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Przedmowa

Książka, którą oddaję do rąk szanownych czytel-
ników, jest wyjątkowa z  wielu względów: z  uwagi na 
treść, sposób jej powstawania oraz ogromny ciężar 
gatunkowy. Jej tekst pisał się przez blisko 40 lat, od 
czerwca 1982 roku, kiedy powstała pierwsza pozycja 
utworzonego przez Staszowskie Towarzystwo Kultural-
ne wydawnictwa o  nazwie Biblioteka Staszowska, do 
września 2021 roku, tj. do wydania 399. pozycji i nieco 
wcześniej przygotowania do druku niniejszej książki, 
stanowiącej 400. pozycję Biblioteki Świętokrzyskiej, 
wydawnictwa powołanego do życia w roku 2005 przez 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Obie te Bi-
blioteki spina klamra, którą jest osoba redaktora, autora 
tej przedmowy, a  zarazem inicjatora utworzenia tego 
regionalnego wydawnictwa. Ideą jego powstania za-
raził mnie Adam Bień, przyjaciel i długoletni współpra-
cownik. To dzięki niemu, byłemu politykowi, członkowi 
Delegatury Rządu na Kraj w latach 1943-45, więźniowi 
Łubianki po słynnym Procesie Szesnastu, od 1975 roku 
mieszkającemu w rodzinnej podstaszowskiej wsi Ossa-
la, udało mi się utworzyć w maju 1981 roku Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne i powołać do życia Bibliotekę 
Staszowską. Do marca 2005 r. wydałem 200 książek tej 
Biblioteki. Wkrótce zrezygnowałem z  funkcji prezesa 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i tym samym 
utraciłem legitymację do dalszej edycji Biblioteki. Od 
maja 2005 roku, jako prezes nowo powstałego w  Za-
gnańsku Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, 
zacząłem wydawać publikacje sygnowane znakiem Bi-
blioteki Świętokrzyskiej. Postanowiłem je potraktować 
jako dalszy ciąg cyklu i nadawać numerację nie od po-
zycji 1. lecz 201. Uznałem, że jako redaktor dotychczas 
wydawanych pozycji Biblioteki Staszowskiej miałem 

pełne prawo wydawnictwa Świętokrzyskiego Towarzy-
stwa Regionalnego uznać za kontynuację regionalne-
go cyklu wydawniczego i  nadawać im taką numera-
cję. Oczywiście w tym celu zawarłem dżentelmeńskie 
porozumienie z  nowymi władzami Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. Muszę przyznać, iż znacz-
nie wzrosła efektywność wydawnicza. Podczas kiedy 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne potrzebowało 
dla wydania 200 pozycji 23 lat (od 1982 do I kwartału 
2005 r.), Świętokrzyskiemu Towarzystwu Regionalnemu 
ta sztuka udała się w ciągu 16 lat – od maja 2005 do 
września 2021 r.

O  książkach Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej, 
mimo imprez promocyjnych i  licznych recenzji za-
mieszczanych w  naszym kwartalniku „Gońcu Święto-
krzyskim”, trudno znaleźć informacje w prasie i mediach 
lokalnych. Mimo że zdobią półki bibliotek wysokich 
urzędników państwowych, nie znajdują uznania u miej-
scowych władz. Można o  nich przeczytać w  pismach 
centralnych takich jak kwartalnik „Polski Uniwersytet 
Ludowy”, „Zielony Sztandar”, czy „Kultura Wsi”, a próżno 
szukać informacji w prasie i mediach kieleckich. Rów-
nież nie znajdują uznania w katedrach Nauk Humani-
stycznych i  Historycznych kieleckiego Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego (nomen omen Humanistyczne-
go). No cóż, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju… 

Mam nadzieję, że po promocji niniejszej książki (po-
święconej trzystu dziewięćdziesięciu dziewięciu innym 
książkom wydawnictwa bądź co bądź regionalnego) sy-
tuacja ulegnie zmianie. Zachęcam do lektury tej nietypo-
wej pozycji wydawniczej.

Maciej A. Zarębski
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1. Maciej A.Zarębski twórca Biblioteki Staszowsko-
-Świętokrzyskiej, autor 69 pozycji książkowych
Z  wykształcenia lekarz z  tytułem doktora nauk me-

dycznych, z wyboru działacz społeczny, regionalista, wy-
dawca, animator kultury oddany sprawie Mateczników 
Polskości oraz rozwojowi społeczeństwa obywatelskie-
go, z pasji pisarz, podróżnik, fotografik i dziennikarz. 

Poniżej moja wypowiedź przygotowana na potrze-
by tej jubileuszowej książki.

Urodziłem się w Kielcach 24 lutego 1943 roku w ro-
dzinie nauczycielsko-urzędniczej. Ojciec pracował na 
poczcie kieleckiej (po wojnie w  spółdzielczości pra-
cy), mama była nauczycielką. Zostałem wychowany 
w  duchu patriotyczno-religijnym oraz poczuciu wiel-
kiego znaczenia tradycji, nauki i wiedzy. W rodzinnym 
mieście ukończyłem Szkołę Podstawową im. Królo-
wej Jadwigi, a  następnie I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego. W szkole podstawowej, pro-
wadzonej przez siostry zakonne nazaretanki, umocni-
łem jeszcze swój patriotyzm, a w liceum narodziło się 
poczucie więzi koleżeńskich i ukształtowała chęć spo-
łecznego działania. Studia związały mnie z Białymsto-
kiem, gdzie w roku 1966 ukończyłem Wydział Lekarski 
miejscowej Akademii Medycznej. Następnie podjąłem 
pracę w charakterze asystenta w Katedrze Farmakologii 
tej uczelni, uzyskując w maju 1971 roku tytuł doktora 
nauk medycznych. W  międzyczasie 5 sierpnia 1967 
roku poślubiłem w  Przasnyszu mieszkankę tego mia-
sta, młodszą koleżankę ze studiów, Ludomirę Grabow-
ską. W  następnym roku przyszła na świat nasza pier-
worodna córka Dorota, a  w  lipcu 1971 roku młodsza 
córka Ilona (wiosną 1969 roku moja żona otrzymuje 
dyplom lekarza i wkrótce podejmuje pracę w Szpitalu 
Wojewódzkim w Białymstoku). Na początku 1972 r. ra-
zem z córkami przenosimy się z dotychczasowego nie-
wielkiego mieszkania służbowego do trzypokojowego 

spółdzielczego M5 na osiedlu An-
toniuk. Wkrótce realizuję pierwsze 
swoje społeczne działania. Zostaję 
prezesem Klubu Akademickiego 
Związku Sportowego w  swojej 
uczelni, jeżdżę na odczyty na wieś 
białostocką szerząc oświatę zdro-
wotną, biorę udział w „białych nie-

dzielach” oraz rozpoczynam działalność w samorządzie 
mieszkańców na swoim osiedlu. Początkowo pełnię 
funkcję opiekuna społecznego bloku, następnie zo-
staję przewodniczącym osiedlowej komisji społecz-
no-wychowawczej, a  potem komisji zdrowia, kultury 
i wypoczynku. Organizuję opiekę nad ludźmi starymi, 
schorowanymi, samotnymi, wymagającymi stałego 
nadzoru i opieki, której nie jest w stanie zapewnić przy-
chodnia rejonowa. W ten sposób staję się niepisanym 
pionierem wolontariatu opieki medycznej. 1 kwiet-
nia 1973 roku odchodzę z  uczelni i  podejmuję pracę 
w Szpitalu Wojewódzkim na stanowisku kierownika Za-
kładu Diagnostyki Laboratoryjnej – jesienią tego roku 
zdaję specjalizację I stopnia z analityki. W czerwcu 1974 
roku rozpoczynam moją przygodę z polityką wstępując 
do Stronnictwa Ludowego (będzie to 17-letni mariaż 
z ruchem ludowym). W kwietniu 1975 roku opuszczam 
Białystok i  podejmuję pracę w  nowo wybudowanym 
szpitalu w Staszowie w charakterze kierownika Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej. Trzy miesiące później przy-
jeżdża do pracy w Staszowie żona. Będę tam pracował 
do czasu przejścia na wcześniejszą emeryturę, tj do lip-
ca 2003 roku, z przerwą na kontrakt medyczny w Syrte 
w  Libii w  latach 1983-1986. Razem ze mną na kontr-
akcie pracuje także żona. W  międzyczasie, w  grudniu 
1976 roku uzyskuję specjalizację II stopnia z diagnosty-
ki laboratoryjnej, a moja żona w marcu 1978 r. zostaje 
specjalistą chorób wewnętrznych i w końcu maja 1981 
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roku broni pracę doktorską w  Akademii Medycznej 
w  Białymstoku. Dwa tygodnie później przychodzi na 
świat w  Staszowie nasz syn Wit. W  pierwszych latach 
pobytu w  Staszowie poza pracą zawodową udzielam 
się na rzecz naszej korporacji zakładając w  czerwcu 
1976 roku Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
(pełnię w  nim do roku 1981 funkcję sekretarza, a  po 
roku 1986 – przewodniczącego). Z mojej inicjatywy we 
wrześniu 1978 r. zorganizowano w  podstaszowskim 
Golejowie Ogólnopolskie Sympozjum Gerontofarma-
kologii, którego pokłosiem była publikacja książkowa. 
Dwukrotnie – w  latach 1982 i  1988 organizowałem 
ogólnopolskie sympozja dla lekarzy wiejskich, co było 
związane z  moim członkostwem w  Radzie Służby 
Zdrowia przy Zarządzie Krajowym ZMW. W tym okre-
sie organizowałem wielokrotnie „białe niedziele” i pro-
wadziłem badania nad stanem zdrowia ludności ziemi 
staszowskiej. Sporo w  tym czasie publikuję artykułów 
dotyczących służby zdrowia. W latach1999 – 2003 spra-
wowałem funkcję konsultanta województwa święto-
krzyskiego ds. diagnostyki laboratoryjnej. W roku 2002 
zostałem członkiem Rady Okręgowej Świętokrzyskiej 
Izby Lekarskiej (w korporacji tej działam nieprzerwanie 
do dzisiaj). Po roku 1980, kiedy w Polsce powstała „So-
lidarność” angażuję się w tworzenie jej struktur w szpi-
talu staszowskim oraz jako ludowiec walczę o  nową 
twarz ruchu. Biorę udział w VIII Kongresie ZSL w grud-
niu 1980 roku w  Warszawie występując w  charakte-
rze reformatora Stronnictwa. W  maju 1981 roku, przy 
wsparciu Adama Bienia, którego wcześniej poznałem 
w Przasnyszu w roku 1967, a który zamieszkał na ojco-
wiźnie w podstaszowskiej Ossali w r. 1975, utworzyłem 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. Wkrótce stało się 
wiodące w  skali kraju, otrzymując szereg wyróżnień 
i  nagród. Od roku 1990 zaczęliśmy wydawać własny 
miesięcznik o  nazwie „Goniec Staszowski”, w  1991  r. 

rozpoczęło funkcjonować Muzeum Ziemi Staszow-
skiej, a  już w  czerwcu 1982 roku zainaugurowała 
swoją działalność oficyna wydawnicza Towarzystwa 
pod nazwą Biblioteka Staszowska. Do początku roku 
2005 wydałem 200 pozycji tej Biblioteki. Po przenie-
sieniu się do Zagnańska, w okresie od maja 2005 roku 
do września 2021 roku, w  założonym i  kierowanym 
przeze mnie Świętokrzyskim Towarzystwie Regional-
nym ukazało się następnych 200 pozycji. Łącznie więc 
w  latach 1982-2021 zostało wydane czterysta książek, 
z  czego 57 mojego autorstwa (lub współautorstwa) 
i  12 opracowań, a  pozostałe w  ogromnej większości 
ukazywały się pod moją redakcją. Analizując wszystkie 
pozycje, w których występuję jako autor lub współau-
tor można je podzielić z grubsza na książki biograficzne 
(w tym autobiograficzne), z historii regionalnej, wspo-
mnieniowe, reportażowe (o  tematyce polskiej i  świa-
towej), należące do literatury małych ojczyzn, a  także 
albumy fotograficzne i wydawnictwa półalbumowe. 

