
Autor jest doktorem medycyny, absolwentem Akademii Medycznej w Białymsto-
ku. Od lat pisze i publikuje książki, głównie podróżnicze i biograficzne oraz wydaw-
nictwa albumowe. Jego pasją są także podróże, obejmujące okolice najbliższe, jak 
i najdalsze zakątki świata.

Przedstawiona książka ma charakter szerokiej autobiografii, zawierającej nie tylko 
opis życia Autora, ale również refleksje na tle środowiska, przyjaciół i rodziny.

W części pierwszej – zapowiadane są cztery dalsze – opisuje głównie Białystok 
lat 60. i 70., w którym najpierw studiował w AMB, a następnie pracował naukowo 
w Zakładzie Farmakologii i prowadził laboratorium w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Jędrzeja Śniadeckiego. Spojrzenie po latach na ludzi tamtych czasów oraz panujące 
układy, staje się interesującym zapisem odczuć studenta, a następnie lekarza, pocho-
dzącego z Polski centralnej, Kielc, i rzuconego na kresy wschodnie. W dalszej części 
wspomnień występuje Staszów, do którego po białostockim piętnastoleciu przeniósł 
się dr Maciej Zarębski wraz z żoną Ludomirą.

Książka z pewnością zaciekawi białostockich lekarzy, zwłaszcza pamiętających 
czasy sprzed lat ponad trzydziestu, którzy odnajdą w niej swoich znajomych lub 
samych siebie. Wartka narracja oraz wyrazisty język Autora, czynią lekturę łatwą 
i przyjemną, świetną na wakacyjny wypoczynek.

Jan Stasiewicz (Białystok)

PS. Książka stanowi kolejną (325) pozycję wydawniczą Biblioteki Świętokrzyskiej, 
Zamówienia należy kierować na adres: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 

Zagnańsk, ul. Gajowa 15, tel. 602 467 948, cena 20 zł/egz.
Konto wydawcy – 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 BS Samsonów

Maciej A. Zarębski – oferta wydawnicza

Ze schowka pamięci cz. I 
Z Klerykowa w świat

Maciej Andrzej Zarębski

Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
Zagnańsk 2014, oprawa miękka, str. 160, 
liczne fotografie



Dr n.med. Maciej A.Zarębski, absolwent białostockiej Akademii Medycz-
nej z 1966 roku, oddał do rąk czytelników drugą część swojej autobiograficz-
nej opowieści „Ze schowka pamięci – Smak hobzy”. 

Obecna książka w całości jest poświęcona pobytowi Autora i jego rodziny 
w Libii w ramach kontraktu medycznego (1983-1986). Stanowi ona kroni-
karski zapis wydarzeń, w których uczestniczyli doktorzy Ludomira i Maciej 
Zarębscy oraz ich córka Ilona. Oboje pracowali w szpitalu w Syrcie, pokonu-
jąc różnorodne trudności życia codziennego w ówczesnej Libii.

Poza wątkiem osobistym interesujące jest szeroko ujęte tło powieści – opis 
libijskiej rzeczywistości, obyczajów, stosunków międzyludzkich, jak też „spo-
sobu na życie” w tych warunkach. Czytelnik znajdzie też panoramę licznych 
atrakcji turystycznych, których zwiedzanie stanie się stopniowo pasją rodziny 
Zarębskich. Jest też duża dawka historii tego niezwykle ciekawego kraju.

Książka z pewnością zainteresuje nie tylko środowisko medyczne Wrocła-
wia (w tej ekipie specjalistów pracowali Zarębscy), ale także i Białegostoku, 
ponieważ w tym czasie działał także w Libii Szpital w Zliten z białostocką 
załogą. Doktor Zarębski wielokrotnie odwiedzał ten szpital, miał w nim przy-
jaciół, o których wspomina na kartach książki. Zachęcam do lektury.

Jan Stasiewicz (Białystok)

Zamówienia na książkę należy kierować na adres:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15,

tel, 602 467 948, maciej.zarebski@onet.eu cena egz. 30 zł
Konto wydawcy – 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 BS Samsonów

Ze schowka pamięci cz. II 
Smak hobzy

Maciej Andrzej Zarębski

Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
Zagnańsk 2015, oprawa miękka, str. 176,
liczne fotografie



Ukazała się trzecia spośród pięciu zaplanowanych autobiograficz-
nych książek dr.n.med. Macieja A.Zarębskiego, absolwenta białostoc-
kiej AM, od wielu lat podróżnika, pisarza i wydawcy, aktywnego ani-
matora wydarzeń kulturalnych i społecznych. 

