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Piękny jubileusz 75 lat życia obchodził Maciej Andrzej 
Zarębski, doktor nauk medycznych, pisarz i  wydawca, 
podróżnik i  regionalista, muzealnik i  fotografik. Jakby 
tego było mało, jednoosobowo i  to całkiem sprawnie 
redaktor Zarębski, bo jak inaczej go nazwać, prowadzi 
czasopismo „Goniec Świętokrzyski”, na którego łamach 
ukazuje się tekst. Jubilat poprosił mnie o napisanie tych 
paru refleksji, które są pokłosiem mojego wystąpienia na 
rocznicowym spotkaniu. Oczywiście są bardziej godni 
by zabrać głos, napisać o wyjątkowym dorobku dokto-
ra Zarębskiego. Jubilat wybrał mnie, bowiem znamy się 
bez mała 40 lat, a ponadto nasze drogi przecinają się dość 
często, chociaż od ćwierćwiecza mieszkamy od siebie 
w  oddaleniu prawie dwustu kilometrów. Nie ukrywam 
też, że w wielu sprawach dotyczących szeroko pojętej kul-
tury mamy zbieżne poglądy, a niejednokrotnie tożsame.

Maciej Zarębski z urodzenia jest kielczaninem, nie-
złomnym polskim patriotą, a  z  całej gamy zaintereso-
wań i działań europejczykiem wysokich lotów. 

Radosna, o bardzo przyjaznej atmosferze uroczystość 
wieńcząca dotychczasowe dokonania Jubilata na wspo-

mnianych płaszczyznach 
jego pasji i  życiowej ak-
tywności odbyła się 20 
marca 2018 roku w  nie-
mal domowych i  bar-
dzo gościnnych progach 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach.

Uroczystość miała wie-
lu bohaterów. Oczywiście 
najważniejszym był sam 
Jubilat (1) oraz wspiera-
jąca go w  każdym calu 
małżonka dr Ludomira 

Zarębska (2), z którą w ubie-
głym roku obchodzili równie 
piękny i podniosły jubileusz – 
50 lat związku małżeńskiego. 
Tuż obok państwa Zarębskich 
potężnym, cudownym boha-
terem spotkania było blisko 
sto osób: przyjaciół, kolegów, 
znajomych oraz miłośników 
talentów twórczych Jubilata, 
którzy do ostatniego miejsca 
wypełnili biblioteczną salę 
odczytową (3). Równie waż-
nym bohaterem byli pracow-
nicy biblioteki z  dyrektorem 
Andrzejem Dąbrowskim 
i głównym bibliotekarzem pa-
nią Jadwigą Zielińską (4), któ-
rzy koncertowo przygotowali 
jubileuszowe spotkanie.

Zaczęło się bardzo mi-
łym akcentem dla Jubilata, nader życzliwie przyjętym 
przez zgromadzonych gości. Prowadzący spotkanie 
dyrektor Andrzej Dąbrowski (5) przedstawił przybyłe-
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go ze stolicy gościa, 
Krzysztofa Matyka 
– zastępcę dyrek-
tora departamentu 
społeczeństwa oby-
watelskiego Kance-
larii Prezesa Rady 
Ministrów, który 
powiadomił zebra-
nych o  odznaczeniu 
Jubilata. Doceniając 

dorobek Macieja Zarębskiego na niwie polskiej kultury 
wicepremier, minister Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego prof. Piotr Gliński uhonorował go wysokim od-
znaczeniem – srebrnym medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis. Po wręczeniu medalu przez dyrektora Ma-
tyka (6) rozległy się huczne brawa będące potwierdze-
niem osiągnięć Jubilata, akceptacją jego niepośledniego 
dorobku oraz poniekąd podziękowaniem dla profesora 
Piotra Glińskiego za słuszną decyzję.