Pierwszą pozycją, która ukazała się w serii miniatu-
rowej Biblioteki Staszowskiej w październiku 1982 roku, 
jako piąta z kolei, było moje opracowanie popularno-
-naukowe zatytułowane ABC miłości w  małżeństwie. 
Po powrocie z Libii w roku 1990 wydałem Spacerkiem 
po ziemi staszowskiej (BS  18) z  ilustracjami Tomasza 
Staszewskiego. W  roku 1991 ukazały się cztery dalsze 
pozycje mojego autorstwa; trzy z  nich – Kalendarium 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 1981-1991, 
Tam gdzie serce Hugo Kołłątaja, Zaczęło się od przytułku 
o  numeracjach 19, 20 i  22 (przy czym współautorem 
20. pozycji był Józef Myjak) dotyczą historii regionalnej, 
czwarta Refleksje libijskie (BS 21), z  ilustracjami T. Sta-
szewskiego, to reportaż z pobytu w Libii. W roku 1992 
pojawiła się kolejna książeczka z  serii małych ojczyzn 
Życie i  zagłada Żydów Staszowskich (BS 26) – dla upa-
miętnienia 50. rocznicy tej tragedii, a rok później Podró-
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że Ludzie Spotkania (BS 28) – stanowiąca zbiór reportaży 
wydanych z okazji 50-lecia moich urodzin. Uczestniczy-
łem również w  opracowaniu pt. Polskie Towarzystwo 
Lekarskie w  Tarnobrzeskiem, stanowiącym pozycję 31. 
W roku 1994 wspólnie z Jerzym Fijałkowskim wydałem 
książkę zatytułowaną Zamki, pałace i  dworki ziemi sta-
szowskiej, z grafiką Tomasza Staszewskiego (BS 37). Pod 
koniec roku ukazała się moja ważna pozycja autorska 
pt. Od dżumy do dżumy (BS 44), opowieść z elementami 
biograficznymi, której treścią są m.in. moje przeżycia, 
refleksje z  okresu ponadtrzyletniego pobytu w  Libii. 
Z uwagi na jej literacki charakter po paru latach zosta-
łem przyjęty w poczet członków Związku Literatów Pol-
skich. Książka była promowana m.in. w Klubie Księgarza 
w  Warszawie, przy udziale wielu znanych ludzi pióra, 
takich jak Krystyna Kolińska, Eugeniusz Fąfara, Zygmunt 
Wójcik. Leon Janowicz, Wojciech Żukrowski i Zdzisław 
Łączkowski, a także mistrzów słowa mówionego – Kry-
styny Czubówny i  Wojciecha Siemiona. W  roku 1995 
ukazały się dwie pozycje „małoojczyźniane” w  moim 
opracowaniu (BS 49 i 50). Pierwsza to przemyślenia sta-
szowskich licealistów, uczestników Uniwersytetu Mło-
dzieżowego Małych Ojczyzn, prowadzonego przeze 
mnie od 26 września 1994 r., pod znamiennym tytułem 
Czym jest dla mnie Mała Ojczyzna; druga – Staszów 1525-
1995 kalendarium wydarzeń. Rok później Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne wydało mój reportaż z wizyty 
w Berlinie i w Bawarii u Manfreda Zänkera, niemieckie-
go antyfaszysty i  partyzanta u „Starego” i „Jędrusiów” 
(BS 63). W roku 1997 ukazała się książka napisana wspól-
nie z  Jerzym Fijałkowskim (typowa literatura małych 
ojczyzn) Sekrety zamków i  pałaców ziemi staszowskiej 
(BS 81), a rok później wydałem dwie autorskie pozycje 
(BS 88 i 94) – Staszów naszych pradziadków i Staszow-
skie Towarzystwo Kulturalne u  progu III tysiąclecia. Treść 
ich stanowi dawna i bliższa historia miasta nad Czarną. 

W pierwszej z nich znalazły się grafiki Józefa Juszczyka. 
W roku 1999 w Bibliotece Staszowskiej ukazały się czte-
ry moje pozycje; jedna w formie opracowania (BS 100), 
trzy autorskie (BS 103, 109 i 113). W kolejności były to 
tytuły – Biblioteka Staszowska 100 (książka o dotychczas 
wydanych 99 pozycjach wydawnictwa, z  przedmową 
i  posłowiem Jana Jadacha), Z  wizytą u  Manfreda bis 
(II wydanie reportażu z Niemiec, rozszerzone i uzupeł-
nione), Staszów wczoraj i  dziś (minimonografia grodu 
nad Czarną), Ostatni z  szesnastu (książka biograficzna 
o Adamie Bieniu). Z kolei w roku 2000 wydałem dwie 
publikacje (BS 114 i  131), pierwsza autorska zatytuło-
wana Sprawy, ludzie, historia (jej treścią były wybrane 
wcześniej drukowane w „Gońcu Staszowskim” materiały 
historyczne, wywiady, eseje wspomnieniowe), druga to 
opracowane przeze mnie materiały sesji poświęconej 
Adamowi Bieniowi, którą zorganizowałem w Staszowie 
w grudniu 1999 roku pt. Adam Bień, życie i działalność. 
Rok następny zaowocował dwiema książkami, jedna 
we współautorstwie z Waldemarem Oszczędą Impresje 
słowackie (BS 140), w mojej części była reportażem z kil-
ku pobytów na Słowacji w latach 1995-96 oraz opisem 
relacji kulturowych polsko-słowackich w  latach 1994-
2000, druga Jeszcze jedno życie (BS 147)– książka wspo-
mnieniowa o Ojcu Janie, żyjącym w latach 1911-1997, 
bohaterze ostatniej wojny, który pracując na poczcie 
kieleckiej ochraniał rodaków przed aresztowaniem 
przetrzymując donosy pisane na nich do gestapo przez 
tzw. pseudopolaków, a któremu tak wiele zawdzięczam 
(ta ostatnia książka została dobrze oceniona przez kry-
tyków i literatów). W roku 2002 ukazały się dwie kolejne 
pozycje (BS 161 i 162), pierwsza to wywiad – rzeka ze 
Stanisławem Szwarc-Bronikowskim, druga to w moim 
i Andrzeja Tyszki opracowaniu książka Znaki i znamiona 
Polskości; Narodowy i  regionalny wymiar kultury, stano-
wiąca pokłosie III Targów Wydawnictw Regionalnych, 
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które odbyły się w  Staszowie w  maju 2002  r. W  roku 
2003 wydałem w Bibliotece Staszowskiej również dwie 
pozycje (BS 173 i  180). Pierwsza to książka Zygmunt 
Wójcik in memoriam, w  moim opracowaniu, druga to 
Ludzie, Pasje, Ślady – zbiór tekstów wspomnieniowych, 
reportaży, wywiadów, utworów literackich wydanych 
z  okazji 60-lecia moich urodzin. W  roku 2004 ukazała 
się książka W  rodzinie kultur europejskich (BS 193) we 
wspólnym opracowaniu z  Andrzejem Tyszką, będąca 
podsumowaniem IV Międzynarodowych Targów Wy-
dawnictw Regionalnych (Kielce maj 2004). Rok 2005 
zaowocował trzema pozycjami – 198., 200. oraz 201. 
Dwie pierwsze, wydane w I kwartale, były sygnowane 
jeszcze jako wydawnictwa Biblioteki Staszowskiej, trze-
cia otwierała serię Biblioteki Świętokrzyskiej, która była 
naturalną jej kontynuatorką. Oto tytuły tych wydanych 
jeszcze w Bibliotece Staszowskiej – Staszowskie Towarzy-
stwo Kulturalne w latach 1994-2004, Fakty i wydarzenia na 
Ziemi Staszowskiej na przełomie tysiącleci. Bilans książek 
w  Bibliotece Staszowskiej zamyka się cyfrą 200, w  tym 
32, z którymi jestem związany osobiście (26 pozycji au-
torskich, 6 opracowań i przygotowań do druku). 

Od II kwartału 2005 roku do września 2021 Biblio-
teka Świętokrzyska wydała kolejnych dwieście ksią-
żek, z  czego 37 mojego autorstwa (lub opracowania). 
Pierwszą było Z  dziejów regionalizmu świętokrzyskiego. 
A dynamika ukazywania się moich książek w Bibliote-
ce Świętokrzyskiej wygląda następująco. W  roku 2006 
na 12 była to jedna pozycja (BŚ 211), bardzo ważna 
w  moim dorobku. To Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt 
dni w  Stanach – stanowiąca reportaż literacki z  poby-
tu na przełomie lata i  jesieni 2004 r. w USA. Rok 2007 
to wydanych 15 pozycji książkowych, bez moich ksią-
żek. W roku kolejnym ukazało się 12 publikacji, w tym 
II wydanie (znacznie poszerzone i  uzupełnione) mojej 
książki Ostatni z szesnastu (BŚ 239.). W roku 2009 ukazało 

się 17 książek, w tym moje wydanie albumowe Dwory 
i pałace w widłach Wisły i Pilicy (BŚ 260). Jest to istotna 
pozycja w  moim dorobku twórczym – obok warstwy 
opisowej jest tam eksponowanych blisko 200 zdjęć 
kolorowych mojego autorstwa. Pozycja ta spotkała się 
z  pozytywną oceną recenzentów (Kabatc, Pierściński, 
Tyszka) oraz ciepłym przyjęciem przez czytelników, od-
biorców albumu z całej Polski. Rok 2010 to 15 nowych 
pozycji, z czego w dwóch jestem autorem, to pozycje 
267. i 275. Pierwsza z nich zatytułowana W służbie regio-
nu świętokrzyskiego traktuje o mojej wieloletniej pracy 
jako działacza społecznego Kielecczyzny. W książce zna-
lazły się testy autorskie i kronika mojej działalności w la-
tach 1999-2009. Drugą pozycją była książka reportażo-
wa z wyprawy na Alaskę, zatytułowana Kierunek Alaska. 
W roku 2011 na wydanych 13 pozycji byłem autorem 
trzech. To pozycje 283, 287. i 288. Pierwsza poświęcona 
została Leonowi Janowiczowi – Erudyta niepowszedni, 
druga pt. Okiem globtrotera, ma charakter półalbumo-
wy, a jej treścią są notatki z podróży do różnych zakąt-
ków świata uzupełnione dokumentacją fotograficzną. 
Trzecią jest wywiad – rzeka przeprowadzony z Pawłem 
Pierścińskim, zatytułowany O obecności w fotografii i nie 
tylko. Rok 2012 to 14 kolejnych pozycji, z  czego trzy 
moje autorskie, i  jedno opracowanie. To pozycje 297., 
300. i 302. oraz 298. Pierwsza nosi tytuł Od wywiadów 
do reportaży (zawiera teksty publikowane w „Eskulapie 
świętokrzyskim” w latach 2004-2012), druga – Staszów 
tamtych lat – wydawnictwo albumowe dotyczące dzie-
jów Staszowa w okresie od 1866 do 1974 roku, trzecia 
to album fotografii z  Peru zatytułowany Lima, Cuzco, 
Machu Picchu w moim obiektywie. Kolejna publikacja – 
Posiady w cieniu Bartka, piórem i w obiektywie to książka 
opracowana przeze mnie i wydana z okazji 30. rocznicy 
powstania Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej. Tre-
ścią jej jest pierwsze sześć tych imprez. W  roku 2013 
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na 10 wydanych książek aż czterech (BŚ 308, 310, 312 
i 317) jestem autorem, dwie z nich – Śladami kultur pre-
kolumbijskich, Szlakiem wybranych dworów i  pałaców 
Kielecczyzny mają charakter albumowy, dwie kolejne 
Z  pogranicza regionalizmu i  literatury oraz Kolaże pa-
mięci to proza o  charakterze wspomnieniowym. Rok 
2014 to 11 nowych pozycji, z czego dwie moje. Jedna 
pozycja (BŚ 324) to wydawnictwo albumowe poświę-
cone księdzu Henrykowi Kozakiewiczowi – W  służbie 
Kościoła i  Ojczyzny; druga (BŚ 325) to pierwsza część 
cyklu biograficznego Ze schowka pamięci zatytułowa-
na Z  Klerykowa w  świat. W  kolejnym 2015 roku na 10 
wydanych książek dwie były w  moim opracowaniu 
(BŚ 330 i 331), a jedna autorska (BŚ 335). Oto ich tytu-
ły Pisarze spod znaku Eskulapa – Pro memoria (książka 
wydana dla upamiętnienia 30. rocznicy powstania Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy), Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne 2004-2014 (jej treścią są relacje z  imprez 
organizowanych w  Zagnańsku oraz wybór wygłoszo-
nych na nich referatów i  artykułów). Książka autorska 
to II część cyklu Ze schowka pamięci zatytułowana Smak 
hobzy – (opis pracy na kontrakcie w Libii w latach 1983-
1986, nieco przetworzona wersja książki Od dżumy do 
dżumy). Kolejny, 2016 rok przyniósł 10 książek, z  cze-
go jedna (BŚ 342) była mojego autorstwa, a druga (BŚ 
347) w moim opracowania. Tytuł pierwszej to W krainie 
torbaczy i kiwi – bogato ilustrowany reportaż z podróży 
po Australii i Nowej Zelandii. Tytuł drugiej to Mateczniki 
Polskości gwarantem dobrej zmiany – opracowanie ma-
teriałów I  Zjazdu Mateczników Patriotyzmu i  Kultury. 
W roku 2017 na 10 wydanych książek jedna była moja 
autorska, druga przeze mnie opracowana. Pozycja 
autorska (BŚ 355) to III część cyklu biograficznego Ze 
schowka pamięci – Moje powroty, obejmująca lata 1986-
1989 – okres adaptacji do życia w  kraju po powrocie 
z Libii. Z kolei wcześniejsza (BŚ 349) pozycja Biblioteki 