 Opisuje ona dalsze losy rodziny Zarębskich i oczywiście liczne po-
dróże po świecie (Morze Śródziemne, Czechosłowacja, Ziemia Świę-
ta) oraz po Polsce. Autor w sposób barwny przedstawia galerię cieka-
wych postaci na tle wydarzeń i interesujących miejsc akcji. Książkę 
czyta się z zainteresowaniem, zaś bogata dokumentacja fotograficzna 
ułatwia lekturę.

Jan Stasiewicz (Białystok)

Jest to już 355 pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. 
Zamówienia na książkę należy kierować na adres: 

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, 
tel, 602 467 948, maciej.zarebski@onet.eu cena egz. 20 zł

Konto wydawcy – 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 BS Samsonów

Ze schowka pamięci cz III.

Moje powroty

Maciej Andrzej Zarębski

Ze schowka pamięci cz. III 
Moje powroty

Maciej Andrzej Zarębski

Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regio-
nalne, Zagnańsk 2017, str. 143, oprawa mięk-
ka, papier kredowy, liczne fotografie



Dwugłos o książce „Okiem globtrotera”

Książka stanowi ciekawy 
zbiór 38 relacji z „podróży sen-
tymentalnej w czasie i przestrze-
ni”. Ta przestrzeń jest bardzo 
szeroka – od Katynia, Kiejdan, 
Drohobycza i Szetejń, po Salt 
Lake City, Juneau, Calgary lub 
Abu Simbel. Ta przestrzeń zo-
stała wypełniona mnóstwem 
wielkich postaci, wśród których 
występują Czesław Miłosz, Bru-
no Schulz, Ernest Hemingway, 
Jack London, a także Ignacy 
Paderewski, Jan Styka i wielu 
innych.

Interesująca mozaika ob-
serwacji i wrażeń globtrotera. 
Świetna lektura.

Jan Stasiewicz (Białystok)

…Relacje Zarębskiego odbiera się z zainteresowaniem i z pożytkiem, 
i z czytelniczym ukontentowaniem. Znalazł bowiem w swoim reporter-
skim zacięciu Maciej Zarębski własną i ciekawą niszą gatunkową. O co 
wcale nie tak łatwo na tym bogatym, różnorodnym i trudnym rynku owe-
go „reportażowego piśmiennictwa podróżniczo-turystycznego”, gdzie 
obok siebie funkcjonują teksty ulotne w swej gazetowej, doraźnej tenden-
cyjności z utworami o najwyższych walorach literackich i poznawczych 
(jak książki nieodżałowanej pamięci Ryszarda Kapuścińskiego).

Janusz Termer (Warszawa)

Okiem
globtrotera

Maciej
Andrzej
Zarębski

Biblioteka Świętokrzyska 288 (2011), stron 128, 
(ok. 200 kolorowych fotografii), cena 30 zł

Zamówienia kierować pod adresem mailowym: maciej.zarebski@onet.eu



W krainie torbaczy i kiwi

Maciej Andrzej Zarębski

Wydawca: Świętokrzyskie Tow. Regionalne, 
Zagnańsk  – Kielce 2016,
oprawa miękka, stron 80, liczne ilustracje.
Biblioteka Świętokrzyska 343, cena 30 zł

Dr n. med. Maciej A. Zarębski, piszący 
lekarz, podróżnik i społecznik, opubliko-
wał kolejną książkę, która jest reporta-
żem z podróży po Australii i Nowej Ze-
landii. Publikacja, wydana na świetnym 
papierze, jest niezwykle barwna, zawiera ponad 170 kolorowych foto-
grafii, przedstawiających panoramę najciekawszych miejsc znajdują-
cych się na trasie podróży. Równoczesne lakoniczne opisy tych miejsc, 
jak i sytuacji związanych z wędrówką, stanowią świetną lekturę na wa-
kacyjne miesiące. Zawierają również, podobnie do poprzednich ksią-
żek Macieja Zarębskiego, dużą dawkę historii „w pigułce”. Poniżej 

przedstawiamy mapę tej 
interesującej podróży.