Na początku bogatego 
programu spotkania dy-
rektor Andrzej Dąbrow-
ski zaprezentował świet-
ną wystawę fotograficzną 
nazwaną skromnie „Mi-
gawkami z  wojaży po 
świecie w  obiektywie 
Macieja A. Zarębskiego” 
(7). Rozmieszczone na 
bibliotecznych ścianach 
kolorowe fotogramy 
ukazywały jedynie ma-
leńki fragment z wybra-

nych podróży, odbytych przez jubilata na wszystkich 
kontynentach. Chyba największe wrażenie sprawiały 
fotogramy ukazujące dziwy przyrody Ameryki Połu-
dniowej. Fotograficzny kunszt Macieja Zarębskiego 
wysoko cenił nieodżałowanej pamięci artysta -foto-
grafik Paweł Pierściński, powszechnie uważany za naj-
większego mistrza polskiej fotografii krajobrazowej. 
Paweł, nasz wspólny przyjaciel, mój i Macieja, nie był 
specjalnie wylewny w  ocenie kolegów artystów foto-
grafików, ale pod jego adresem nie szczędził pochwał, 
które nawet wyraził na piśmie. We wstępie do „Dwo-
rów i pałaców i widłach Wisły i Pilicy”, jednej z najlep-
szych książek doktora Zarębskiego, Paweł Pierściński 
był uprzejmy napisać: „Autor zastosował formułę do-
kumentacji fotograficznej znaną i sprawdzoną w prak-
tyce artystycznej polskich fotografów krajoznawców, 
a jego patriotyczna fotografia opowiada o rzeczywisto-
ści w  sposób prosty i  prawdziwy. Maciej A. Zarębski 
stanął w  szeregu polskich krajoznawców i  patriotów, 
dla których ważniejsze od wykonania zdjęcia, jest włą-
czenie fotografii do kolekcji oraz ochrona materiału ar-
chiwalnego przez kolejne lata”. 

Wspomniałem o albumie oraz słowach Pawła Pier-
ścińskiego w moim jubileuszowym, częściowo improwi-

zowanym wystąpieniu, które wygłosiłem po prezentacji 
wystawy fotograficznej doktora Zarębskiego, dokonanej 
przez dyrektora Andrzeja Dąbrowskiego. Omawiając 
dorobek Jubilata nie bez przyczyny szczególną uwagę 
uczestników spotkania skierowałem właśnie w  stronę 
Album o dworach i pałacach, w którym fotograficznie 
i opisowo zostało przedstawionych 179 obiektów na ob-
szarze historycznej Kielecczyzny! Pracę wykonał autor 
potężną, której rezultatem jest mądre i  obfite w  treści 
dzieło. Moim i  nie tylko moim zdaniem, Album po-
winien być obecny w  każdej bibliotece szkolnej i  pla-
cówkach oświatowych egzystujących w  widłach Wisły 
i Pilicy. A to dlatego, że w sposób czytelny, zachęcający 
i  atrakcyjny ukazuje dziedzictwo kulturowe regionu. 
Takiego wydawnictwa przecież dotychczas nie było! 
Jednak mam płonną nadzieję, czy ten głos ludu dotrze 
do decydentów, bowiem na sali nie było przedstawicieli 
władz, zaś obecność niezwykle sympatycznego, faceta 
z klasą Jacka Kowalczyka, dyrektora z Urzędu Marszał-
kowskiego miała charakter prywatny. Tej absencji nie 
mogli pojąć i się nadziwić goście uroczystości przybyli 
z różnych stron Polski, zwłaszcza, że specjalnie przyje-
chał na jubileusz przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Zaistniała sytuacja, jak w kiepskiej teatral-
nej grotesce, na którą nie miał wpływu Jubilat, ani też 
uczestnicy uroczystości. Doktorowi Zarębskiemu było 
trochę przykro, ale tego w  najmniejszym stopniu nie 
okazywał, rozpromieniony, radosny i szczęśliwy z racji 
niezawodności licznie przybyłych przyjaciół i  znajo-
mych, chociaż zimowa, mroźna pogoda nie zachęcała 
do podróży. Gdyby nie to liczne grono Jubilat mógłby 
powiedzieć za Markiem Hłaską: Byłem sam i wszyscy 
byli odwróceni... Ale na 
szczęście spotkanie poto-
czyło się dobrze, a nawet 
lepiej.