Świętokrzyskiej – Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy 
zawiera materiały sympozjum Unii Polskich Pisarzy Le-
karzy, które organizowałem w  Rytwianach w  dniach  
16-18 września 2016 roku. W roku 2018 ukazało się 9 po-
zycji Biblioteki Świętokrzyskiej, z czego 3 moje własne, 
a  jedna przeze mnie opracowana. Autorskie książki to 
wydawnictwo albumowe Wojaże po Polsce, śladami hi-
storii i kultury (BŚ 360) – zbiór reportaży z różnych miejsc 
Polski, bogato ilustrowanych. Kolejna to Wiersze i opo-
wiadania (BŚ 365), publikacja o charakterze literackim, 
oraz Paweł Pierściński in memoriam (BŚ 366), napisana 
wspólnie z Longinem Kaczanowskim. Jako 361. pozycja 
Biblioteki Świętokrzyskiej ukazała się Moja bibliografia 
z  lat 1965-2017, przygotowana przy współudziale Jana 
Jadacha. Pozycje 360., 361., i 365. zostały wydane z oka-
zji moich 75. urodzin. Rok 2019 przyniósł 10 pozycji wy-
dawniczych, wśród nich dwie moje (BŚ 369 i  375). To 
Żywot marzycielki… Julianny Zarębskiej (1918-2002) – 
książka o mojej mamie, oraz publikacja albumowa Szla-
kiem Mateczników Polskości cz. I, wydana z okazji 15-lecia 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, dedyko-
wana Adamowi Bieniowi w 120. rocznicę jego urodzin. 
W  roku 2020 Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
wydało 13 książek, w tym mojego autorstwa dwie (BŚ 
379 i 384). Była to IV część Ze schowka pamięci zatytu-
łowana Życie na rozdrożu, obejmująca lata 1989-2003, 
oraz Znałem Ich; Odeszli… w  latach 1990-2020. Treścią 
tej ostatniej książki jest 131 esejów wspomnieniowych 
o osobach, które znałem i z którymi miałem przyjazne 
relacje. W roku 2021 (do września) ŚTR wydało 10 ksią-
żek, w tym trzy moje (BŚ 393, 398 i 400). Pierwszą jest II 
część Wojaży po Polsce; drugą wydawnictwo albumowe 
Wojaże po świecie z Lulą w latach 1983-2019. Ten album 
zadedykowałem mojej żonie Ludomirze z okazji jej jubi-
leuszu. Ostatnią jest niniejsza książka (BŚ 400). Tą jubile-
uszową publikacją składam podziękowanie wszystkim 
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żyjącym autorom kierowanego przeze mnie przez bli-
sko 40 lat wydawnictwa oraz hołd tym z nich, którzy już 
są po tamtej stronie. Bo przecież – Non omnis moriar.

Podsumowując, w  Bibliotece Staszowsko-Święto-
krzyskiej – w  części Świętokrzyskiej – od numeracji 
200 do 400 ukazało się 37 książek mojego autorstwa, 
z których 31 napisałem, a 6 opracowałem i przygoto-
wałem do druku. Łącznie mój wkład w  wydawnictwa 
Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej to 69 pozycji sy-
gnowanych moim nazwiskiem, z  czego 57 autorskich 
i 12 opracowań.

2. Jerzy Fijałkowski, autor 31 pozycji książkowych
Z  wykształcenia geolog, z  charakteru gawędziarz, 

z powołania regionalista – badacz dziejów Kie-
lecczyzny, autor kilkudziesięciu książek o tema-
tyce geologiczno-historycznej. Osoba o wielu 
zainteresowaniach i pasjach, można rzec czło-
wiek Renesansu. A w kontaktach międzyludz-
kich brat łata, osoba niezwykle empatyczna. 
Urodził się 9 czerwca 1932 r. w  folwarku Lu-
dwinek na Pojezierzu Lubartowskim na Lubel-
szczyźnie, jako syn Hipolita i Ireny z d. Enskajt. W wieku 
6 lat, w czerwcu 1938 roku wraz z rodzicami przepro-
wadził się do majątku rodziny swego ojca do Kielc. 
Zamieszkał w  folwarku „Koszary”, należącym do jego 
wuja Leopolda Fijałkowskiego-Drzewińskiego. Naukę 
rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Stanisła-
wa Staszica. Rok później wybuchła wojna i Jerzy zaczął 
uczęszczać na tajne komplety. Ojciec Hipolit zaginął na 
wojnie, więc Jerzy pomagał utrzymać się rodzinie pra-
cując z matką przy nielegalnej produkcji mydła, które 
następnie rozprowadzał na terenie miasta. A że handlo-
wał także nielegalnie pędzonym samogonem, nieraz 
cudem uniknął aresztowania. Po zakończeniu wojny 
uczęszczał do Liceum Jana Śniadeckiego w  Kielcach. 

Od najmłodszych lat interesował się przyrodą. Jako 
dziecko biegał po otaczających miasto polach i wzgó-
rzach, podglądając życie zwierząt i zbierając licznie wy-
stępujące tu minerały i skamieniałości. Początkowo nie 
znał ich nazw i  właściwości, zbierał je ze względu na 
piękny wygląd. Za pierwsze uzyskane pieniądze kupo-
wał podręczniki i atlasy geologiczne. Po maturze, którą 
uzyskał w roku 1950 roku, ze względu na pochodzenie 
(nazywane obszarniczym) nie mógł dostać się na stu-
dia. Podjął wówczas pracę w  Państwowym Instytucie 
Geologicznym, gdzie dyrektorem był Jan Czarnocki. 
Pracował jako technik w świętokrzyskiej stacji tereno-
wej. Mieściła się w prywatnym domu Jana Czarnockie-
go. Po jego śmierci przeniósł się do Warszawy. Ale nie 

znalazł pracy tułając się wśród znajomych. Gdy 
zaproponowano mu przeniesienie służbowe 
na Dolny Śląsk dla dokumentowania ponie-
mieckich złóż rudnych, odmówił i zerwawszy 
umowę z  Instytutem wrócił do Kielc. Podjął 
wówczas starania o pracę w muzeum. Odmó-
wiono mu z braku wyższych studiów. Wobec 
tego wraz z  innymi dawnymi właściciela-

mi podkieleckich kopalń, wiosną 1953 roku zawiązał 
Spółdzielnię Pracy „Kopaliny Mineralne”. W  tym czasie 
poślubił Zofię Kramarz, z  tego związku urodził się syn 
Tomasz. Po trwającym kilka lat małżeństwie Jerzy i Zo-
fia rozwiedli się. W latach 1953-63 Jerzy uzupełnił swoje 
wykształcenie geologiczne zdobywając tytuł inżyniera 
górniczego III i  II stopnia, magisterium z  geomorfolo-
gii, tytuł dyplomowanego rolnika (!) oraz rzeczoznaw-
cy wyrobów jubilerskich. W międzyczasie w roku 1957 
poznał Eugenię Gigoń, góralkę spod Makowa, którą 
poślubił wkrótce po rozwodzie z  pierwszą żoną. Po 
ślubie zamieszkał z Eugenią przy ulicy Skalistej, na tzw. 
kieleckich Psich Górkach, w domu własnoręcznie zapro-
jektowanym i  wybudowanym. Postawiony w  oparciu 



13

o technologię skandynawską, z  trzciny, okazał się cie-
płym, wygodnym i tanim w eksploatacji. Podczas zimy 
stulecia w 1962 roku urodziła się im córka Anna, która 
genetycznie przejęła po rodzicach miłość do przyrody. 
W roku 1963 Jerzy został członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Geologicznego, a w 1978 podjął pracę w Przedsię-
biorstwie Geologicznym. Równocześnie rozwijał swo-
ją pasję zbieracza eksponatów geologicznych, która 
doprowadziła do utworzenia regionalnego muzeum. 
Zaczął także publikować swoje felietony przyrodnicze 
w „Słowie Ludu”. Ukazywały się regularnie w tym piśmie 
co tydzień, nieprzerwanie do lat 90. XX wieku.

W tym czasie doszło do naszego spotkania. Było to 
na początku 1991 roku. W tym czasie kierowane przeze 
mnie Staszowskie Towarzystwo Kulturalne rozpoczęło 
wydawanie miesięcznika o nazwie „Goniec Staszowski”. 
Na początku maja tego roku Jerzy skontaktował się ze 
mną telefonicznie proponując przyjazd na spotkanie 
autorskie. Doszło do niego 23 maja. Tego dnia spotkał 
się z młodzieżą LO, a potem w klubie „Iskierka” z miesz-
kańcami Staszowa. Tematyką tych spotkań była Ochro-
na ziemi staszowskiej. Po tych spotkaniach Jerzy złożył 
wizytę w moim mieszkaniu na Szpitalnej, podczas któ-
rej zadeklarował wolę współpracy ze Staszowskim To-
warzystwem Kulturalnym. Miesiąc później zawitałem 
z rewizytą w domu Fijałkowskich na Skalistej, gdzie zo-
stałem przyjęty po królewsku. Poznałem żonę Jerzego, 
Eugenię, którą pieszczotliwie nazywał Króliczkiem, oraz 
poznałem bogate zbiory jego muzeum geologiczne-
go, mieszczącego się w  wydzielonym skrzydle domu. 
Następnie Jerzy (szybko przeszliśmy na „ty”) pokazał mi 
zbiory militariów, okazałe rzeźby, rękodzieła sztuki lu-
dowej, fotografie rodzinne, wynalazki stryja Leopolda, 
w  tym wieczne muchołapki, a  na koniec zaprowadził 
mnie na poddasze, do swojej pracowni. Tam mogłem 
podziwiać m.in. pokaźną kolekcję diabłów, z ekspona-

tem ręki jednego z nich. W centralnym miejscu stał oka-
zały stół z umocowaną na stałe szlifierką oraz kolekcją 
noży do cięcia minerałów. To miejsce przygotowania 
kamieni ozdobnych stanowiących później elementy 
biżuterii oferowanej paniom. Oglądałem także liczącą 
około dwa tysiące woluminów bibliotekę geologiczno-
-regionalną oraz dziesiątki roczników czasopism ogól-
nopolskich. Gospodarz pokazał mi prowadzoną od 
1938 roku kronikę własnego życia – kilkanaście pokaź-
nej wielkości zeszytów, dokładnie zapisanych. – Dzisiej-
sza Twoja wizyta też będzie tu opisana – poinformował 
z uśmiechem.

Za parę miesięcy, 24 października Jerzy uczestniczył 
w promocji mojej książki Zaczęło się od przytułku, któ-
ra odbyła się w  staszowskim hotelu „Gwarek”. Wiosną 
1992 roku zorganizował w  nowo otwartym Muzeum 
Ziemi Staszowskiej Dział Geologiczny, przekazując nie-
odpłatnie eksponaty razem ze szczegółowym opisem. 
Pod koniec roku przeszedł na emeryturę, oddając się 
bez reszty pasji muzealnej i popularyzatorskiej. 22 lu-
tego 1993 roku przybył do Staszowa, by uczestniczyć 
w Muzeum w moim benefisie związanym z 50. roczni-
cą urodzin. Miesiąc potem odebrał w kancelarii Senatu 
RP nagrodę „Polcul Foundation”– wyróżnienie Fundacji 
Polskiej Kultury w  Sydney. W  czerwcu 1993 roku de-
biutuje jako pisarz wydając w Bibliotece Staszowskiej 
książkę pt. Gawędy staszowskie. Jej promocja odbyła się 
9 lipca w pałacyku T.Zielińskiego w Kielcach. Podczas 
niej licznie przybyli kielczanie gratulowali udanego de-
biutu degustując wino jego produkcji. Któż z obecnych 
na promocji mógł przypuszczać, że w kolejnych latach 
(1994-2012) Jerzy Fijałkowski wyda w  kierowanym 
przeze mnie wydawnictwie jeszcze 30 pozycji książko-
wych (w większości w Bibliotece Staszowskiej). Były to 
kolejno książki: Zamki, pałace i dworki ziemi staszowskiej 
(z  moim współautorstwem), Góry Świętokrzyskie nie-
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znane i Ponidzie wita (BS 37, 38 i 40 z roku 1994). W roku 
1995 wydał dwie kolejne pozycje – pierwsza była zaty-
tułowana O zbójach świętokrzyskich (BS 51). Pod koniec 
roku ukazuje się I część Opowieści z Gór Świętokrzyskich 
(BS 60), książka inaugurująca tę serię wydawniczą (do 
roku 2012 powstało dwadzieścia dwa jej tomy, ostatni 
już po śmierci Jerzego). W międzyczasie Jerzy Fijałkow-
ski wydał w Bibliotece Staszowskiej także inne książki: 
Sekrety zamków i  pałaców Ziemi Staszowskiej (BS 81, 
przy moim współautorstwie), Opowieści staszowskie 
i sandomierskie (BS 111 – 1999 r.), Opowieści Sandomier-
sko-Staszowskie (BS 125 – 2000  r.), Opowieści Opatow-
sko-Sandomiersko-Staszowskie (BS 138 – 2001 r.). Łącz-
nie w  Bibliotece Staszowsko-Świętokrzyskiej ukazało 
się 31 książek Jerzego. Ich tematyką były swobodne 
gawędy przybliżające historię ziemi świętokrzyskiej 
i ciekawostki z nią związane. Są w tych książkach poka-
zane dzieje wielu miejscowości, stojących tam niegdyś 
zamków, kościołów, młynów, dawnych hut, cegielni, 
kamieniołomów. Są także liczne legendy i  podania 
o związanych z tymi miejscami ludziach, gdzie wśród 
postaci awanturniczych szlachciców, sprytnych kup-
ców, utalentowanych artystów i  zaradnych przedsię-
biorców pojawiają się duchy, diabły, czarownice i inne 
moce nie z  tego świata. Taka była i  jest zjawiskowa 
i  tajemnicza proza Jerzego Fijałkowskiego. Iluż miała 
fanów, sympatyków, wielbicieli, jeden pan Bóg wie, ale 
mogę zaświadczyć, iż było ich wielu. Do dzisiaj (a mi-
nęło blisko 10 lat od śmierci Jerzego) nadal otrzymuję 
zamówienia na jego książki i niestety nie zawsze mogę 
(z uwagi na wyczerpanie ich nakładów) je zrealizować. 
W tym okresie, szczególnie w latach 1995-2005 wielo-
krotnie byłem gościem w  domu Jerzego. Wpadałem 
do niego albo, by dostarczyć mu wydane książki, albo 
po materiały do kolejnych publikacji (do „Gońca” lub 
kolejnej książki), albo, aby omówić szczegóły imprez 

