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Medycyna a literatura, fotografika i regionalizm edytorski 

 

Moja przygoda z literaturą trwa od szeregu lat. Jeszcze w czasach 

nauki w liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miałem 

szczęście spotkać wybitnych ludzi kultury i sztuki. Mam tu na myśli 

profesora gimnazjalnego Alolfa Kruczka, który prowadził lekcje z 

języka polskiego w sposób zmuszający do samodzielnego myślenia i 

doprawdy potrafił zarazić młodszych kolegów wielkiego Patrona 

szkoły prawdziwym uczuciem do literatury pięknej.  Z kolei nasz 

łacinnik,  prof. Adam Miętus nauczył nas szacunku do starożytności 

oraz zaszczepił, poprzez   tradycję uczestnictwa w koncertach 

muzycznych w kieleckiej Filharmonii oraz w spektaklach 

artystycznych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego (a prowadzili teatr 

kielecki pod w moich latach szkolnych tj. w połowie lat 60-tych 

słynne małżeństwo Irena i Tadeusz Byrscy), niekłamane przywiązanie 

do sztuki. Czy należy się ponadto dziwić, że mając za kolegę 

gimnazjalnego guru współczesnej plastyki, samego Rafała 

Olbińskiego, nie mogłem pozostawać obojętnym na wszelkie 

działania twórcze. Na medycynę zdecydowałem się zdawać, pomimo 

rozbudzonych zainteresowań humanistycznych, ze względu na duży 

prestiż tego zawodu oraz presję rodziców. Ale już podczas studiów na 

uczelni medycznej w Białymstoku, udzielałem się w działalności 

społecznej w studenckim ruchu kulturalnym; od III roku studiów tj. od 

roku 1963  należałem do kierownictwa niezwykle popularnego w 

społeczeństwie białostockim klubu studenckiego Herkulesy oraz 

działałem w Komisji ds. Kultury Zrzeszenia Studentów Polskich. 

Wkrótce po studiach  przez pewien czas sprawowałem społecznie 

opiekę lekarską nad  środowiska aktorów i dziennikarzy skupionych 

wokół Teatru im. Aleksandra Węgierki. Z tego okresu szczególnie 

utkwiła mi przyjaźń z jednym z najzdolniejszych aktorów 

białostockich młodego pokolenia Zygmuntem Nawrockim / świetny w 

rolach charakterystycznych i dramatycznych/ oraz znajomość ze 

świetnie zapowiadającymi się: pisarzem Edwardem Redlińskim i 

piosenkarzem Januszem Laskowskim. Kontakt z miejscowym 

środowiskiem twórczym pogłębił u mnie, zaszczepioną w liceum 



wrażliwość twórczą, oraz spowodował wyraźny wzrost 

zainteresowania literaturą i sztuką. 

Działając bardzo aktywnie zawodowo i naukowo ( prowadzenie 

dydaktyki ze studentami z zakresu farmakologii, praca naukowa 

zwieńczona w roku 1971 doktoratem, praca zawodowa specjalizacją z 

diagnostyki laboratoryjnej w roku 1975; nie miałem czasu na 

realizację swych twórczych marzeń: zajęcia się reportażem literackim, 

fotografiką oraz  regionalizmem, głównie wydawniczym.  

Dopiero podczas pracy w Staszowie, dokąd przeniosłem się w roku 

1975 znalazłem czas na realizację swoich pasji twórczych: w roku 

1977 organizując Teatr Małych Form przy szpitalu w Staszowie oraz  

zakładając, wspólnie z Adamem Bieniem w roku 1981 Staszowskie 

Towarzystwo Kulturalne, organizację działającą na rzecz lokalnej 

społeczności i wpływającej na wzrost jej aktywności.  

Ale dopiero podróże i praca na kontrakcie Polservice w Libii w latach 

1983-86 wyzwoliła u mnie skłonności pisarskie. W jej wyniku 

powstała wydana w roku 1994 książka pt. Od dżumy do dżumy,  

będąca reporterskim zapisem z ponad trzyletniego pobytu w Afryce. 