Chcąc w  stosunkowo 
krótkim czasie uzmy-
słowić zebranym lite-
racki dorobek Jubilata 
zaprezentowałem go (8) 
w  ujęciu statystycznym. 
Na studiach miałem rok 
statystyki, zakończony 
egzaminem u prof. Juliu-
sza Łukasiewicza, najwybitniejszego specjalisty tej pa-
sjonującej dziedziny wiedzy w powojennej Polsce, więc 
chyba z tą materią uporałem się nie najgorzej. Z moich 
obliczeń wynika, że w ciągu 28 lat (1990-2018) Maciej 
Zarębski napisał i  opublikował 50+1 pozycji książko-
wych. Ze statystyki wynika, że ogłaszał drukiem 1,8 
książki rocznie. Oczywiście każdy, realny rok był inny, 
ale statystyczna liczba rocznych publikacji jasno jak 
na dłoni mówi nam o literackiej pracowitości Jubilata. 
Warto przy tej sposobności pamiętać, że doktor Zaręb-
ski przez lata pracował zawodowo, był mężem, ojcem, 
a od ponad ćwierćwiecza jest dziadkiem, a za parę mie-
sięcy ma zostać pradziadkiem. Gratulacje! Dlatego też 
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jego osiągnięcia literac-
kie powinny budzić po-
dziw i uznanie (9). 

Pięćdziesiąta pierwsza 
to przygotowana na ju-
bileusz książka „Wojaże 
po Polsce”, wypełniona 
reporterskimi zapisami 
i setkami fotografii z po-
dróży autora po kraju 
ojczystym. Niewątpliwie 
jest to jedna z  najlep-
szych publikacji Macieja 
Zarębskiego (10). Opa-
trzona została posłowiem 
Andrzeja Tyszki, wybit-
nego socjologa, profesora 
Uniwersytetu Warszaw-

skiego, a  zarazem przyjacie-
la Jubilata. Maciej Zarębski 
pisze z  godną podziwu re-
gularnością. Prawie każdego 
roku publikował dwie książ-
ki. Posegregowałem doro-
bek Jubilata na działy, by 
pokazać, jaka problematyka 
występuje w twórczości Ma-
cieja Zarębskiego. Oczywi-
ście jest to podział umowny, 
ale ułatwiający rozeznanie 
w  jego literackim dorobku. 

Najwięcej, 15, jest książek „Staszowskich”, „Podróżni-
czych” 10+1 /, „W służbie regionu” – 10, „Znani” – 7, 
„Wspomnieniowych” – 5 oraz „Lekarskich” 3 książki, 
w tym pierwsza publikacja (1984) wydane przez Ludo-
wą Spółdzielnię Wydawniczą „Vademecum medyczne 
rolnika”. To są, by tak powiedzieć, osobiste dzieła dok-
tora Zarębskiego. Ponadto jubilat jest redaktorem blisko 
300 tytułów, które ukazały się w Bibliotece Staszowskiej 
oraz w przekształconej po kilku latach Bibliotece Świę-
tokrzyskiej. Godne jest podkreślenia, że „Wojaże po 
Polsce” to 360 pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Nie 
ma w Polsce drugiego wydawnictwa regionalnego, o tak 
dużym dorobku i co szczególne, prowadzonego jedno-
osobowo.

Początki, jak to zwykle bywa, były nader skromne. 
Pierwsze publikacje, łaskawie nadesłane mi przez auto-
ra i redaktora, wzruszają swoją prostotą graficzną oraz 
drukarską i nie są to objętościowo duże książki. Ale są 
ważne, i  to z  wielu powodów. Po pierwsze sygnalizo-
wały regionalny, świętokrzyski ruch wydawniczy, który 
nieprzerwanie trwa już 30 lat. A  ponadto te pierwsze 
publikacje, jak Jubilata „Refleksje libijskie”, „Spacerkiem 
po ziemi staszowskiej”, czy też zredagowane w Biblio-
tece Józefa Marcinkowskiego „W poszukiwaniu same-
go siebie”, Adama Bienia „Wyprawa Moskiewska”, czy 
Eugeniusza Kulwickiego „Ocalić od zapomnienia” są 
ważnym, na różnych płaszczyznach, zapisem polskiego 

