słowacji, Sekretarza Polskiej Akademii Nauk, Polcul Foundation, 

medale: Franciszka Kotuli, Aleksandra Patkowskiego, Łukasza Opalińskiego i Adama Bienia, 

odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, medal „Zasłużony dla Staszowa”, „Zasłużony dla PTL”, 

„Bene Meritus”, „Zasłużony dla kultury polskiej”,  Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski 

OOP(2001). Wyróżniony tytułem „Człowieka Lipca 2000 roku”,  w plebiscycie czytelników Echa 

Dnia  i słuchaczy Radia Tak. Posiada także Krzyż Drugiej Obrony Lwowa 1939-44, wręczony we 

wrześniu 2001 roku, odznakę „Serce dla serc”, wyróżnienie Kościoła Polsko-Katolickiego w Lublinie 

przyznane w sierpniu 2004 roku, oraz Medal i I Nagrodę Zygmunta Glogera (Łomża 2008). Jest także 

laureatem świętokrzyskiej nagrody „Fundacji Regionalis” (2008) oraz wyróżnienia Gminy Zagnańsk 

(2009). W roku 2010 otrzymał najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria 



Medicinae, a  w roku 2011 Medal Ignacego Jana Paderewskiego (przyznany przez Zarząd Główny 

SWAP w Ameryce). W roku 2013 otrzymał Złotą Odznakę Stowarzyszenia Absolwentów LO im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy”. Za twórczość literacką wyróżniony dwukrotnie  – 

w roku 2003 nagrodą Witolda Hulewicza  zaś w roku 2013 III miejscem w Ogólnopolskim konkursie 

Poetycko-Prozatorskim „Puls słowa”.  

 Jego działalność publiczna oraz twórcze dokonania były wielokrotnie opisywane na łamach 

prasy regionalnej, krajowej i zagranicznej. Jest bohaterem trzech krótkometrażowych filmów 

telewizyjnych, emitowanych na łamach II programu TVP,  Telewizji „Polonia”, oraz Telewizji „Polsat 

II”,   kilku książek, w tym Trwały ślad Lucyny Kukomskiej, Pasje i czyny pod redakcją Andrzeja 

Tyszki oraz jednego z rozdziałów książek - Spotkania z człowiekiem - pod redakcją Danieli 

Kowalskiej oraz Niezwykli autorstwa Adama Sznajderskiego.   

 Jest także podróżnikiem; podczas licznych wojaży towarzyszy mu od lat aparat fotograficzny. 

Uważa sztukę fotografowania za uzupełnienie swych twórczych pasji. Z jego licznych wędrówek po 

świecie powstało wiele zdjęć dokumentacyjnych, których pokłosiem są wystawy fotograficzne: 

Egzotyka libijska (1995), Ziemia Święta (1998), Od Atlantyku do Pacyfiku (2004), Literackie ślady 

polskości na Litwie (2005), Meksyk (2007), Australia i Nowa Zelandia (2009), Kanada Zachodnia i 

Alaska (2011), Lima, Cuzco, Machu Picchu (2012), Śladami kultur prekolumbijskich (2013) oraz 

Z podróży po północnych Indiach (2014). Laureat nagrody publiczności w konkursie fotograficznym 

Łódzkiej Izby Lekarskiej w roku 2013.  

             Był członkiem jury wielu ogólnopolskich konkursów literackich, m.in. o tematyce słowackiej 

im. Zygmunta Wójcika a także upamiętniających pamięć Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 

Adama Bienia, Stefana Żeromskiego, na najlepszą fraszkę (dla lekarzy) oraz przewodniczącym jury 

XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Poezji  Waglany – Opoczno – Białaczów 5-6 maja 2007 

roku.  Także członkiem jury Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego lekarzy (Kielce 2010). 

              Jest od ponad 50  lat  mężem Ludomiry (71),  z zawodu także lekarki, specjalistki chorób 

wewnętrznych z tytułem dr nauk medycznych. Ojcem trojga dzieci: dwóch córek: Doroty Zarębskiej-

Michaluk (49 lat, dr nauk medycznych, specjalisty chorób zakaźnych o dużym dorobku naukowym, 

mąż Arkadiusz, także lekarz, specjalista neurochirurgii, mieszkają w Kielcach) i Ilony Łąckiej (46 lat, 

inżynier, absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej, mąż Grzegorz, także inżynier; mieszkają w 

Warszawie), syna Wita(36, mgr ekonomii, członka zespołu muzycznego Bruno Schulz, żona Karolina, 

z zawodu psycholog, mieszkają w Łodzi),  dziadkiem czworga wnucząt, 28 letniej Katarzyny, 

absolwentki Wydziału Prawa UJ, 17 letniej Małgorzaty, 14 letniego Wojciecha i 4 letniego 

Kazimierza. 

 

Dane kontaktowe:  tel. 602 467 948 oraz mailowe  maciej.zarebski@onet.eu  
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