Jan Stasiewicz
(Białystok)

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwi

Zamówienia kierować pod adresem: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne,
26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, tel. 602 467 949, lub 41 300 15 58

e-mail: maciej.zarebski@onet.eu
Wpłaty dokonujemy na konto ŚTR

nr 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 w Banku Spółdzielczym w Samsonowie

Trasa podróży po Australii

29 XII 2007

6 I 2008



Wojaże po Polsce  
śladami historii i kultury

Maciej Andrzej Zarębski

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne,  
Biblioteka Świętokrzyska 360, Zagnańsk 
2018, str. 272.

Maciej Andrzej Zarębski, absolwent 
białostockiej Akademii Medycznej, wie-
loletni pracownik Zakładu Farmakologii 
AMB i Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, 
obecnie mieszkaniec Ziemi Świętokrzy-
skiej, przed wielu już laty zamienił słu-
chawki lekarskie na pióro i aparat foto-

graficzny, by dokumentować swoje liczne podróże po świecie. Dzięki temu 
mogliśmy poznawać tak odległe kraje, jak Nowa Zelandia, Meksyk czy Peru, 
pokazane w bogato ilustrowanych albumach. Kiedy znudziły go, a może 
zmęczyły, dalekie wyprawy, postanowił powojażować po znacznie bliższych 
okolicach. I dzięki temu powstała bardzo interesująca książka „Wojaże po 
Polsce śladami historii i kultury”. Stanowi ona ukoronowanie wielu podróży 
po ojczystym kraju, odbytych w latach 2006-2017, z okazji spotkań autor-
skich, turystycznych wycieczek, pobytów wypoczynkowych, wizyt składa-
nych członkom rodziny lub przyjaciołom i znajomym. Składa się na nią 25 
reportaży zilustrowanych ponad 700 zdjęciami.

„Wojaże po Polsce” można nazwać albumem dzięki licznym, kolorowym 
fotografiom, świetnie ilustrującym tekst, który nie jest suchy, przewodniko-
wy, lecz raczej reportażowy, zagłębiający się wprawdzie dosyć często w sta-
rodawne dzieje, ale przedstawiający je żywym, barwnym językiem. Dzięki 
temu możemy poznać wiele regionów naszego kraju, z ich najbardziej intere-
sującymi miejscowościami, z pięknymi zabytkowymi budowlami, będącymi 
świadkami odbywających się przed wiekami ważnych wydarzeń historycz-
nych. Jerzy Samusik (Białystok)

Książkę wydano z okazji 75-lecia urodzin Macieja Andrzeja Zarębskiego.
Można ją nabyć wpłacając 50 zł na konto Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, 

26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, BS Samsonów 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001



To książka o człowieku, który swoją wiel-
kość osiągnął nie na drodze wspinania się 
po szczeblach partyjnej kariery, ale drogą 
ogromnego profesjonalizmu, pracowitości, 
uczciwości, skromności i  wierności swoim 
ideałom. Okazuje się, że jest to doskonały 
sposób na trwałe zapisanie się złotymi zgło-
skami w  annałach historii kultury narodu 
polskiego. 

Książkę tę gorąco polecam tym wszyst-
kim młodym zapaleńcom, którzy chcieliby 
zrobić coś trwałego dla swojej małej ojczy-
zny. Niech przeczytają i  zobaczą, jak to się 
powinno robić. Polecam ją też wszystkim 
innym wątpiącym w  odddziaływanie idei 
na życie człowieka, żeby przekonali się, że 

to funkcjonuje. Trzeba tylko chcieć i dlatego koniecznie trzeba też tę książkę 
przeczytać. Dodatkowym atutem tegoż wydania jest kilkudziesięciostostro-
nicowa galeria zdjęć związanych z postacią Pawła Pierścińskiego. Oglądając 
ją można tylko głęboko się zastanowić i  skonstatować, że to jednak Wielki 
Człowiek, który w ciągu swojego życia potrafił tak wiele uczynić dla swojego 
środowiska.