losu. Z  biegiem lat rozwijał 
się talent pisarski Macieja 
Zarębskiego oraz potężnia-
ła Biblioteka Świętokrzyska. 
Książki były coraz „grubsze” 
oraz graficznie piękniejsze. 
Wystarczy choćby wspo-
mnieć książki podróżnicze, 
opisujące wyprawy do obu 
Ameryk, Australii i  Nowej 
Zelandii,czy też po krajach 
europejskich. Szczególnie 
sympatyczne są teksty za-
warte w tomie „Okiem globtrotera” (11), w którym, jak 
sam pisze, „dokonał przeglądu wszystkich swoich po-
dróży, a następnie wybrał z nich wydarzenia wyjątkowe 
i znaczące, na których szczególne piętno odcisnęła hi-
storia i pojedynczy człowiek”. Sądzę, że wśród 38 książ-
kowych reportaży, od wizyty na cmentarzu wojennym 
w Tobruku, po odwiedziny świątyni Amona w Karna-
ku, nawet najbar-
dziej wymagający 
czytelnik znajdzie 
ten wyjątkowy dla 
siebie. Szczególne 
miejsce w  pisar-
skim dorobku Ma-
cieja Zarębskiego 
zajmują dotych-
czasowe trzy tomy 
wspomnień „Ze 
schowka pamięci” (12), które są panoramą jego życia, 
rodziny i polskiego losu, przedstawione na kanwie pro-
blemów i spraw człowieka z prowincji, który bynajmniej 
nie jest i nie czuje się prowincjuszem! (Te trzy tomy swą 
bogatą treścią wpisują się jak najściślej w tytuł, którym 
opatrzyłem niniejszy tekst. Jak mi zdradził Jubilat, przy 
okazji odwiedzin w moim domu w Brwinowie, w czasie 
miłej pogawędce przy butelce znakomitego czerwonego 
wina, rodem z Sycylii, w planach ma jeszcze dwa tomy 
wspomnień. Jednak będą one mieć inną formę pisarską 
od już opublikowanych. Doktor Zarębski ma zamiar 
ogłosić wybór dzienników, które systematycznie pro-
wadzi od kilkudziesięciu lat. Gorąco wsparłem autora 
w  tym pomyśle, bowiem dzienniki twórców cieszą się 
niezmiennie bardzo dużą popularnością, a często bywa 
tak, że są w ich dorobku najważniejsze. Przypomnę, że 
zdaniem niektórych krytyków, z dzieł Żeromskiego na 
czytelniczym rynku ostaną się jedynie „Dzienniki”, zaś 
powieści i  dramaty pochłoną literackie Powązki. Cie-
kawostka jest taka, że dotychczas nie ukazały się one 
w pełnej postaci, bez cenzury politycznej, obyczajowej 
oraz w rzetelnym opracowaniu krytycznym. Ale konia 
z rzędem kto odgadnie termin opublikowania pełnych, 
nie okaleczonych „Dzienników” Stefana Żeromskiego. 
Tej daty nie znają nawet najwybitniejsi znawcy twórczo-
ści wielkiego pisarza, do których należy pani Kazimie-
ra Zapałowa (obecna na benefisie, na zdjęciu na planie 
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pierwszym (13), ser-
decznie zaprzyjaźnio-
na z  Jubilatem, a  na-
wet profesor Zdzisław 
Jerzy Adamczyk.

Nie sposób choćby 
nie wspomnieć o  wy-
jątkowym dziele re-
daktorskim Macieja 

Zarębskiego, czyli o czterech tomach „Almanachu Staszow-
skiego”. które liczą blisko 1200 stron druku dużego formatu. 
Pierwszy tom ukazał się w 1982 roku, czwarty w 2002. Są 
istną kopalnią wiedzy o Staszowie i regionie, jego środowi-
sku, historii, kulturze, a przede wszystkim o ludziach, którzy 
byli solą ziemi na Czarną. Almanachy to dynamiczne książ-
ki również i z tego powodu, że zawierają teksty o różnych 
gatunkach literackich. W  każdym tomie są opowiadania, 
reportaże, felietony, artykuły popularnonaukowe, a  także 
wiersze. Wnikliwa lektura almanachów, które można czy-
tać przy kawie, herbacie, szklaneczce piwa, czy kieliszku 
wina (obowiązkowo czerwonego) czy też leżąc na kanapie, 
doprowadzi nas do odkrycia wielu ciekawostek, być może 
nawet nie znanych badaczom profesjonalnym. Ot na przy-
kład ile osób wie, że jeden z najbardziej znanych oficerów 
Ludowego Wojska Polskiego, Teodor Kufel rozpoczął swoją 
karierę w Staszowie jako sekretarz PPR oraz szef miejsco-
wego Urzędu Bezpieczeństwa, albo słyszało o piśmie saty-
rycznym BOMBA, ukazującym się blisko sto lat temu przy 
udziale świętokrzyskiego Judyma dr. Wojciecha Lipowskie-
go, o którym pisze nasz Jubilat. W żadnej książce, tylko w al-
manachu przeczytamy dramatyczne dzieje zasłużonego dla 
Polski i ziemi świętokrzyskiej rodu Kabatów, czy też pozna-
my wielki talent literacki Adama Bienia, sławnego polityka, 
w latach wojny wicepremiera rządu RP na Emigracji, skaza-
nego w moskiewskim Procesie Szesnastu, którego przyjaź-
nią szczycił się Jubilat (14). Wciąż to podkreślam, że wielką 
zasługą doktora Zarębskiego jest wydobycie z zapomnienia, 

