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Pozycja albumowa. Zawiera zbiór 10 reportaży Macieja A.Zarębskiego z wizyt, czy
wojaży po wielu regionach Polski w latach
2018-2019 z okazji: pobytów wypoczynkowych, spotkań towarzyskich i rodzinnych
oraz podróży krajoznawczych. Reportaże
są bogato ilustrowane kolorowymi zdjęciami, prezentującymi krajobraz, architekturę,
zabytki czy spotykanych ludzi. Jeśli chodzi
o geografię opisywanych miejscowości to autor skoncentrował się obecnie na Pograniczu.
Są więc reportaże z Suwalszczyzny, Beskidu
Orawskiego, Ziemi Cieszyńskiej, Zachodniego Wybrzeża oraz w Zielonej Góry i okolic.
W odautorskim słowie wstępnym książki
czytamy: Niniejsza książka jest kontynuacją
wydanych w roku 2018 „Wojaży po Polsce, śladami historii i kultury” (cz. I), Spotkały się one
z dużym zainteresowaniem zarówno czytelników jak i krytyków literackich. Stanowi, podobnie jak poprzednia, połączenie dwóch gatunków literacko-artystycznych: albumu krajoznawczego i reportażu
literackiego. Ta swoista symbioza obrazu i opisu umożliwia pełniejsze ukazanie bogactwa historyczno-kulturowego naszego pięknego kraju w całej jego różnorodności i krasie.
Maciej A.Zarębski ma w swoim dorobku kilkanaście książek reportażowych z licznych podróży po świecie,
a także jest autorem kilku albumów krajoznawczych o tematyce krajowej i światowej.
Jako działacz regionalny, pisarz małych ojczyzn, fotograf, autor tego wydawnictwa albumowego jest przekonany, że niniejsza książka może uczynić turystykę krajową bardziej powszechną, co w okresie obecnej pandemii ma istotne znaczenie.
Ludomira Zarębska (redaktor tomu)

Maciej
Andrzej
Zarębski

Książka ukazuje się z okazji 55-lecia działalności publicznej Macieja A.Zarębskiego.
Autor i redaktor tomu namawiają do zasponsorowania tej ważnej dla Biblioteki Świętokrzyskiej pozycji.
W rewanżu za wpłatę (przyjmowaną do 15 lutego 2021 r.) kwoty 500 zł
na konto ŚTR (49 8512 0002 2001 0008 2051 0001) wydawca – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
– zapewnia: umieszczenie nazwiska osoby dokonującej wpłaty na osobnej stronie książki (w kolumnie Lista
sponsorów-subskrybentow) oraz wysyłkę 5 egz. tego wydawnictwa zaraz po jego ukazaniu
(przewidywany termin wydania książki – kwiecień 2021 r.)

