
Biblioteka Świętokrzyska Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego informuje, iż 
w lutym 2018 roku skieruje do druku dwie pozycje wydawnicze przygotowane z okazji 
75-lecia urodzin Macieja A.Zarębskiego, prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego oraz Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury.

Z ludźmi i dla ludzi 
– książkę dedykowaną jubilatowi pod redakcją Jana 
Jadacha i Andrzeja Tyszki

Wśród autorów m.in. Hanna Bień-Bielska, Jadwiga Szysz-
ka, Lucyna Kukomska, Kazimiera Zapałowa, Andrzej Dą-
browski, Longin Koczanowski, prof. Andrzej Kierzek, 
dr Janusz Janik, dr Jerzy Samusik oraz Zbigniew Dembiń-
ski, prof. Jerzy Janica, prof. Jerzy Damrosz i prof. Andrzej 
Tyszka.

Wojaże po Polsce 
– wydawnictwo albumowe – Macieja A. Zarębskiego

Na jego treść składają się reportaże (25) z podróży po kra-
ju, ilustrowane ponad 700 kolorowymi zdjęciami. Z twardą 
okładką; będzie liczyć 272 strony.
Na odwrocie recenzja albumu.

Koszt 1 egz. książki pamiątkowej („Z ludźmi i dla ludzi”) 25 zł, albumu (Wojaże po Polsce) 55 zł.
Po wpłaceniu 80 zł na konto ŚTR (49 8512 0002 2001 0008 2051 0001) wydawca –  

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne – zapewnia: bezpłatną wysyłkę zaraz po ukazaniu się 
książek, tj. w końcu I kwartału 2018 roku.



Do tej pory dr Maciej Zarębski w  towarzystwie swojej uroczej małżonki zabierał nas w podróże po 
wszystkich kontynentach naszego Globu, aby pokazać nam jak różne kultury sadowiły się na świecie i aby-
śmy mogli tę różnorodność poznać i zastanowić się nad całokształtem życia innych narodów. Tym razem, 
w kolejnej swojej podróżniczej książce „Wojaże po Polsce” zaproponował nam podróż po naszym rodzin-
nym kraju. Sam przyznaje w „Słowie wstępnym”, że jest to album i jednocześnie literacki reportaż. Trzeba 
tu dodać, że książka jest bogato ilustrowana fotografiami zabytków kultury materialnej, jakie napotkał na 
drodze swoich wojaży dokumentując to wszystko własnym obiektywem. Również prof. Andrzej Tyszka 
w „Posłowiu” zauważa, że jest to swoisty reportaż krajoznawczy mogący spełniać rolę przewodnika tu-
rystycznego. To prawda. Mając w ręku taką perełkę można sobie doskonale zaprojektować urlopową wy-
cieczkę krajoznawczą, aby na własne oczy zobaczyć nasze dzieje i w towarzystwie natury kontemplować 
swoją wiedzę na temat historii Polski. Zresztą z treści książki można dowiedzieć się czasami więcej niż z ust 
przewodnika wycieczki, gdyż wiadomości na temat tych wszystkich odwiedzanych przez Autora miejsc są 
opracowane bardzo starannie i szczegółowo, co stanowi niezaprzeczalną wartość poznawczą. Zresztą chyba 
chodziło mu o popularyzację ”…w społeczeństwie polskim wiedzy o bogactwie kulturowo-historycznym 
naszej ojczyzny” – jak sam pisze. I to jest chyba cały sens w zamyśle tematyki tej książki, która ukazuje wiel-
ką różnorodność kultur pogranicza. Różnorodność, która kultywuje swoje tradycje, rozwija się i jednocze-
śnie funkcjonuje w zgodnej symbiozie środowiskowej nie od dzisiaj. Polska zawsze była gościnna i zawsze 
udzielała pomocy innym nacjom, często prześladowanym w innych zakątkach Europy. 

Dobrze się więc stało, że dr Maciej Zarębski przybliżył czytelnikowi tego rodzaju tematykę, gdyż w obec-
nym medialnym obiegu niewiele można się z tego obszaru dowiedzieć. Być może wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy z całego bogactwa kulturowego, jakie znajduje się na terenie naszego kraju i które staramy się zachować 
dla przyszłych pokoleń aby udowodnić, że Polacy są narodem bardzo tolerancyjnym i otwartym przy jedno-
czesnym oparciu narodowej tożsamości o nasze własne, wiekowe korzenie kulturowe. Podróżując z autorem 
po wschodnich rubieżach kraju mamy okazję zajrzeć do prawosławnych cerkwi i monasterów, poznać różne 
odłamy duszpasterstwa katolickiego, jak chociażby jedyny w Polsce ośrodek obrządku bizantyjsko-słowiań-
skiego na Podlasiu. Z kolei pogranicze zachodnie raczy nas obiektami związanymi z kulturą ewangelicką, ka-
tolicką, zamkami, których gospodarze zmieniali się w zależności od różnych wichrów historii. Mało kto wie, 
że np. w Lubiążu w okresie II wojny światowej w lochach klasztoru cystersów Niemcy uruchomili produkcję 
pocisków V1 i V2. Takich różnych ciekawych rzeczy dowiadujemy się z książki bardzo wiele.

Po zamknięciu książki dotarł do mnie jeszcze jeden szczegół. Otóż w tych wszystkich podróżach 
przewijają się również synagogi i kirkuty. I słusznie. To jest bowiem część składowa naszej kultury, 
o której należy pamiętać i Autor również to dokumentuje swoim piórem i obiektywem. Zastanowiło 
mnie tylko jedno: na terenach będących niegdyś pod niemiecką kuratelą jest stosunkowo bardzo mało 
tych obiektów w porównaniu z innymi polskimi regionami. Może faktycznie tam nie było polskiej lud-
ności pochodzenia żydowskiego. A może to skutek wysadzania w powietrze przez Niemców synagog 
i burzenia ich? Po zakończeniu II w.św. jakoś nie kwapiono się z odbudową tych miejsc pamięci jak 
to np. jest w Płocku. W tutejszej odrestaurowanej synagodze istnieje Muzeum Żydów Mazowieckich 
jako oddział Muzeum Mazowieckiego i organizowane są tam różne ciekawe prelekcje, czy spotkania. 
Świadczy to o tym, że pamiętamy o nich gdyż Żydzi stanowili część naszej społeczności i że Polacy 
nie są żadnymi faszystami, jak próbuje się to wmówić światu przez niektórych Europejczyków po 
odbytym w Warszawie Marszu Niepodległości. Polacy potrafią bić się w piersi. We własne, nie cudze. 
W przeciwieństwie do innych. A o swoją Ojczyznę zawsze będą zaciekle walczyć. O tę małą i o tę dużą.

Książka ta w  moim zamyśle winna znaleźć się przede wszystkim w  szkolnych bibliotekach, aby 
młodzież miała dostęp do rzetelnej wiedzy historycznej na temat naszej tożsamości narodowej i wie-
lokulturowości, jaka u  nas istnieje i  jaka w  odbiorze społecznym jest czymś zupełnie normalnym. 
W podręcznikach historii tej optyki widzenia świata się nie uświadczy.

Błażej Balicki