w epoce PRL, tej historycznej 
postaci, jaką był Adam Bień. 
Na osobny tekst nadają się 
perypetie związane z  ogło-
szeniem II tomu Almanachu, 
który na publikację czekał 
„tylko” trzy lata, a to w ocze-
kiwaniu na przydział papieru, 
a  to na decyzje urzędu cen-
zorskiego, który wyjątkowo 
czujnie badał wojenne wspo-

mnienia przygotowane do druku w almanachu. Oczywiście 
współczesnemu pokoleniu słowo „cenzura” nie mówi nic 
a nic. I to jest dobry znak naszych czasów.

Nie ma miejsca na sumowanie dorobku Jubilata, czy 
też ozdobienie tekstu słowami okolicznościowej laurki. 
Jest zbędna, bowiem książki, te osobiste i  redagowane 
przez doktora Zarębskiego niejako mówią same za siebie. 
Jednak koniecznie trzeba podkreślić, że pisarstwo Jubila-
ta całkowicie wpisuje się w literaturę faktu, reportażową 
i wspomnieniową. Również publicystyka, którą uprawia 

na łamach „Gońca Świętokrzyskiego”, przepojona troską 
o sprawy polskie i świętokrzyskie (już blisko 200 nume-
rów!), też wyrasta na glebie faktów, o  czym jak sądzę, 
warto pamiętać. W  pisarstwie Macieja Zarębskiego, co 
sam podkreśla, dochodzą do głosu zasady, które wpoili 
mu śp. Rodzice. Ojciec powtarzał mu żeby kochał swój 
kraj, Polskę w sposób naturalny, nie okazjonalnie, czy też 
dlatego, że musi. Matka mówiła mu o służbie ludziom, 
a  tym owocniejsza będzie ta służba im ma się większą 
wiedzę i to w wielu dziedzinach (rodzice – 15)

Osobny wątek to kontakty Jubilata z Polonią amery-
kańską, węgierską 
i  Polakami na Li-
twie. Jego zdaniem 
drogę na polonijne 
salony w  Stanach 
Zjednoczonych, 
otworzyła mu 
książka „Dotknię-
cie Ameryki”. 
Dużo można opowiadać o kontaktach Jubilata ze Słowa-
cją, czego pokłosiem są jego „słowackie” książki, a także 
wydanie tomu poezji „Wyznanie miłości” wybitnego liry-
ka słowackiego Milana Rufusa. W Bibliotece Świętokrzy-
skiej ukazało się również wiele tomików poetów polonij-
nych z Chicago oraz 11 zbiorczych almanachów. 

Jubileusz został godnie przypieczętowany trzema inte-
resującymi wydawnictwami. O jednym z nich,”Wojażach 
po Polsce”, już wspomniałem, należy więc choćby słów 
kilka napisać o dwóch pozostałych. „Z ludźmi i dla ludzi” 
(16) jest książką złożoną z tekstów specjalnie napisanych 

przez przyjaciół i znajomych dok-
tora Zarębskiego, publikowanych 
wypowiedzi jemu poświęconych 
oraz wierszy okolicznościowych. 
Książkę przygotowali prof. An-
drzej Tyszka i Jan Jadach. Z satys-
fakcją zauważyłem, że mój tekst 
jest najdłuższy, po prostu dlatego 
że się znamy bardzo, bardzo dłu-
go. Spotkał mnie też komplement 
ze strony pani doktor Ludomiry, 

która niezwykle łaskawie raczyła zauważyć, że „to się czy-
ta”... Oczywiście pozostałe teksty są bardzo dobre, a nawet 
znakomite. 