promocyjnych, a czasami aby odpocząć na trasie Sta-
szów-Zagnańsk w  drodze do rodziny. Podczas tych 
moich wizyt, nie zawsze zapowiedzianych, Jerzy z żoną 
raczyli mnie nie tylko posiłkiem, kawą lub herbatą, ale 
Jerzy opowiadał ciekawe anegdoty i najnowsze dow-
cipy. A był mistrzem od wymyślania nonsensów i tzw. 
złotych myśli. Te spotkania na długo zapadły w  moją 
pamięć. Jego artykuły publicystyczne o  treści geolo-
gicznej i historycznej ukazywały się najpierw w „Gońcu 
Staszowskim”, a  po roku 2007 w „Gońcu Świętokrzy-
skim” do roku 2011. Po roku 2005 Jerzy kilkakrotnie od-
wiedził mnie w Zagnańsku, miał kilka spotkań z mło-
dzieżą miejscowego gimnazjum, a  także wyposażył 
Ośrodek Matecznikowy (wówczas Regionalistyczny) 
w zbiory geologiczne. Uczestniczył w Targach Wydaw-
nictw Regionalnych w  Kielcach w  roku 2004, w  kilku 
Sejmikach Regionalistów Świętokrzyskich, w  IX Kon-
gresie Regionalnych Towarzystw Kultury we wrześniu 
2010 roku w  Kielcach, w  wielu biesiadach literackich, 
które organizowałem w  latach 2006-2010 w  Święto-
krzyskiej Izbie Lekarskiej. Wcześniej, na przełomie 2007 
i 2008 roku przekazał (razem z żoną) do Muzeum Naro-
dowego w Kielcach zbiory geologiczne – około 9 tys. 
eksponatów oraz liczne pamiątki przyrodnicze i etno-
graficzne. Mimo śmierci w sierpniu 2009 roku ukocha-
nej żony nadal pracował twórczo i udzielał się społecz-
nie. W  kwietniu 2010 roku zorganizowano Jerzemu 
wystawę dotyczącą historii jego rodziny. Eksponowa-
no unikatowe fotografie, archiwalia, publikacje, a  tak-
że słynne kroniki prowadzone przez niego od 6. roku 
życia. Po wystawie jej całą dokumentację Fijałkowski 
ofiarował organizatorowi, Muzeum Historii Kielc. Cha-
rakterystyczną barczystą sylwetkę Jerzego stojącą przy 
czerwonym fiaciku, najpierw pod arkadami na kielec-
kim rynku, a potem na Rogatce Krakowskiej, zachęca-
jącego mimo deszczowej pogody do zakupu swoich 
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kolejnych książek i kamieni ozdobnych, stanowiących 
extra premię, zapamiętało wielu kielczan. Widziano go 
jeszcze w końcu listopada 2011 roku. Wkrótce potem 
z silnym zapaleniem płuc trafił do szpitala MSW w Kiel-
cach, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł 17 grudnia. 
Spoczął na Starym Cmentarzu. Miałem zaszczyt poże-
gnać go w imieniu regionalistów świętokrzyskich. 

Pozostanie dla mnie wzorem regionalisty, niezwykle 
płodnego pisarza małych ojczyzn, a równocześnie per-
fekcjonisty, osoby świetnie zorganizowanej, na której 
można było polegać jak na przysłowiowym Zawiszy.

3. Zygmunt Kukomski, autor 18 pozycji książkowych
Uczestnik Września, żołnierz AK, prawnik, elbląski 

pisarz. Urodził się 9 października 1919 roku 
w  Cieszynach na Pomorzu. Maturę uzyskał 
w  Gimnazjum Męskim w  Brodnicy w  roku 
1938. Przed wojną zdążył jeszcze ukończyć 
Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty 4 DP 
przy 67 pp. Brał udział we wrześniu 1939 roku 
w  walkach na linii Brodnica-Mełno-Bzura. 
Uczestnik walk nad Osą koło Grudziądza i bi-
twy nad Bzurą. Podczas okupacji działał w  AK współ-
pracując z  wywiadem alianckim. Po wojnie rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie im. M.  Kopernika 
w Toruniu, potem na Uniwersytecie we Wrocławiu, któ-
re ukończył jako dyplomowany adwokat. Po studiach 
początkowo pracował w „Miastoprojekcie” Bydgoszcz, 
skąd pod koniec lat 50. przybył do Elbląga, podejmując 
pracę w miejscowej prokuraturze. Następnie został rad-
cą prawnym, by ostatecznie podjąć pracę w adwokatu-
rze elbląskiej. W styczniu 1967 roku zmienił stan cywilny. 
Jego wybranką została młoda ekonomistka – pracow-
nica Prezydium PRN w Elblągu Lucyna Grochocka. Po 
paru latach, w końcu 1976 roku małżonkowie zamiesz-
kali w nowym domu w dzielnicy wojskowej miasta. Po 

przejściu na emeryturę Zygmunt mógł wreszcie oddać 
się literackiej pasji. Wiersze (do szuflady) pisywał we 
wczesnej młodości. Także interesowała go proza. Po 
roku 1984 zaczęły powstawać jego książki, głównie do-
tyczące najnowszej historii Polski, okresu okupacji, po-
wstania „Solidarności”. Pierwszą był wierszowany opis 
początku II wojny światowej – Ogień września, napisana 
trzynastozgłoskowcem, dramatyczna epopeja polskie-
go narodu, która od razu zdobyła uznanie czytelników, 
będąc świadectwem talentu autora. Książka ta zosta-
ła wydana nakładem własnym w  roku 1993, w  prze-
ciwieństwie do pozostałych osiemnastu wydanych 
w Bibliotece Staszowskiej w  latach 1995-2007, z którą 
pisarz związał się na początku 1995 roku (wyjątkiem był 

Lwi pazur – wierszowana dysertacja przedsta-
wiająca obawy Polaków związane z  akcesem 
Polski do Unii Europejskiej, wydana w r. 2007 
w Bibliotece Świętokrzyskiej). 

Nasz pierwszy kontakt miał charakter ko-
respondencyjny. Jesienią 1994 r. Zygmunt Ku-
komski przysłał na mój adres list z gratulacjami 
z okazji zdobycia przez „Gońca Staszowskiego” 

I miejsca w ogólnopolskim konkursie prasy regionalnej 
w Poznaniu. Wkrótce złożył akces przystąpienia do Sta-
szowskiego Towarzystwa Kulturalnego. W marcu 1995 
roku korespondencyjnie uzgodniliśmy kwestie meryto-
ryczne związane z wydaniem jego powieści Ocet. Dwa 
miesiące później przyjechał do Zagnańska po odbiór 
nakładu tej książki (BS 52), stanowiącej świadectwo 
procesów zachodzących w ostatnich latach PRL i two-
rzącej się „Solidarności”. Zostałem obdarowany Ogniem 
Września z sympatyczną dedykacją Panu prezesowi Sta-
szowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr. Maciejowi Za-
rębskiemu jako upominek podczas mojej wizyty w  Jego 
domu w dniu 14 maja 1995 r. Zygmunt Kukomski. Po kilku 
miesiącach ukazała się kolejna jego książka Tu nas wita 
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Trzecia Rzplita – zbiór fraszek stanowiący komentarz 
do bieżących wydarzeń politycznych. Zygmunt przy-
był ponownie na ziemię świętokrzyską w październiku 
1995 roku, by odebrać nakład tej pozycji (BS 56). Wów-
czas, podczas jego pobytu w Staszowie złożyliśmy wi-
zytę Adamowi Bieniowi w  jego domu w Ossali, gdzie 
otrzymał od Adama książkę Bóg wyżej –  dom dalej, 
a sam ofiarował ministrowi Ogień Września. Następnego 
dnia odwiedziliśmy pałacyk Sienkiewicza w Oblęgorku, 
a potem w księgarni Stefana Żeromskiego w Kielcach 
podpisywał swoje książki, w towarzystwie Staszka Ro-
gali, Staszka Nyczaja i moim. W kolejnych latach ukazały 
się następne książki Zygmunta Kukomskiego: w  roku 
1996 Ludzie za burtą (66. pozycja wydawnictwa) – po-
wieść współczesna o ludziach, których polski kapitalizm 
zepchnął na margines życia społecznego; w roku 1997 
Skok do nieba (BS 79) – powieść sensacyjna o polskim 
państwie podziemnym; w roku następnym kolejna po-
wieść Nasza krew (BS 91), której akcja toczy się w latach 
1913-1920 i  jest związana z  80. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W roku 1999 Zygmunt wy-
dał dwie książki – Gra ze śmiercią i Zmiana frontu (BS 108 
i  112), których treścią była kontynuacja cyklu historii 
Polski okresu II wojny światowej. Zamyka ją wydana 
w roku 2000 powieść Ostatni pocisk (BS 120). W tym sa-
mym roku ukazała się jeszcze jedna książka Zygmunta 
– to zbiór fraszek zatytułowany Fiołki na wieku (BS 129), 
których treścią jest aktualna sytuacja polityczna Pol-
ski. Rok 2001 przyniósł aż trzy pozycje Zygmunta, to-
mik fraszek Idzie trzecie tysiąclecie (BS 137), który trak-
tuje o  problemach życia politycznego oraz opowiada 
o  przepowiedniach dla Polski i  świata w  III Milenium; 
powieść biograficzną o  mistrzu żołnierskiej kawalerii 
płk. Romanie Bąkowskim Twarde życie (BS 143) i  Tabu 
(BS 145), tomik wierszowanych przestróg kierowanych 
do narodu polskiego. W  roku 2002 ukazały się z  kolei 

dwie jego powieści, jedna to Rossa-Bella (BS 158), której 
treścią są wydarzenia związane z atakiem terrorystycz-
nym na Stany Zjednoczone we wrześniu 2001 roku, oraz 
Morskie dramaty (BS 164), o wycofywaniu się Niemców 
z terenu Polski i odbudowie portów w Gdańsku i Gdyni. 
Rok 2003 przyniósł dwie kolejne książki – tomik wierszy 
Eurobóz (BS 168), poświęcony trudnym relacjom Polski 
z  Unią Europejską przekazanym w  formie poetyckiej, 
oraz powieść Droga do raju (BS 176), pozycja traktująca 
o wydarzeniach w Polsce po wojnie do momentu Po-
wstania Poznańskiego. W roku 2004 ukazała się powieść 
Góralski order (BS 185), opisująca bohaterstwo Józefa 
Kurasia, żołnierza niezłomnego, znanego pod pseudo-
nimem Ogień. Ostatnią – osiemnastą książką Zygmunta 
wydaną w roku 2007, już w Bibliotece Świętokrzyskiej 
jako 234. jej pozycja był Lwi pazur – zbiór utworów 
wierszowanych o  tematyce związanej z  relacją Polski 
z państwami unijnymi. W międzyczasie spotykałem się 
z Zygmuntem (łączyły nas od lat relacje przyjacielskie) 
kilkakrotnie. Nasze spotkania były związane z  moimi 
przyjazdami do Elbląga (Zygmunt ze względu na wiek 
i nie najlepszą kondycję zdrowotną nie opuszczał swo-
jego mieszkania) w celu dostarczenia jego książek i na 
ich promocje. Do niezapomnianych należy spotkanie, 
które miało miejsce 18  sierpnia 2000 roku w  domu 
p. Kukomskich w Elblągu z udziałem płk. Romana Bą-
kowskiego, bohatera jednej z  książek Zygmunta. Po 
roku 2008 stan zdrowia Zygmunta uległ pogorszeniu. 
Zmarł 20 lutego 2012 roku. Został pochowany na Starej 
Dębicy (dzielnicy Elbląga). Odczuwam satysfakcję, że 
książki Zygmunta Kukomskiego zostały wydane w kie-
rowanym przeze mnie wydawnictwie. I  radość, że nie 
tylko znałem ich autora osobiście, ale że darzył mnie 
swoją przyjaźnią. Moim zdaniem książki tego autora 
winny wejść, z uwagi na ich patriotyczny wymiar i wa-
lory historyczne, do kanonu lektur szkolnych.
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4. Andrzej Tyszka, autor 14 pozycji książkowych
Socjolog kultury, aksjolog, obrońca praw człowieka 

i  działacz opozycji w  PRL, emerytowany profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego, regionalista, publicysta, autor 
książek z aksjologii oraz pisarz literatury małych ojczyzn, 
na którego koncie jest 14 pozycji naszego wydawnic-
twa, z czego 11 autorskich i 3 opracowania. Urodził się 
1  listopada 1934 roku w Warszawie. Od roku 1939 jest 
związany rodzinnie i miejscem zamieszkania z Podkową 
Leśną. W  młodości wykazywał wszechstronne zainte-
resowania sportowe jako lekkoatleta, narciarz, żeglarz, 
taternik. Po ukończeniu w roku 1957 studiów magister-
skich w  Akademii Wychowania Fizycznego, był przez 
kilka lat nauczycielem wychowania fizycznego. Jedno-
cześnie ukończył studia socjologiczne w Uniwersytecie 
Warszawskim (rok 1965). Rozpoczął pracę na Wydziale 
Socjologii UW, od stanowiska doktoranta, potem dok-
tora (1970 r.), adiunkta, docenta (habilitacja 1981r.), pro-
fesora (do emerytury w roku 2001). W roku 1978 został 
członkiem założycielem Towarzystwa Kursów Nauko-
wych, był także jego wykładowcą. Internowany w stanie 
wojennym (od 13 grudnia do 22 grudnia 1981 w Biało-
łęce, od 22 grudnia do 5 maja 1982 r. w Jaworzu koło 
Drawska Pomorskiego), następnie otrzymał przepustkę. 
Formalnie decyzję o  internowaniu uchylono 13 lipca 
1982 roku. Po roku 1989 rozpoczął współpracę z Krajo-
wą Radą Towarzystw Regionalnych, którą na dobre roz-
winął po przejściu na emeryturę. Wówczas mógł realizo-
wać swoją pozazawodową pasję, tj. działalność na rzecz 
środowiska, umownie zwanego Małą Ojczyzną.