Obok zwykłej codziennej rzeczywistości libijskiej, w książce 

pokazałem liczne wędrówki po tym egzotycznym dla nas kraju a także 

zawarłem relacje z licznych, organizowanych  w miejscowym szpitalu 

i na polskim  kampie imprez literackich, które sam reżyserowałem. W 

jednej z nich - 24 lipca 1984 roku wzięła udział Jadwiga Teresa 

Stępień, przyszła solistka Teatru Wielkiego w Warszawie, 

przebywająca na urlopie u swojej matki. Wcześniej, bo jeszcze w roku 

1993 opublikowałem zbiór reportaży z podróży do Egiptu, Ziemi 

Świętej, Wilna i Katynia zatytułowany Podróże, Ludzie, Spotkania.     

W roku 1996 ukazała się kolejna moja książka reportażowa, 

przedstawiająca wspólny pobyt z małżonką u Manfreda Zankera, 

niemieckiego antyfaszysty, polskiego partyzanta w Berlinie i Bawarii 

Z wizytą u Manfreda. W roku 1998 wydałem książkę Staszów 

naszych pradziadków a w roku 1999 Staszów wczoraj i dziś – obie 

pozycje niezwykle ważne dla społeczeństwa grodu nad Czarną.  

Do chwili obecnej (lata 1999-2011) wydałem kilka książek 

reportażowych, w tym Ostatni z szesnastu - o Adamie Bieniu (1999), 

Jeszcze jedno życie - o Ojcu Janie,  Ak-owcu ( 2001),  W cztery 

świata strony - o Stanisławie Szwarcu – Bronikowskim (2002), 

Zygmunt Wójcik  in memoriam, Ludzie, pasje, ślady – książka 



wydana  z okazji 60 lecia urodzin (2003). W roku 2005 ukazała się 

ważna regionalistyczna Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego.  

Wiosną 2006 roku wydałem książkę reportażową, będącą relacją z 

kilkutygodniowego pobytu w Chicago latem 2004 roku zatytułowaną  

Dotkniecie Ameryki – pięćdziesiąt dni w Stanach, zaś w 2010 roku 

album reportażowy Kierunek Alaska W tym samym roku wydałem 

obszerny tom moich tekstów poświęcony regionalizmowi 

zatytułowany W służbie regionu świętokrzyskiego.  Rok wcześniej 

ukazało się wydawnictwo albumowe z obszernym komentarzem 

faktograficznym (mojego autorstwa tekstowego i fotograficznego) 

Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy. Wiosną 2011 roku wydana 

została moja kolejna książka reportażowa Erudyta niepowszedni, jej 

bohaterem jest zmarły w lipcu 2010 roku Leon Janowicz.  

Jestem redaktorem ponad 250 pozycji książkowych Biblioteki 

Staszowskiej i Świętokrzyskiej. Oto najważniejsze tytuły:  

Cztery tomy Almanachu Staszowskiego (1982,1987,1994,2002), 

Tropem zbrodni stalinowskich (1992), Nad Czarną (1997), 

Regionalizm a historia (1998), Opowieść Firmantego (2002), W 

rodzinie kultur europejskich (2004), Almanach świętokrzyskich 

eskulapów,, Regionalizm, patriotyzm, europejskość (2007), Powroty 

(antologia chicagowskich poetów, 2008), Wojciech Żukrowski we 

wspomnieniach córki i przyjaciół, , Almanach historyczno-literacki 

świętokrzyskich eskulapów (2009), Kuncewiczowie, W obiektywie 

eskulapa,2010), Bez złudzeń (antologia poetów chicagowskich 2010), 

Świętokrzyskie sercem Polski - pokłosie IX Kongresu Regionalnych 

Towarzystw Kultury w Kielcach 24-26 września 2010 (2011).   

 

Niewątpliwie na rozwój mojej osobowości twórczej wielką rolę 

odegrała długoletnia przyjaźń z ministrem Adamem Bieniem oraz 

zażyła znajomość ze znanymi pisarzami: Zygmuntem Wójcikiem, 

Wojciechem Żukrowskim, Romanem Samselem, Zdzisławem 

Łączkowskim, Januszem Termerem i Jerzym Przeździeckim oraz 

aktorem Wojciechem Siemionem. 

Mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż moje pisarstwo ma 

korzenie w pasji społecznikowskiej; od ponad 40 lat zajmuję się 

działalnością na rzecz małych ojczyzn oraz edytorstwem regionalnym.  