Spoglądając na miejsce zamieszkania współautorów 
książki jubileuszowej łatwo zauważyć, że doktor Zaręb-
ski ma przyjaciół nie tylko w całej Polsce, ale i na świe-
cie, o czym świadczą wypowiedzi nadesłane z Warszawy, 
Łodzi, Ełku, Częstochowy, Białegostoku, Kielc, Staszowa, 
Końskich, mój spod Warszawy, a także Francji, Kanady, 
Litwy, Węgier, Chicago. Profesor Andrzej Tyszka bardzo 
trafnie zauważa w świetnie skrojonym posłowiu książki, 
że „ Maciej to człowiek w czepku urodzony, pod jednym 
szczególnym względem – szczęścia do znajomości, a na-
wet zażyłości z wieloma ludźmi wybitnymi. Nie chodzi 
jednak tylko o  znajomości, ale o  przyjaźnie, o  osobi-
stą bliskość i współpracę. Wymieniając postać Ministra 
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Adama Bienia otwieramy tę długą listę. Los związał dra 
Zarębskiego z wieloma postaciami – pisarzem Zygmun-
tem Wójcikiem, ambasadorem Marianem Servatką, nie-
mieckim antyfaszystą Manfredem Zankerem, fotografi-
kiem Pawłem Pierścińskim, podróżnikiem i filmowcem 
Stanisławem Szwarc-Bronikowskim, Zbigniewem Świę-
chem, Wojciechem Siemionem, pisarzami – Wojciechem 
Żukrowskim, Jerzy Przeździeckim, Eugeniuszem Ka-
batcem, Zdzisławem Łączkowskim, Bogdanem Dwora-
kiem”. Do tej listy można dopisać jeszcze wiele nazwisk, 
choćby lekarza-pisarza Jerzego Samusika, redaktor Han-
nę Bień-Bielska, profesora Jerzego Damrosza, Andrzeja 
Dąbrowskiego - gospodarza jubileuszowego spotkania, 
twórców kieleckich, ale i tak nie będzie ona zamknięta.

Profesor Andrzej Tyszka 
(17) co socjolog to socjolog, 
określa Jubilata – całkiem 
słusznie – jednym słowem 
OBYWATEL. Chętnych do 
poznania zakresu tego poję-
cia, widzianego profesorski-
mi oczami, polecam lekturę 
posłowia, które w istocie jest 
świetnym szkicem socjolo-
gicznym oraz, co oczywiste, 

gorąco zachęcam do lektury całej książki. To się napraw-
dę znakomicie czyta. Szyb-
ko też zauważy czytelnik, że 
postawę obywatelską cechu-
jącą doktora Zarębskiego, 
a  opisaną przez profesora 
Tyszkę, na światło dzienne 
wydobywają wszyscy auto-
rzy mądrej książki „Z ludź-
mi i  dla ludzi”. Tę postawę 
doktora „z  ludźmi i  dla lu-
dzi” dowcipnie spuentowała 
pani doktor Barbara Kocela 
(18), znakomita okulistka i  świetna poetka w pomiesz-
czonym w tomie limeryku „Sławny pisarz”:

Sławny pisarz z pewnej osady
lubił urządzać pod Bartkiem posiady
przyjaciele przybywali
naleweczki testowali
i tak trwały Polaków nocne narady.
Maćku to były piękne chwile, czy posiedzimy jeszcze 

na posiadach... Wraz z  profesorem Andrzejem Tyszką 
współredaktorem jubileuszowej księgi przyjaciół doktora 

Zarębskiego jest Jan Jadach, 
sekretarz Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Regionalnego 
i  prawa ręka Jubilata – pre-
zesa. Dziełem Jana Jadacha 
(19) (i  samego jubilata) jest 
trzecia przygotowana na jubi-
leusz książka pt. „Bibliografia 
z  lat 1965-2018 Macieja A. 
Zarębskiego”, którą osobiście 

zaprezentował uczestnikom spotkania. Bibliografia zo-
stała opracowana przy udziale i wykorzystaniu archiwum 
Jubilata. Jej ułożenie poprzedziła mrówcza oraz iście bene-
dyktyńska praca. Lakonicznie można powiedzieć, że jest 
ta księga chronologicznym rejestrem wszystkich publika-
cji doktora Zarębskiego oraz tekstów których bohaterem 
jest Jubilat. O wielkości jego dorobku świadczy też objętość 
„Bibliografii...”, która liczy ponad 200 stron.

