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Maciej Andrzej Zarębski (ur. 1943) – pisarz, regionalista, wydawca, dziennikarz,
redaktor, podróżnik, fotografik, związany miejscem urodzenia i działalnością twórczą
z ziemią świętokrzyską. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku, pracował w latach 1966-2003 jako lekarz (uzyskując w roku 1971 tytuł dr. nauk medycznych), w tym na kontrakcie zagranicznym w Libii (w latach 1983-86). Od roku 1975
był związany miejscem pracy i działalnością społeczną ze Staszowem. W tym okresie
założył wspólnie z ministrem Adamem Bieniem w roku 1981 Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, zaś w roku 1991 Muzeum Ziemi Staszowskiej. Po roku 2003 przeniósł
się do Zagnańska, gdzie kontynuuje działalność społeczno-kulturalną, tworząc Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (2004 r.). Powołał do życia w roku 2007 kwartalnik
społeczno-kulturalny „Goniec Świętokrzyski”, wydawany do dzisiaj. Od roku 2014 kieruje Ośrodkiem Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. W latach 1982-2004 jako redaktor Biblioteki Staszowskiej
wydał 200 pozycji książkowych, zaś w latach 2005-2021 – 200 pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej. Działa również
nieprzerwanie od 2002 r. w samorządzie lekarskim, pełniąc m.in. funkcje redaktora naczelnego „Eskulapa Świętokrzyskiego” (2004-2014), sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej (2014-2018), a ostatnio członka Rady Okręgowej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. W latach 2016-2021 był przez okres dwóch kadencji członkiem Rady Działalności
Pożytku Publicznego przy kancelarii Premiera RP. Jest autorem 70 pozycji książkowych o tematyce historycznej, biograficznej, reportaży literackich, albumów krajoznawczych.
Na początku II dekady XXI wieku wspólnie z prof. Andrzejem Tyszką zainteresował się problematyką mateczników
Patriotyzmu i Kultury jako nowym zjawiskiem aktywności obywatelskiej. W maju 2016 zorganizował w Zagnańsku
I Ogólnopolski Zjazd Gospodarzy Mateczników zostając przewodniczącym Rady Krajowej Mateczników Patriotyzmu i Kultury. Wkrótce z jego inicjatywy powstał w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Zespół ds. Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej, którym w latach 2019-2021 kierował.
W roku 2019 wydał w Bibliotece Świętokrzyskiej część 1. albumu „Szlakiem Mateczników Polskości” własnego
autorstwa, w którym zaprezentował 43 obiekty tego rodzaju. W oddawanej do rąk czytelników 2. części tego albumu
zostało przedstawionych ich już 124, co doskonale mówi o wadze tego zjawiska. Wydawca albumu (Świętokrzyskie
Towarzystwo Regionalne), jego sponsor (Narodowy Instytut Wolności) oraz autor wyrażają nadzieję, iż spełni on nie
tylko rolę integracyjną środowiska matecznikowego, ale przyczyni się do dalszego jego rozwoju.
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