Profesora Tyszkę miałem szczęście poznać w  paź-
dzierniku 1999 roku w  Szczecinie podczas Forum Re-
gionalistycznego poświęconego społecznemu rucho-
wi regionalnemu wobec wartości narodowych, który 
odbył się na Zamku Książąt Pomorskich. On wygłaszał 
jeden z referatów głównych, ja zabierałem głos w dys-

kusji. W  roku 2000 spotkaliśmy się 
w  Pałacu Staszica w  Warszawie, 
gdzie prof. Tyszka dla nas regionali-
stów z całej Polski prowadził wykład 
Jak Polacy służyli Muzom XX wieku. 
Wkrótce nasza znajomość nabrała 
cech przyjaźni, czego dowodem 
był m.in. udział profesora w III Ogól-
nopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych w Sta-
szowie i dwa lata później w IV Targach w Kielcach. Po-
kłosiem III Targów była wspólnie wydana w roku 2002 
publikacja Znaki i znamiona Polskości. Narodowy i regio-
nalny wymiar kultury, a  IV – W  rodzinie kultur europej-
skich (2004  r.). Prof. Tyszka w  roku 2004 współtworzył 
w Zagnańsku Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
a w latach późniejszych uczestniczył w kilku „Posiadach 
w  cieniu Bartka”. W  roku 2010 pomagał mi w  organi-
zacji IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 
w Kielcach. W 2003 roku Andrzej Tyszka zainaugurował 
współpracę z  naszą oficyną wydawniczą. Książka wy-
dana w Bibliotece Staszowskiej nosiła tytuł Żyjąc wśród 
leśnych ogrodów i była sygnowana jako jej 175. pozycja. 
Trzy lata później ukazało się drugie, znacznie zmienio-
ne i  poprawione jej wydanie (BŚ 217), a  w  roku 2012 
trzecie uzupełnione o kilkanaście kolorowych fotografii 
i powiększone o dodatkowe rozdziały (BŚ 301.) W mię-
dzyczasie Andrzej opublikował w  Bibliotece Święto-
krzyskiej trzy ważne pozycje. Była to wydana w  roku 
2007 Socjologia dla patrzących z ukosa (BŚ 235, współ-
autor Baltazar K.) Kolejna to wydana w roku 2009 książ-
ka W imię czego – przeciw czemu. Siedem tekstów „pro pu-
blico bono” – ukazała się z okazji 75-lecia urodzin autora 
(BŚ 259). Rok 2011 przyniósł książkę Oni zrobili to lepiej 
(kapitalna opowieść o  Polakach żyjących w  Wielkiej 
Brytanii, którzy dla tego kraju zrobili więcej niż Anglicy), 
będącą 284. pozycją naszego wydawnictwa. W  latach 
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2014-2021 ukazały się kolejne książki Andrzeja Tyszki 
– Abecadło wartości (BŚ  328), pozycja wydana w  roku 
2014, Miasta jak ogrody (BŚ 332, pozycja albumowa 
z roku 2015), Podkowa Leśna 1925-2025 – Sto opowieści 
plus jedna (BŚ 358 z  roku 2017, opracowana wspólnie 
z Baltazarem K.), Kultura małych ojczyzn i wielkiej Ojczy-
zny (BŚ 364 – 2018 r.). Rok później wydana została Od hi-
storii ku przyszłości (BŚ 373). Jej treścią są eseje o tematy-
ce społeczno-obywatelskiej. Ostatnią książką Andrzeja 
Tyszki wydaną w Bibliotece Świętokrzyskiej – już w roku 
2021, jako jej 392. pozycja, są Słodkie trucizny, gorzkie le-
karstwa (o charakterze wyraźnie biograficznym). Łącz-
nie w  Bibliotece Staszowsko-Świętokrzyskiej ukazało 
się 14 pozycji książkowych Andrzeja Tyszki, z  czego 
11 autorskich i  trzy opracowania. Ponadto pod jego 
redakcją (przy moim udziale) wydano kilka ważnych 
pozycji Biblioteki Staszowskiej – w roku 2002 Opowieść 
Firmantego (BS 160), a  także w  roku 2004 wspomnie-
niowa proza Stefana Żeromskiego dotycząca regionali-
zmu kieleckiego pt. Świętokrzyskie sercem Polski (BŚ 190) 
oraz jubileuszowe wydawnictwo opublikowane z oka-
zji 50-lecia pracy twórczej Pawła Pierścińskiego, klasyka 
polskiej fotografiki. 

Odczuwam wielką satysfakcję z  trwającej ponad 
20  lat znajomości z  prof. Tyszką, autorytetem polskiej 
socjologii, autorem wydanego w roku 2017 w renomo-
wanej Oficynie Wydawniczej „Volumen”, tomu studiów 
Aksjologia społeczna. Między PRL a IV RP, bardzo wysoko 
ocenionego przez krytyków. Profesor Tyszka jest oczy-
wiście w stałym kontakcie z wydawcą. Mam nadzieję na 
dalsze nasze wspólne działania na rzecz doprowadze-
nia do zrównania w  prawach ubiegania się o  dotacje 
państwowe Mateczników Patriotyzmu i Kultury (to ma-
rzenie profesora Tyszki i moje) z Kołami Gospodyń Wiej-
skich i  Uniwersytetami Ludowymi. I  oczywiście liczę 
na dalszą naszą owocną współpracę na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego przez popularyzację 
idei Mateczników Polskości i zwiększanie ich znaczenia 
w życiu społecznym w kraju.

5. Stanisław Kędzior, autor 11 pozycji książkowych
Inżynier chemii i górnictwa z zawodu, z zamiłowa-

nia leśnik, z pasji działacz społeczny, z powołania histo-
ryk z zacięciem dokumentalisty. Urodził się 12 listopada 
1935 roku w Zbrzy na ziemi świętokrzyskiej w rodzinie 
chłopskiej o  silnych tradycjach patriotyczno-religij-

nych. Po ukończeniu AGH w  Kra-
kowie zmienił stan cywilny i  za-
mieszkał z żoną Teresą w roku 1960 
w Słowiku (najpiękniejszej dzielnicy 
Kielc). Przez 26 lat pracował w „Ko-
palniach Mineralnych” w  Kielcach. 
Następnie był współzałożycielem 
Spółdzielni Pracy Przemysłu Che-

miczno-Mineralnego „Cheminar” w  Kielcach, w  której 
przez ponad 10 lat sprawował funkcję prezesa Zarządu. 
W roku 2005 przeszedł na emeryturę. W międzyczasie 
w 1967 r. zapisał się do Polskiego Związku Łowieckie-
go, w którym przez ponad 40 lat pełnił funkcję prezesa 
Koła Łowieckiego „Dzik” w Kielcach. Od młodości inte-
resował się historią regionalną, w tym dziejami swojej 
małej ojczyzny – Ziemi Morawickiej. Artykuły historycz-
ne oraz dotyczące górnictwa skalnego i łowiectwa za-
mieszczał przez lata w prasie lokalnej i branżowej ziemi 
kieleckiej. W roku 1997 wydał własnym sumptem de-
biutancką książkę wspomnieniową dotyczącą dziejów 
Słowika i  Baraniej Góry. Kolejne książki opublikował 
w Bibliotece Świętokrzyskiej, po przystąpieniu w roku 
2006 do Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go. Były to kolejno: Pamięć (2006 r.), Zarys polskiego 
łowiectwa XXI wieku (2007 r.), Rodzina (2008 r.), Kielecki 
Słowik wśród leśnych gór (2010 r.), Sakralne znaki pamięci 
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(2012 r.), Pułkownik Aleksander Karol Kędzior (1897-1986), 
żołnierz –dyplomata (2013  r.), Droga życia –czyny i  pa-
sje (2015  r.), Spółdzielczość pracy Kielecczyzny (2016  r.); 
Łowieckie impresje (2017  r.), D/e/brza –Zbrza 640 –lecie 
lokacji 1379-2019 (2019  r.), Historia kieleckiego Słowika 
i  wybranych okolicznych miejscowości wokół Słowika, 
z Kielcami (2020 r.). Większość tych książek dotyczy hi-
storii regionalnej wybranych miast Kielecczyzny; dwie 
związane są z  łowiectwem, jedna dotyczy biografii 
Aleksandra K. Kędziora, wysokiej rangi wojskowego 
i  dyplomaty, byłego współpracownika gen. Władysła-
wa Sikorskiego, w latach1942-45 szefa misji wojskowej 
przy Ambasadzie RP w Czungkingu w Chinach. Stani-
sław Kędzior jest od paru kadencji przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego i w aspekcie wydawniczym nie powiedział 
ostatniego słowa. 

6. Autorzy 10 pozycji Biblioteki 
Wiesław Kot, z zawodu „wszelkiej bidy majster” (jak 

napisał na swoim bilecie wizytowym), będący w razie 
potrzeby elektrykiem lub stolarzem. Z  cha-
rakteru chłopski filozof, z pasji poeta i działacz 
społeczno-kulturalny. Rymowany piewca Sta-
szowa, miasta w którym urodził się 26 czerwca 
1945 roku. Barwna i pełna temperamentu po-
stać miejscowego środowiska kulturalnego. 
Posiadał podobnie barwny życiorys. Absol-
went Liceum Ogólnokształcącego im. Juliu-
sza Słowackiego w Kielcach (zaocznie), przez trzy lata 
studiował też w  ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej. 
W  życiu zawodowym zajmował się budownictwem, 
stolarstwem, instalacjami elektrycznymi, a  nawet cu-
krownictwem. Zaprzyjaźniony z  wieloma mieszkań-
cami Staszowa od lat zajmował się utrwalaniem dnia 
dzisiejszego i  przeszłości swego rodzinnego miasta 

i regionu, czyniąc to (od roku 1965) piórem w postaci 
rymowanej (nie tylko) poezji. W  latach 1979-81 nale-
żał do Klubu Literackiego grzybowskiego „Siarkopolu”, 
organizującego pod kierownictwem Stanisława Ja-
strzębia górnicze biesiady literackie. W maju 1981 roku 
współtworzył Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 
w  którym aktywnie działał (w  sekcji literackiej, a  po-
tem w  grupie literackiej „Nad Czarną”), aż do mojego 
wyjazdu ze Staszowa w roku 2003. W latach 1982-2001 
ukazało w Bibliotece Staszowskiej 10 jego tomików po-
etyckich (w  większości w  tzw. serii miniaturowej). Ich 
treścią jest oczywiście Staszów, jego historia i proble-
my dnia dzisiejszego, nierzadko jego utwory stanowią 
wierszowane komentarze aktualnych wydarzeń spo-
łeczno-kulturalnych, gospodarczych i  politycznych. 
Oto tytuły tych pozycji w  kolejności ich ukazywania 
się – Parada (BS 2 – 1982 r.); Zakamarki Staszowskie I, II 
(BS 8 i 9 z  lat 1983 i 1984); Jodłowa piosenka (BS 10 – 
1986 r.), Zakamarki żydowskie (BS 11 – 1988 r.), Nowo-
jorskie iskierki i Szerokim torem wydane jako pozycje 16. 
i 17. Biblioteki w roku 1990. Na kolejny tom Kota trzeba 

było czekać do roku 1995, kiedy to ukazały się 
jego Sygnały czasu (BS 48). Trzy lata później 
STK wydało kolejny tomik poety zatytułowany 
Oczarunek (BS 96), a w roku 2001 ukazały się 
Chwile i dedykacje (BS 123) stanowiące niejako 
kwintesencję jego twórczego zamysłu. Z obo-
wiązku dokumentalisty chciałbym dodać, iż 
w większości tomików poety autorem ilustra-

cji był Józef Juszczyk, zaś w kilku z nich wykorzystano 
grafiki autorstwa córki Wiesława Kota, Agnieszki Placek. 
Tematyką Jodłowej piosenki były wiersze poświęcone 
Iwoniczowi Zdroju, a Nowojorskich iskierek utwory zwią-
zane z  kilkumiesięcznym pobytem autora w  Stanach 
Zjednoczonych. Po roku 2004 Wiesław Kot utrzymywał 
ze mną kontakt, aż do końca życia. W latach 2005-2018 
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uczestniczył w kilku biesiadach literackich i „Posiadach 
w  cieniu Bartka” w  Zagnańsku, a  także w  imprezach, 
które organizowałem w  Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej w Kielcach. Wiesław Kot zmarł niepodziewanie 
10 maja 2021 roku. Spoczął na cmentarzu w  Niekra-
sowie nieopodal swego ideowego mentora, ministra 
Adama Bienia. W  ostatniej drodze towarzyszyło mu 
wielu staszowian (w  tym burmistrz miasta nad Czar-
ną) i  mieszkańców ziemi staszowskiej; niestety żaden 
z nich nie zdobył się na kilka choćby słów pożegnania... 
A  przecież żegnano osobę, która od wielu lat rozsła-
wiała w  swoich utworach region i  jego stolicę. Nadal 
sprawdza się powiedzenie, że nikt nie jest prorokiem we 
własnym kraju…