Znalazły się w tym wydaniu cenne, obszerne wywiady przybliżające czytel-
nikowi postać pana Pierścińskiego z tej drugiej, mniej znanej strony. Głów-
nie jednak to postać tkwiąca we wszelkich sprawach związanych z fotografią, 
przede wszystkim twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, zdobywca wielu na-
gród z działalnością wykraczającą poza granice Polski, zaangażowany w kie-
rowaniu organizacjami związanymi z fotografią na szczeblu lokalnym i ogól-
nopolskim, wystawca swoich prac prawie na całym świecie. Jest to niezwykle 
pasjonująca lektura odsłaniająca wiele nieznanych faktów jego zawodowego 
życia. Przede wszystkim jednak to portret człowieka pracowitego i upartego, 
doskonały wzór dla ludzi młodych. Przykład do powielania nietuzinkowej 
drogi życiowej człowieka, jakiego w  dzisiejszych czasach niezwykle trudno 
jest spotkać. Wszystko, co robił, było zawsze podporządkowane idei miłości 
do swojej małej ojczyzny, chyba zakodowanej w jego genach.

Lucyna Kukomska (Płock)
Współautor książki: Longin Kaczanowski

Paweł Pierściński
in memoriam

Longin Kaczanowski

Maciej Andrzej Zarębski

Książkę (B.Św. 366, stron 208) wydano z okazji pierwszej rocznicy śmierci  
Pawła Pierścińskiego

Można ją nabyć wpłacając 30 zł na konto Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, BS Samsonów 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001



Książkę (B.Św. 369, stron 184) wydano z okazji 17. rocznicy śmierci Julianny Zarębskiej
Można ją nabyć wpłacając 30 zł na konto Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
26-050 Zagnańsk, ul. Gajowa 15, BS Samsonów 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001

Jest to piękna historia życia Julianny Za-
rębskiej, matki autora, sięgająca również jej 
rodziców i dziadków oraz jej samej od chwili 
narodzin. To portret kobiety – matki, mak-
symalnie i  bezwarunkowo zaangażowanej 
w proces wychowania dzieci, a i w ich utrzy-
manie również. Rodzina to dla niej priorytet. 

Będąc nauczycielką udziela korepety-
cji, jeździ na turnusy kolonijne w  wakacje, 
aby tylko zarobić na koszty edukacji dzieci 
i wnuków. 

Jest przy tym wszystkim silnie zaangażo-
wana w  różnego rodzaju manifestacje pa-
triotyczne. Dzięki zapiskom jej pamiętnika 
możemy zapoznać się z całą otoczką pogrze-
bu marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo 

tej ciągłej bieganiny za przeróżnymi sprawami swojej dużej rodziny znalazła 
czas, by spełniać swoje marzenia. Mając 54 lat kończy studia magisterskie na 
kierunku matematycznym, robi prawo jazdy i pieczołowicie chowa je do szu-
flady. Udowadnia, że mimo kłód rzucanych pod nogi można realizować swoje 
marzenia, bo one nadają sens życiu, mobilizują do wysiłku. I  tego swojego 
wysiłku nigdy nie żałowała. (…)

Całą jej drogę życiową cechuje ogromna religijność. W przykrych chwilach 
życia znajduje ukojenie w modlitwie, głęboko wierząc, że modlitwa jej pomoże.

Znakomitą treść książki uzupełnia grafika okładki z fragmentem pamiętni-
ka w tle i taśmą filmową z pięcioma kadrami zawierającymi wizerunki pani 
Julianny. Piękny film życia i  jednocześnie hołd złożony matce za jej trudne 
życie w ciągłym biegu i nasłuchiwaniu, czy w rodzinie wszystko dobrze się 
układa. Dodam jeszcze, że książkę czyta się przysłowiowym jednym tchem. 
Jest bogato ilustrowana w  tekście fotografiami czarno-białymi. Dodatkowo 
zamieszczona galeria zdjęć kolorowych (53), daje nam wyobrażenie o ogrom-
nej mobilności pani Julianny w różnych sytuacjach rodzinnych, często na wy-
poczynku wakacyjnym w  towarzystwie wnuków, na spotkaniach szkolnych 
czy na pielgrzymkach.

Polecam tę książkę tym wszystkim, którzy zapoznawszy się ze szczegóło-
wymi opisami jej barwnego, aczkolwiek trudnego życia, znaleźli przepis na 
wiele nurtujących ich problemów. Szczególnie przepis, co robić, by w kroni-
kach rodzinnych zapisać się złotymi zgłoskami, a przede wszystkim jak zostać 
wspaniałą matką, sercem całej rodziny.  Lucyna Kukomska (Płock)

Żywot
marzycielki

Maciej Andrzej
Zarębski