Z pisarstwem, niejako w symbiozie, idzie w parze spo-
łecznikowska misja Macieja Zarębskiego, której na imię re-
gionalizm. O dokonaniach Jubilata na tym polu miał mówić 
profesor Andrzej Tyszka, ale różne sprawy osobiste unie-
możliwiły mu przyjazd na spotkanie. Dlatego w swoim wy-
stąpieniu w którym z założenia skupiłem się na pisarskim 
dorobku Jubilata, potrąciłem tylko jego regionalistyczną 
nutę. Doktor Zarębski jest niezwykle dynamicznym regio-
nalistą, dlatego nie bez przyczyny w jednej z publikacji po-
mieszczonej w poważnym Roczniku Historycznym nazwa-
łem go „regionalistą uniwersalnym”. Regionalistyczne pasje 
Jubilata liczą już ponad 40 lat. Działał na poziomie powiatu, 
regionu, ale zasiadał też w ogólnopolskich władzach ruchu 
regionalistycznego. Niestety w  ostatnich latach ruch ten 
wyraźnie doznał zadyszki i osłabł. Rożne były tego powody, 
o  których wspominam w  moim tekście pomieszczonym 
w tomie „Z ludźmi i dla ludzi”. W każdym razie w prote-
ście przeciwko regionalistycznemu marazmowi doktor Za-
rębski wysunął ideę mateczników polskości. To jest nowe, 
twórcze spojrzenie, a  raczej podejście do regionalizmu. 
Mateczniki mają stać się szermierzem w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego. Jeden z nich, w Zagnańsku pro-
wadzi sam jubilat (20). Oczywiście mateczniki będą ocze-
kiwać pomocy Państwa, ale przyjmą ją pod warunkiem 
realizowania samodzielnych pomysłów, a nie narzucanych 
odgórnie. Dobry krok w kierunku popularyzacji idei ma-

teczników został już zrobiony, a  jego mocnym akcentem 
był I  Zjazd Mateczników, w  którym uczestniczyło kilka-
dziesiąt osób, co godne podkreślenia, za własne pieniądze. 
W tym roku planowany jest II Zjazd, który będzie swojego 
rodzaju probierzem dla władz, rozumnego odczytania idei 
mateczników. W ludziach, którzy optują za matecznikami 
drzemie potężna siła obywatelska. Byłoby źle, gdyby nie 
została wykorzystana we właściwy sposób. Dlatego właśnie 
Maciej Zarębski zajmuje ważne miejsce w pokoleniowym 
pochodzie polskich – świętokrzyskich regionalistów, któ-
rych ojcem duchowym jest Stefan Żeromski, poczynając 
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od Aleksandra Patkowskiego, po już nie żyjących Jerzego 
Kapuścińskiego i Jerzego Fijałkowskiego.

Pora przedstawić uczestników spotkania, jakby zbio-
rowego bohatera jubileuszowych uroczystości. Po oficjal-
nych, czyli programowych wystąpieniach, wzniesiono toast 
za Jubilata zakończony gromkim STO LAT! Tuż po toaście 
były kwiaty, które doktor Zarębski z błyskiem radości prze-
kazywał żonie oraz upominki od przyjaciół i znajomych, 
będące namacalnymi dowodami pamięci i  nieskrywanej 
sympatii. Kuluarowe rozmowy i okazjonalne wystąpienia 
dodały jubileuszowi niepowtarzalnego kolorytu. Szczerze 
mi było żal seniora Bogdana Dworaka (21), który przybył 
do Kielc z Zawiercia by podzielić się wspominkami. Mó-
wił ciekawie, ale troszkę za długo. A może by tak przelał na 
papier swoje refleksje o dawnych związkach Kielecczyzny 