Lucyna Kukomska, ekonomistka z  zawodu, pu-
blicysta z pasji, a felietonistka i poetka z zamiłowania. 
Urodziła się w  sierpniu 1941 roku w  mazo-
wieckiej ziemiańskiej rodzinie Grochockich, 
mieszkającej od pokoleń w Poliku koło Sierp-
ca. Tam też stawiała pierwsze kroki edukacyj-
ne w miejscowej szkole podstawowej. Naukę 
kontynuowała w  Liceum Pedagogicznym 
w Wymyślinie niedaleko Lipna. Stamtąd wy-
jechała do Elbląga, by podjąć pierwszą pracę 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a następnie w admi-
nistracji państwowej. Zaabsorbowało jej to znaczną 
część życia zawodowego. W  międzyczasie ukończyła 
ekonomiczne studia magisterskie na Uniwersytecie 
Gdańskim. W styczniu 1967 roku została żoną znanego 
prawnika elbląskiego i  wziętego prozaika Zygmunta 
Kukomskiego. Po paru latach (w  roku 1976) zamiesz-
kała wraz z mężem w jednorodzinnej willi w tzw. woj-
skowej dzielnicy miasta. W  tym czasie (w  roku 1999) 
nawiązuje kontakt ze Staszowskim Towarzystwem Kul-
turalnym stając się jego członkiem. Już w  roku 2000 
wydała powieść debiutancką Gorzki lizak, poświęconą 

przeobrażeniom ustrojowym Polski związanym z  po-
wstaniem „Solidarności” (BS 124). Rok później ukaza-
ła się druga jej książka zatytułowana Strzępy jesieni 
(BS 149). Jej treścią był los ludzi wieku emerytalnego. 
Dwa lata później Kukomska wydaje powieść Oddech 
ziemi (BS 171), która stanowi opis życia wsi mazowiec-
kiej od początku do końca XX wieku i w to tło znako-
micie autorka wkomponowała genealogię swojej ro-
dziny. W międzyczasie uczestniczyła w maju 2001 roku 
w  obchodach 20-lecia Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego oraz w  III staszowskich Targach Wydaw-
nictw Regionalnych w  roku 2002. Była współpracow-
nikiem redakcji „Gońca Staszowskiego” do roku 2003. 
Po moim przeniesieniu się do Zagnańska nawiązuje 
kontakt ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regional-
nym, pisząc od roku 2007 felietony i recenzje do „Goń-

ca Świętokrzyskiego”. W roku 2010 nakładem 
własnym wydaje książkę Trwały ślad, w której 
opisuje dokonania Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. Po śmierci męża w  roku 
2012, sprzedaje dom w Elblągu i przenosi się 
do Płocka. Ścisły kontakt ze Świętokrzyskim 
Towarzystwem Regionalnym utrzymuje do 
dzisiaj, czego dowodem są następne jej książ-

ki wydane w Bibliotece Świętokrzyskiej. Kolejno były to: 
dwa albumy opisowo-fotograficzne, wydane wspólnie 
z  fotografikiem Dariuszem Ossowskim z Włocławka – 
Nie tylko Włocławek (2014 r.), Wiąże nas Wisła (2016 r.), 
tomiki poetyckie: Wędrówka (2017  r.), Zatrzymaj się 
(2019 r.), Czasoprzestrzeń (2020 r.). Warto podkreślić iż 
w tomiku Zatrzymaj się znajdujemy także ubogacające 
go fotografie artystyczne, w większości jej autorstwa, 
a  w  Czasoprzestrzeni część druga tomiku jest pisana 
prozą, w której autorka odnosi się do różnych zjawisk 
dziejących się poza naszą ziemską strefą czasową. Zja-
wisk, które z przestrzeni Wszechświata w jakiś sposób 
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do nas docierają. Ostatnie dwie książki Kukomskiej 
opublikowane w Bibliotece Świętokrzyskiej to pozycje 
prozatorskie: To już było (2018 r.) – książka biograficz-
na z  ciekawymi refleksjami na temat życiowej egzy-
stencji i  Epizody, wydane jako 391. pozycja Biblioteki 
Świętokrzyskiej na początku 2021 roku. Autorka okre-
śla ją jako pracę podsumowującą dorobek literacki. Jako 
redaktor wszystkich książek Lucyny Kukomskiej chciał-
bym wyrazić opinię, że nie powiedziała jeszcze ostat-
niego słowa.

7. Autorzy 9 pozycji Biblioteki 
Leon Janowicz, dziennikarz i  krytyk literacki z  za-

wodu, pisarz z  wyboru, zwolennik zbliżenia 
polsko-litewskiego posiadający ciekawy życio-
rys. Urodził się 2 kwietnia 1925 roku w Wilnie, 
o którym pisał przed laty było to miasto niezwy-
kłe, stykały się w  nim Wschód i  Zachód, krzyżo-
wały szlaki handlowe Europy i Azji, sąsiadowały 
różne języki i  wiary, mieszały odległe kultury 
i  obyczaje. Nauki rozpoczynał w  Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza, kontynuował po wylaniu przez 
braci Litwinów u oo. jezuitów. Maturę zdał konspiracyj-
nie w roku 1943. Uczestnik akcji „Ostra Brama”, w konse-
kwencji internowany w Miednikach, następnie w Kału-
dze. Po wojnie wylądował w Warszawie, gdzie ukończył 
Wyższą Szkołę Dziennikarstwa i  Akademię Nauk Poli-
tycznych. Przez lata pracował w redakcji popularnego 
pisma „Kurier Polski”, gdzie do przejścia na emeryturę 
w  roku 1991 kierował działem kultury, a  także już na 
emeryturze nadal pracował. Parę lat wcześniej, w latach 
80. ubiegłego wieku zainaugurował na łamach swoje-
go pisma ogólnopolskie konkursy pod hasłem Bliżej re-
gionu – bliżej kraju. Dzięki temu miałem zaszczyt poznać 
go osobiście. Było to w październiku roku 1988, kiedy 
w Warszawie w Ministerstwie Kultury (wspólnie z Ada-

mem Bieniem) w imieniu Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego odbierałem nagrodę za zdobycie III miej-
sca przez nasze towarzystwo w VIII edycji tego konkursu. 
Od tego czasu zaczęła się nasza znajomość, która szyb-
ko przerodziła się w przyjaźń. Jej rezultatem był udział 
Leona w imprezach organizowanych w Muzeum Ziemi 
Staszowskiej oraz dziewięć pozycji książkowych jego 
autorstwa wydanych w  latach1993-2007 w  Bibliotece 
Staszowskiej i  Świętokrzyskiej. Oto ich tytuły: Wagary 
na Trzykrzyskiej czyli Przestroga dla poetów (BS 29), Lekki 
chleb czyli Dyskretny urok Peerelu (BS 90), Kształt i trwanie 
czyli Remanent XX wieku (BS 106), Kaziukowe serca czyli 
Niewygasła pamięć Wilna (BS 118); Ukochana czyli żywot 

Lidii męczennicy (BS 141), Labirynt pamięci czyli 
Opowieści zapisane (BS 153), Milkliwy i Śmieszka 
albo O czym śpiewa Wilenka? (BS 195), Zielone 
Jeziora albo Przypadki Jana Kapistrana (BŚ 223), 
Drogi piołunowe (BŚ 233). Dwie ostatnie pozy-
cje ukazały się w  roku 2007 już z  numeracją 
Biblioteki Świętokrzyskiej. I  mają współauto-
rów. Drugim autorem Zielonych Jezior jest Jan 

Janowicz, zaś Dróg piołunowych Zbigniew Ulatowski. 
Książki powyższe były prezentowane w  Warszawie, 
głównie w Klubie Księgarza, a ostatnia pozycja na Zam-
ku Królewskim. Podczas tych promocyjnych imprez, 
które miałem przyjemność prowadzić, poznałem wielu 
wspaniałych ludzi, takich jak Bernard Ładysz, Igor Śmia-
łowski, Cezary Leżeński, Ryszard Matuszewski, czy Jerzy 
Przeździecki. Z tym ostatnim przez lata współpracowa-
łem. Obok wydanych książek rezultatem naszej przyjaź-
ni były także wojaże na Litwę – w czerwcu 2001 roku 
i w czerwcu 2004 r. W ich trakcie mogłem się przeko-
nać z jakim zapałem działał na rzecz poprawy trudnych 
polsko-litewskich relacji. Leon Janowicz zmarł w  nie-
całe trzy lata po promocji swojej ostatniej książki Dro-
gi piołunowe, po długiej chorobie, w  lipcu 2010 roku. 
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W mowie pożegnalnej podkreśliłem jego działania na 
rzecz zbliżenia polsko-litewskiego oraz wielką sympa-
tię, którą darzył regionalistów. Spoczywa na Powązkach 
w grobowcu rodzinnym. 

Jan Kamiński; człowiek obdarzony wieloma talenta-
mi i pasjami. Instruktor i zawodowy 
trener sportowy. Muzyk (perkusista), 
podróżnik i  utalentowany poeta. 
Urodzony w 1953 roku w Ożarowie 
Mazowieckim, dzieciństwo i  mło-
dość przypadające na lata 60. XX 
wieku spędził w  Warszawie, gdzie 
zdobywał edukację i odkrywał swoje 

życiowe pasje, realizując się jako piłkarz w klubie RKS Ur-
sus i członek klubu kulturystycznego „Herkules”. W roku 
1978 wyemigrował do USA, gdzie mieszka w  Chicago 
do dzisiaj. Tutaj dokończył edukację muzyczną oraz Aka-
demię Tenisa. Jest trenerem młodzieży w grze w tenisa 
i w organizacji piłkarskiej AYSO. W wolnych chwilach pi-
sze wiersze i  uczestniczy w  życiu kulturalno-literackim 
Polonii chicagowskiej. W roku 2007 przystąpił do utwo-
rzonego w Chicago Zrzeszenia Literatów Polskich. W wy-
danej rok później w Bibliotece Świętokrzyskiej antologii 
chicagowskiej Powroty znalazło się kilka jego utworów 
poetyckich. Podobnie jak w kolejnych trzech innych an-
tologiach Zrzeszenia, wydanych przez Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne – w roku 2009 Czy może być ina-
czej, w roku 2010 Bez złudzeń i w roku 2012 Sursum Corda 
– W górę serca. W tej ostatniej antologii w krótkiej notce 
biograficznej określił siebie jako miłośnika natury, zafascy-
nowanego ideą miłości i jej roli w życiu człowieka. I właśnie 
ta tematyka dominuje w  autorskich tomikach Kamiń-
skiego, które w latach 2009-2021 ukazały się w Bibliote-
ce Świętokrzyskiej, po nawiązaniu przez niego w  roku 
2008 kontaktu z naszym Towarzystwem. Oto ich tytuły 
w kolejności wydawania: Schody do nieba (2009 r.), Wier-

sze i Żółte tulipany (2010 r.), A jak fantazja (2011 r.), Bielszy 
odcień marzeń (2014 r.), W ogrodach wyobraźni (2017 r.), 
Dokąd idziesz (2018 r.), Dodani do ciszy (2019 r.) i Rozmo-
wy daremne (2021  r.). Warto zaznaczyć, że do mojego 
pierwszego (i ostatniego) osobistego kontaktu z Janem 
Kamińskim doszło pod koniec sierpnia 2010 roku pod-
czas jego wizyty w Ośrodku w Zagnańsku. Jan Kamiński 
jest od trzech lat Przyjacielem Biblioteki Świętokrzyskiej 
wielokrotnie wspomagając finansowo nasze wydawnic-
twa, utrzymując żywe kontakty z wydawcą. 