Pomogłem wielu pasjonatom w sile wieku, piszącym do szuflady 

zaistnieć w świadomości szerszej publiczności, a także wielu młodym 



entuzjastom poezji  ułatwiłem debiut literacki. Zawsze dla mnie 

pozostał najważniejszy człowiek. Dotyczyło to zarówno pracy 

zawodowej (człowiek jako pacjent wymagający interwencji) jak i 

działalności wydawniczo-literackiej (człowiek jako wrażliwy, 

zagubiony w dżungli przepisów i nieznanych sytuacji twórca, 

oczekujący otuchy, wsparcia moralnego i pomocy w promocji dzieła).    

Zostało to zauważone przez krytyków. Jeden z nich Zdzisław 

Łączkowski oceniając moją twórczość słusznie zauważa iż przekreśla 

ona w nas wszelkie zło i dąży do harmonii człowieka z człowiekiem i 

człowieka z naturą. A więc człowiek w całym swym skomplikowaniu, 

dramacie i dostojeństwie. Człowiek u doktora Macieja Zarębskiego i 

człowiek u pisarza Macieja Zarębskiego  - są nade wszystko w 

centrum jego uwagi i zainteresowań twórczych.  

            Na koniec jeszcze parę słów o wiążącej się z podróżami pasji 

fotograficznej. Zawsze uważałem i nadal uważam, że sztuka 

fotografowania stanowi idealne wręcz uzupełnienie  twórczych pasji.  

W każdej niemal podróży towarzyszy mi aparat fotograficzny i 

nierzadko kamera, utrwalające wszystko co godne uwiecznienia a 

potem stanowiące świetny komentarz do słowa pisanego. Wszystkie 

moje ważniejsze książki reportażowe są bogato ilustrowane.  

            Prowadzony przeze mnie od ponad siedmiu lat Eskulap 

świętokrzyski, pismo lekarzy ziemi kieleckiej staram się wzbogacić o 

atrakcyjny serwis fotografii kolorowej. Od szeregu lat organizuję 

autorskie wystawy fotografii barwnej w muzeach, bibliotekach i 

domach kultury. Pierwsza, zorganizowana w roku 1995 w Muzeum  

Ziemi Staszowskiej poświęcona była egzotyce libijskiej, druga w 1998 

tamże Ziemi Świętej. W grudniu 2004 roku promowałem w Domu 

Środowisk Twórczych wystawę o tematyce amerykańskiej.  

Ameryka w obiektywie. Od Atlantyku do Pacyfiku (objechała całą 

Polskę, pokazano ją m.in. w Bibliotekach Wojewódzkich w Lublinie,  

w Białymstoku, Kielcach, Lesznie, powiatowych: w Strzyżowie i 

Krośnie, Łomży, Opoczna, Czudcu; w Muzeum Niepodległości w 

Warszawie, w muzeach regionalnych Piotrkowa Trybunalskiego, 

Puław, Nałęczowa, Oblęgorka, Zduńskiej Woli, Brzegu,  Bieżuniu;  w 

domach kultury w Krakowie, Bydgoszczy, Olsztynie, Tczewie, 

Sierpcu, Dusznikach Zdroju, Kętach, Andrychowie, w   Brańsku, 

Hajnówce, Siemiatyczach, Przasnyszu i Pruszkowie a także w 

Chicago w Muzeum Polskim oraz na Litwie: w Kiejdanach, Wilnie i 



Kownie (w ośrodkach kultury polskiej). W roku 2005 w Muzeum 

Niepodległości w Warszawie oraz Bibliotece Powiatowej w 

Strzyżowie oraz w Zespole Szkół w Staszowie pokazałem wystawę 

Literackie ślady polskości na Litwie, zaś wiosną 2007 roku odbył się 

w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku wernisaż 

wystawy Śladami Azteków i Majów.  W roku 2009 miał miejsce 

wernisaż  wystawy autorskiej Na Antypodach, zaś wiosną 2011 roku 

Kanada Zachodnia i Alaska w moim obiektywie. 

                 Reasumując muszę powiedzieć, iż realizowanie rozlicznych 

pasji twórczych ( obok przedstawionych powyżej jeszcze rzecz jasna 

dziennikarstwo, popularyzacja wiedzy historycznej i przyrodniczej, 

publicystyka, działalność organizacyjna, muzealnicza i edytorska na 

rzecz małych ojczyzn), jest dla mnie nieodzownym elementem 

kontynuowania służby na rzecz drugiego człowieka, szczególnie 

ważnym po roku 2003 tj. od czasu przejścia na emeryturę...  

                                                                           

Zagnańsk maj 2011                               Maciej Andrzej Zarębski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