z Zagłębiem. Przecież mało kto 
o nich wie, a były bardzo inte-
resujące. Ciekawe wystąpienie 
miał przybyły z  Warszawy re-
daktor Janusz Sapa (22), regio-
nalista i były naczelny miesięcz-
nika „Poznaj swój Kraj”. Wśród 
gawędzących przy kieliszku 
wina zauważyłem kieleckich 
twórców świetnego poetę Stani-
sława Nyczaja (23) z żoną Ireną, 
pisarza i  wydawcę Stanisława 
Rogalę, który obdarował mnie 
swoją najnowszą książką „Ły-
sica”, a  także Annę Błachucką 
autorkę bardzo dobrej powieści 
„Ostatni chłop” i ostatnio nagro-
dzonej główną nagrodą książki 
„ Opłotki. Obrazki z  dzieciń-
stwa” w  prestiżowym konkur-
sie Fundacji na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa. Stawił się 
wybitny artysta malarz Edward 
Tuz, animator kultury i  poeta 
Bogumił Wtorkiewicz, pisarz 
i regionalista Stanisław Kędzior, 
poeta i  fraszkopisarz Wojciech 
Kołodziej a  także niezmien-
nie w  formie nestor kieleckich 
dziennikarzy Stanisław Dur-
lej (24), który zawsze z estymą 
wypowiada się o  Jubilacie. Nie 
zawiedli przyjaciele lekarze, 
wspomniana dr Barbara Ko-
cela z mężem Andrzejem, bar-
dzo sympatycznym i otwartym 
na rozmowę, dr Jacek Latała 
z Miedzianej Góry, a także ne-
storka kieleckiej pediatrii pani 
dr Anna Restorff-Libiszowska. 
Byli przyjaciele z  gimnazjal-
nych lat, wybitna znawczyni 
życia i  twórczości Stefana Że-

romskiego, już przeze mnie wymieniona pani Kazimiera 
Zapałowa z mężem Andrzejem a także inżynier-humani-
sta, znakomity menager Andrzej Ruciński, który przez lata 
budował chwałę Kieleckiego Centrum Kultury. Nie zawie-
dli przyjaciele z Pabianic p. Anna i Tytus Tomczyńscy, z Za-
gnańska i Samsonowa, Urszula Rysińska z bardzo czynnego 
Towarzystwa Miłośników Samsonowa, pasjonaci regio-
nalizmu Krzysztof Kondrak, Jacek Fronio, i  sympatyczna 

dyrektorka szkoły podstawo-
wej Marzanna Moćko (25). 
Dopisali staszowianie: pani 
pedagog Jadwiga Szyszka, 
poeta Wiesław Kot, Marek 
Sobieniak, który wykonał 
piękne zdjęcia. Z  dalekiego 
Ełku przyjechał bardzo miły 
i mądry dr Alfons Bobowik, 
prezes Ełckiego Towarzystwa 
Naukowego (26). Żałowali-

śmy, że nie mógł uczestniczyć 
w jubileuszu profesor Andrzej 
Tyszka, wybitny socjolog, 
świetny mówca o  przeolbrzy-
miej wiedzy oraz mężczyzna 
niezwykle uroczy towarzysko. 
Kamerą i  aparatem fotogra-
ficznym bardzo pracowicie 
dokumentował uroczystość 
Mariusz Stec z  Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej. 

Wszystkich wymienić nie sposób, ale wszyscy 
– o  czym powiedział mi Jubilat – pozostają w  jego 
wdzięcznej pamięci. Oczywiście najpiękniejsze podzię-
kowania kieruje doktor Zarębski pod adresem żony dr 
Ludomiry, która w  czasie uroczystości skromnie za-
siadła w tylnym rzędzie sali bibliotecznej. Była dumna 
i szczęśliwa spoglądając na liczne gremium, które przy-
było spotkać się z jej mężem. Była też obecna 95 letnia 
Zofia Poniewierka, siostra mamy jubilata Julianny. 

Jubileusz 75-lecia doktora Macieja Zarębskiego był 
ważnym wydarzeniem w  życiu kulturalnym Kielc i  wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Kielczanie, a  także goście 
przybyli z różnych stron Polski byli zaskoczeni obojętno-
ścią czynników oficjalnych oraz brakiem przedstawicieli 
mediów. To oczywiście nawet w najmniejszym stopniu nie 
wpływa na status i ocenę dorobku twórczego i społeczni-
kowskiego doktora Macieja Zarębskiego. Gdy przed wielu 
laty ukazało się pierwsze wydanie mojej książki „Zagłada 
Michniowa” jeden ze znanych kieleckich dziennikarzy 
powiedział mi, że też by napisał taką książkę, ale mu się 
„nie chce”. Z tego co pamiętam, również w późniejszych 
latach, gdy opublikowałem następną książkę również mu 
się „nie chciało” i słyszałem podobne komentarze. Maciek 
Zarębski jest facetem, któremu „chce się chcieć”, chociaż 
już mógłby spocząć na laurach. I dlatego bardzo go cenię. 
A myślących podobnie o doktorze Zarębskim, naszym ko-
chanym Jubilacie, jest legion.

Longin Kaczanowski
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