Zdzisław Łączkowski, z  zawodu dziennikarz, ese-
ista, publicysta oraz poeta i prozaik, 
laureat wielu nagród literackich, 
w  tym nagrody Włodzimierza Pie-
trzaka i  włoskiej im. Giorgio la Piry 
oraz znany krytyk literacki, autor 
około 40 książek i kilku tysięcy arty-
kułów publicystycznych. Urodził się 
w październiku 1926 roku w Zawier-
ciu, ówczesnym województwie kieleckim. Ukończył po-
lonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 
1952, wcześniej studiując w  Wyższej Szkole Aktorskiej 
w Krakowie, i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po 
studiach zamieszkał w  Warszawie, gdzie podjął pracę 
dziennikarską w „Tygodniku Powszechnym”. Z  redakcją 
tego pisma związany był do 1994 roku, pełniąc w latach 
1970-1992 funkcję kierownika działu kulturalnego. W la-
tach 1992-94 kierował działem kultury Słowa – Dziennika 
Katolickiego. Właśnie w tym czasie (w kwietniu 1994 r.) 
miałem przyjemność go poznać, kiedy to przyjechał 
do Staszowa razem z pisarzami Zygmuntem Wójcikiem 
z  Warszawy, któremu towarzyszyła małżonka Łucja, 
i Stanisławem Rogalą z Kielc. Przybyli na zorganizowaną 
w Muzeum Ziemi Staszowskiej biesiadę literacką. Zna-
jomość szybko nabrała cech przyjaźni. Zdzisław polubił 
Staszów i miejscowych twórców, stając się opiekunem 
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merytorycznym staszowskiej grupy literackiej „Nad 
Czarną” oraz współpracownikiem redakcji „Gońca Sta-
szowskiego”. Po kilku latach został honorowym człon-
kiem Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. W  la-
tach 1996-2012 Zdzisław opublikował dziewięć pozycji 
wydawniczych; były to – tomiki poezji, zbiory esejów, 
utwory dramatyczne, a  także trzy części Dzienników 
(lata 1960-1974) oraz dwie części Anegdariuszy. Oto ich 
tytuły i  lata wydania: Anegdariusz (1996 r.), Anegdariusz 
Drugi (1998 r.), Trzy poematy (2000 r.), Piaskiem napręd-
ce wpisane – Dziennik z  lat 1960-1964 (2001  r.), Tak, tak; 
Nie, nie – Dziennik 1969-1971 (2003 r.), Dysputa (2004 r.), 
Wiktoria (opowieść o matce, matkach) (2005 r.), Czekanie 
na kometę – Dziennik 1972-1974 (2006  r.), Tryptyk lirycz-
ny (2012  r.). Trzy ostatnie pozycje wydane zostały już 
w  Bibliotece Świętokrzyskiej, bo Zdzisław po r. 2004 
(po moim wyjeździe ze Staszowa) nie zerwał ze mną 
kontaktu. W  lipcu 2004 roku wziął udział w  uroczy-
stym otwarciu Ośrodka w Zagnańsku, w latach 2005-12 
uczestniczył w imprezach literackich i „Posiadach w cie-
niu Bartka” oraz prowadził Salon Literacki „Pod Bartkiem”. 
Ze Zdzisiem miałem także kontakt jako redaktor naczel-
ny „Eskulapa świętokrzyskiego” (do roku 2013) oraz w la-
tach 2004-2014 w Stowarzyszeniu Kultury Europejskiej 
w Warszawie, do którego obydwaj należeliśmy. Po roku 
2015 Zdzisław przebywał w Domu Pomocy Społecznej 
w Jaroszowcu pod Olkuszem, po opuszczeniu Warsza-
wy (po przebytym udarze mózgu). Zawsze zachowam 
w  pamięci nasze ostatnie spotkanie 24 października 
2017 roku w Jaroszowcu, parę dni przed jego 91. urodzi-
nami. O jego śmierci (zmarł 30 marca 2019 r.) dowiedzia-
łem się niestety parę dni po pogrzebie. Nie zapomnę 
jego latami trwającej życzliwości i  pozytywnej oceny 
mojej twórczości. To dzięki m.in. jego recenzjom uwie-
rzyłem, że mogę zostać pisarzem, że ta moja literacka 
twórczość ma jakąś wartość…

Jerzy Przeździecki, z  zawodu 
handlowiec, z  pasji prozaik, drama-
topisarz, scenarzysta filmowy, autor 
sztuk scenicznych granych w  wielu 
teatrach krajowych i zagranicznych, 
w tym na scenie nowojorskiej i lon-
dyńskiej; autor wielu słuchowisk 
i  programów radiowych, emitowa-
nych także w  rozgłośniach zagranicznych. Urodził się 
8 kwietnia 1927 roku w  Sosnowcu. W  okresie okupacji 
służył w  Armii Krajowej, brał udział w  akcji „Burza”, ran-
ny w 1944 roku, zaraz po wojnie współtworzył w latach 
1945-46 – akademicki „Teatr na Wiśle” i od okresu swo-
jego uczestnictwa w owym wiślanym-teatralnym „rejsie” 
(Warszawa – Gdańsk – Gdynia) opisanym w  powieści 
jego autorstwa pt. Znak życia, wiąże się z teatrem. W la-
tach 1949-55 pracował jako nauczyciel języka angielskie-
go w  Państwowym Liceum Techniki Teatralnej, w  roku 
1956 organizował teatrzyk dla chorych dzieci w Rabce, 
zaś w  latach 1965-73 był wykładowcą w  Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1974-75 
przebywał na stypendium w USA. Debiut Jerzego Przeź-
dzieckiego miał miejsce w roku 1955 – prozą na łamach 
tygodnika „Nowa Kultura” i  emisją radiową pierwszych 
rozdziałów powieści Troje znad Czarnej Rzeki, uhonoro-
wanej międzynarodową nagrodą literacką. Do końca 
XX wieku Jerzy wydał blisko 20 książek (ich ważniejsze 
tytuły to Jaguar, Kres, Znak życia, Kot, Zakręt, Punkt odnie-
sienia, Egzekucja, Lekcja gimnastyki, Opowiadanie niemo-
ralne, Szał zamysłów, Nasz przyjaciel Kain. W  tym czasie 
napisał około 30 sztuk teatralnych, z których najbardziej 
znane to: Garść piasku, Ostatnie piętro, Rów, Wariat, Bry-
lant, Masz ochotę na miłość, której prapremiera odbyła 
się w Londynie. Stworzył także osiem scenariuszy filmów 
fabularnych. W kwietniu 2000 roku miałem szczęście go 
poznać (na promocji książki Leona Janowicza Kaziukowe 
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serca) w  Klubie Księgarza w Warszawie. Rozpoczęła się 
od tego momentu nasza współpraca trwająca ponad 20 
lat. Jej rezultaty były korzystne dla nas obu. Jerzy wydał 
w naszej Bibliotece dziewięć pozycji książkowych, w tym 
kilka powieści, sztuk teatralnych oraz opowiadań. Jego 
pierwszą książką w  moim wydawnictwie była powieść 
dla młodzieży Miłość i  inne sierpniowe wstrząsy, wyda-
na w  listopadzie 2001 roku. Po niej ukazały się kolejno 
cztery sztuki: Pasja – o Wicie Stwoszu (rok 2002 – wer-
sja polsko-niemiecka), Bunkier – o  czasach odzyskania 
niepodległości – i Tajemnica starego strychu – śpiewogra 
polskim dzieciom ofiarowana, o  tematyce patriotycznej, 
wydane w roku 2004 jeszcze w Bibliotece Staszowskiej 
oraz Rzut na taśmę, sztuka teatralna poświęcona Piłsud-
skiemu, która ukazała się w roku 2005, już jako wydaw-
nictwo Biblioteki Świętokrzyskiej (podobnie jak książki: 
Rzeczy Pospolite (2006 r.), Bazar – śpiewogra (2007 r.), Mru-
gi i poświsty – tomik poetycki (2010 r.). Ostatnią książką 
Jerzego, która ukazała się jako 350. pozycja Biblioteki 
Świętokrzyskiej było II wydanie Szału zamysłów. Ta druga 
edycja jego powieści biograficznej, znacznie poszerzona 
i uzupełniona o kilka dodatkowych rozdziałów, z boga-
tą dokumentacją fotograficzną, została wydana w  roku 
2017 dla upamiętnienia 90-lecia jego urodzin. Poza opu-
blikowanymi w  Bibliotece Staszowskiej, a  potem Świę-
tokrzyskiej książkami Jerzego Przeździeckiego, efektami 
naszych przyjacielskich relacji było jego uczestnictwo 
w  imprezach organizowanych przeze mnie, najpierw 
w Staszowie, a po roku 2004 w Zagnańsku. Niezapomnia-
ny był jego udział w  otwarciu Ośrodka Regionalizmu 
Świętokrzyskiego w Zagnańsku w lipcu 2004 roku, w kil-
ku „Posiadach w cieniu Bartka” oraz w wielu imprezach 
historyczno-literackich. Ostatnią wielką imprezą z  jego 
uczestnictwem, którą organizowałem, był jego benefis 
związany z 90. rocznicą urodzin. Odbył się w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej w  Kielcach 21 kwietnia 2017 

roku. Miałem zaszczyt go poprowadzić, a  udział w  tej 
imprezie wzięło ponad 60 osób przybyłych z całej Polski. 
O śmierci Jerzego (zmarł 11 grudnia 2020 roku w War-
szawie) powiadomiła mnie jego córka Klaudia. Zmarł 
we śnie, tak jak chciał. Podczas ostatniej naszej rozmo-
wy (przeciętnie kontaktowaliśmy się telefonicznie co 10 
dni), która miała miejsce w pierwszych dniach grudnia, 
życzyliśmy sobie zdrowia i pokonania Covida. Był dziw-
nie spokojny i  wyciszony. Miałem złe przeczucia, które 
niestety się potwierdziły. Jego śmierć zamknęła pewną 
epokę, epokę dżentelmenów literatury. Jerzy pozostanie 
w mojej pamięci (i tych którzy go mieli szczęście poznać) 
osobą o nienagannych manierach, niepisanym księciem 
literatów. Tryskający pomysłami, energią i  dowcipem, 
w każdym calu szarmancki wobec pań i brat łata wobec 
panów, budzący szacunek i podziw wszędzie tam, gdzie 
się pojawił. Bardzo go brakuje.

8. Autor siedmiu pozycji Biblioteki
Baltazar Koczobryk, tajemniczy docent prywatny 

(już na emeryturze), mieszkający od roku 1994 na emi-
gracji, obecnie w Kranjskiej Gorze (Słowenia); od czasu 
do czasu odwiedzający prof. Andrzeja Tyszkę w  Pod-
kowie Leśnej, z  którym jest zaprzyjaźniony (poniekąd 
stanowi jego literackie alter ego). Poprzednio zamiesz-
kiwał dłuższy czas w Podkowie Leśnej, nie mogąc uzy-
skać stałego zameldowania w Warszawie, gdzie był za-
trudniony na etacie pomocniczego pracownika nauki 
(dokumentalisty bibliotecznego). Więcej danych o  Bal-
tazarze K. może udzielić p. Amelia Dams z Konstancina 
i prof. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej. Proza Baltazara 
K. mieści się w gatunku małych form literackich, humo-
resek, felietonów. Według opinii redaktora jego książek 
wydanych w  Bibliotece Staszowskiej (pozycja 146. pt. 
Noty, ploty i  postulaty – Mowy, myśli i  uczynki (2001 r.), 
pozycja 189. 24 week endy u Amelii Dams w 2004 roku) 
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oraz Świętokrzyskiej Socjologia dla patrzących z  ukosa 
(BŚ 235 – 2007), pozycja 252. Mezalians we dwoje w roku 
2009 r., Ja i  reszta świata (BŚ 321– 2014  r.), Padłeś – Po-
wstań BŚ 397 – 2021 r.) oraz przyjaciela Andrzeja Tyszki – 
W prozie Baltazara K. znajdujemy świat jakby odbity w krzy-
wym zwierciadle, ale prostuje go bystry i  cięty komentarz 
samorodnego filozofa do zjawisk chwili bieżącej i zarazem 
– do kondycji ludzkiej wszechczasów. Warto dodać, iż An-
drzej Tyszka był współautorem Socjologii dla patrzących 
z ukosa, oraz razem z Baltazarem K. twórcą opracowania 
Podkowa Leśna 1925-2025 (BŚ  358 – 2017  r.) Sądząc po 
dynamice wydawniczej liczę na dalszą współpracę z ta-
jemniczym autorem wyrażając nadzieję na osobiste po-
znanie Baltazara K. 

9. Autor sześciu pozycji Biblioteki
Wojciech Kołodziej, z zawodu inżynier (absolwent 

AGH), z  pasji poeta obdarzony satyrycznym spojrze-
niem. Kielczanin, urodził się w roku 
1946 w  rodzinie o  patriotycznych 
tradycjach – jego ojciec Tadeusz był 
żołnierzem AK oddziału Wybraniec-
kich; po studiach w roku 1971 wrócił 
w rodzinne strony podejmując pra-
cę najpierw w Kieleckich Zakładach 
Wyrobów Metalowych, potem 

w Urzędzie Wojewódzkim, a po roku 1977 w Katedrze 
Termodynamiki Politechniki Świętokrzyskiej. Jeszcze 
podczas studiów oddał się pasji literackiej; jego utwory 
satyryczne, wiersze o  tematyce krotochwilnej i  pełne 
dowcipu fraszki były publikowane w  lokalnych czaso-
pismach. W  roku 2004 wziął udział w „Slamie Poetry”, 
pojedynku na wiersze organizowanym w  Domu Śro-
dowisk Twórczych w Kielcach. Jego wiersze znalazły się 
w tomiku Wiersze pierwsze, stanowiącym pokłosie kon-
kursu. W roku 2006 został przyjęty w poczet członków 

Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego (dzięki 
poręczeniu samego Pawła Pierścińskiego), pozostając 
w  szeregach Towarzystwa do roku 2018. Był jednym 
z aktywnych działaczy ŚTR (przez kilka lat był członkiem 
Komisji Rewizyjnej), często uczestnicząc w  imprezach 
historyczno-literackich w Zagnańsku. Wydał w Bibliote-
ce Świętokrzyskiej sześć tomików poetyckich, w więk-
szości o tematyce żartobliwej pisanych w formie fraszek 
pełnych dowcipu i żartu. Oto ich tytuły w kolejności lat 
edycji – Z szuflady wspomnień (BŚ 226 – 2007  r.), Keks 
poetycki (BŚ  254 – 2009  r.), Niesplecione myśli (BŚ  291 
– 2011 r.), Mój wiersz powszedni (BŚ 315 – 2013 r.), Bez 
ogródek (BŚ 344 – 2016 r.), Sex i satyra (BŚ 362 – 2018 r.). 
Po roku 2018 brak kontaktu z wydawcą.

10. Autorką pięciu pozycji Biblioteki 
jest Irena Duchowska, z  za-

wodu nauczyciel, z  pasji działacz 
społeczny, z  powołania uzdolnio-
na poetka. Urodzona 24  lipca 1955 
roku na Wileńszczyźnie. W  roku 
1973 ukończyła Szkołę Średnią 
w Miednikach, a cztery lata później 
fizykę w  Instytucie Pedagogicznym 
w Wilnie. W tym samym roku została nauczycielką fizyki 
w Szkole Średniej w Akademii, w rejonie kiejdańskim; od 
roku 1994 posiada tytuł starszego nauczyciela, od 2001 
roku – nauczyciela metodyka. Została konsultantem re-
jonu kiejdańskiego w dziedzinie reformy szkolnictwa na 
Litwie. W roku 1994 założyła w Kiejdanach Koło Polaków, 
któremu przewodziła, a  w  roku 1996 została prezesem 
Oddziału Związku Polaków na Litwie „Lauda”. Dwa lata 
później była współzałożycielką polskiego zespołu pieśni 
„Issa”, któremu do dzisiaj prezesuje. W roku 2000 została 
przewodniczącą Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, otrzy-
mując za działalność polonijną Srebrny Krzyż Zasługi RP. 
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Od wczesnej młodości pisywała wiersze, głównie do 
szuflady. Namówiona przez przyjaciół zdecydowała się 
na publikację swoich utworów w  czasopismach kultu-
ralnych, m.in. w Poezji dzisiaj, Panoramie Kresowej w Łom-
ży oraz pismach litewskich takich jak Magazyn Wileński 
i  Tygodnik Wileńszczyzny. Wkrótce potem, wiosną 2004 
roku nawiązała kontakt ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym, czego rezultatem było wydanie zbiorku 
poetyckiego Znad Issy. Jego ukazanie zbiegło się z  or-
ganizowanymi w Kielcach w maju 2004 roku IV Między-
narodowymi Targami Wydawnictw Regionalnych. Tomik 
stanowił 188. pozycję Biblioteki Staszowskiej, został cie-
pło przyjęty przez obecnych na Targach krytyków i czy-
telników. W maju 2005 roku miałem przyjemność (jako 
jeden z redaktorów tomu – drugim był Andrzej Tyszka) 
w Centrum Wielokulturowości w Kiejdanach prowadzić 
jego promocję. Po udanej imprezie Irena odbyła z nami 
(towarzyszyli mi znani regionaliści Magdalena Helis-
-Rzepka z Kielc i Gerard Socha ze Strzyżowa) wycieczkę 
śladami sienkiewiczowskiego Potopu. Irena Duchowska 
w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Towarzystwem 
Regionalnym uczestniczyła w  imprezach organizowa-
nych w Zagnańsku, w tym w „Posiadach w cieniu Bartka” 
oraz wydała w Bibliotece Świętokrzyskiej zbiory wierszy: 
w roku 2005 Głos z Laudy, w 2006 Mój testament, w 2014 
Sentymenty, które nosiły kolejne numeracje – 202, 213 
i  320. Latem 2021 roku w  naszym wydawnictwie jako 
399. jego pozycja ukazała się pokaźna w treści i bogato 
ilustrowana zdjęciami, w  jej opracowaniu, Kronika Lau-
dańska. Irena Duchowska stanowi modelowy przykład 
działacza polonijnego obdarzonego talentem poetyc-
kim, charyzmą i zdolnościami organizacyjnymi. 

11. Autorzy czterech pozycji Biblioteki
Henryk Musa, pracownik BHP Wybrzeża (obecnie 

na emeryturze), wcześniej monter silników spalinowych 

w  Zakładzie Usług Rybackich we 
Władysławowie, a  także kierowca 
i  mechanik w  Gdańskim Przedsię-
biorstwie Robót Drogowych. Z wy-
boru i  pasji utalentowany poeta, 
oraz wielki miłośnik swojej małej 
ojczyzny, propagujący regionalizm 
kaszubski słowem poetyckim, kro-
niką historyczną oraz ciekawymi legendami. Urodzony 
dwa lata po zakończeniu II wojny światowej w Sopocie, 
dzieciństwo i młodość spędził na Kaszubach w Pucku. 
Wielką rolę w kształtowaniu jego osobowości odegrała 
babcia. To ona nauczyła go kochać przyrodę, snuła zaj-
mujące opowieści z przeszłości, czytała małemu chłop-
cu pierwsze wiersze zarażając bakcylem poezji. Po okre-
sie poszukiwań sensu i celu życia, i  licznych wojażach 
po kraju, pod koniec lat 60. XX wieku osiadł na stałe 
w Gdańsku, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Latem 
bywa w letnim domku, który wybudował w kaszubskiej 
wsi Konarzyny. W swoich licznych podróżach po Polsce 
zajrzał m.in. do Staszowa, gdzie w maju 2004 roku wziął 
udział w  IV Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Re-
gionalnych. Od tego czasu datuje się trwająca do dzisiaj 
nasza znajomość, która zaowocowała członkostwem 
Henryka w Świętokrzyskim Towarzystwie Regionalnym 
oraz jego udziałem w imprezach organizowanych w Za-
gnańsku w  latach 2005-2008, a  także wydaniem jego 
czterech tomików poetyckich. Były to kolejno: w roku 
2005 Wiersze z Kaszub (BŚ 204), w roku 2006 Poezja Ko-
narzyn (BŚ 215), w roku 2007 Strofy dla Ciebie (BŚ 231) 
i w roku 2008 Od poranka Do poranka (BŚ 241). Po roku 
2008, z powodów zdrowotnych Henryka, jego współ-
praca ze Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym 
uległa osłabieniu, ale nadal jest zachowana. 

Kolejną osobą z  dorobkiem czterech książek jest 
Ryszard Nowicki, zawodowy oficer Wojska Polskiego 
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w stanie spoczynku, publicysta, poeta i pisarz urodzo-
ny w Staszowie w roku 1936 w rodzinie nauczycielskiej. 
Jego dziadkowie, zasłużeni dla lokalnej społeczności 
byli znani z tradycji patriotycznych. Dzieciństwo, które 
wypadło na lata wojny i  okupację niemiecką, przeżył 
w  Jarosławiu, dokąd przenieśli się do pracy jego ro-
dzice. Wkrótce po wojnie powrócił do Staszowa, gdzie 
uczęszczał do szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu 
do miejscowego gimnazjum, którego z powodu prze-
śladowań dziadka Bolesława Bończy-Tomaszewskiego 

przez miejscowy Urząd Bezpieczeń-
stwa nie pozwolono mu skończyć. 
Po uzyskaniu matury w  Krakowie 
ukończył Oficerską Szkołę Piecho-
ty we Wrocławiu. Poświęcił się bez 
reszty służbie wojskowej, z którą był 
związany do 1988 roku. W między-
czasie poznał swoją przyszłą żonę 

Urszulę, którą poślubił w roku 1963 w Bytomiu. Po ślubie 
zamieszkali w Pruszkowie. W tym mieście spędził resztę 
życia. Będąc na emeryturze, poświęcił się swojej pasji 
publicystycznej, poezji i  popularyzacji historii regionu 
staszowskiego. W tym celu pod koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku nawiązał kontakt ze Staszowskim Towarzy-
stwem Kulturalnym. Od tego czasu został członkiem 
Towarzystwa oraz współpracownikiem redakcji „Gońca 
Staszowskiego”, w którym zamieszczał recenzje książek, 
felietony oraz artykuły historyczne. W roku 1996 debiu-
tował w Bibliotece Staszowskiej zbiorem esejów wspo-
mnieniowych zatytułowanym Klechdy ziemi rodzinnej 
(BS 68). Cztery lata później ukazała się druga ich część 
(BS 116), a w roku 2002 część III (BS 151). W tych trzech 
częściach Klechd Nowicki podejmował trudne sprawy 
najnowszej historii Polski, w tym takie bolesne kwestie, 
jak tematyka rzezi wołyńskiej, mordowanie powstań-
ców warszawskich przez niemieckich nazistów i ukra-

ińskich nacjonalistów. Parę lat później, w roku 2008, już 
w Bibliotece Świętokrzyskiej, jako jej 244. pozycja został 
wydany jego zbiór esejów wspomnieniowych zatytu-
łowany Aleja róż. Równocześnie artykuły historyczne 
Ryszarda Nowickiego ukazały się w almanachach – li-
terackim Nad Czarną (1997) i  Almanachu Staszowskim 
z roku 2002. A jego esej pt. Miasto mojego dzieciństwa 
został opublikowany w  2013 roku w  książce W  kręgu 
przyjaźni. Kontakt z wydawcą Ryszard Nowicki utrzymy-
wał do końca życia. Zmarł 24 stycznia 2019 roku. 

Do autorów czterech książek należy także Waldemar 
Oszczęda, z  zawodu inżynier łącz-
ności, z  pasji popularyzator historii 
i kultury słowackiej, wielki entuzjasta 
zbliżenia polsko-słowackiego i przy-
jaciel Słowacji z zacięciem literackim. 
Urodził się we wrześniu 1959 roku 
w Opocznie na Kielecczyźnie. Po zda-
niu matury w Technikum Drogowym 
w  Radomiu w  roku 1979 podjął studia na Politechnice 
Warszawskiej. W tym samym roku uzyskując akceptację 
i stypendium z Ministerstwa Szkolnictwa wyjechał z kra-
ju na studia zagraniczne do Wyższej Szkoły Komunikacji 
i Łączności w mieście Žilina na Słowacji. Po ukończeniu 
studiów wraz z założoną przez siebie rodziną zamieszkał 
w Žilinie na stałe i  tu do dzisiaj realizuje swoje życiowe 
plany i pasje literackie. W latach 1992-94 zamieszcza w lo-
kalnych pismach aforyzmy, humoreski i eseje dotyczące 
kultury i historii słowackiej. Dzięki tym publikacjom doszło 
do współpracy Oszczędy ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym, którą nawiązał w roku 1996. Jej rezultatem 
było przyjęcie obowiązku słowackiego korespondenta 
„Gońca Staszowskiego”, a  także wydanie czterech pozy-
cji książkowych w Bibliotece Staszowskiej w latach 1996-
2002. Oto ich tytuły i  lata wydania: jeszcze w roku 1996 
ukazał się wybór bajek słowackich w  tłumaczeniu Wal-
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demara Oszczędy zatytułowany Po drugiej stronie Tatr 
(BS 74), w roku 1999 Słowacja trochę bliżej, czyli ciekawostki 
słowackie (BS  104), w  roku 2001 Impresje słowackie czyli 
Słowacja jeszcze bliżej (BS 140, z moim współautorstwem). 
Ostatnią wydaną w  naszej Bibliotece jego książką były 
Wieści ze Słowacji, które ukazały się w roku 2002 jako 163. 
pozycja wydawnictwa. Książki Po drugiej stronie Tatr oraz 
Słowacja trochę bliżej są ilustrowane rysunkami córki au-
tora Nadii. 

Krzysztof Szular, z zawodu geodeta, z zamiłowania 
bibliofil i  kolekcjoner dzieł sztuki oraz podróżnik, z  po-

wołania fraszkopisarz obdarzony 
zdolnościami poetyckimi. Niezwykle 
empatyczny człowiek, na którego za-
wsze można było liczyć. Urodził się 
21 lutego 1937 roku w Zarzeczu na 
Podkarpaciu. Absolwent gimnazjum 
w  Jarosławiu. W  latach 1960-1992 
pracował w  Kielcach jako geodeta 

(od roku 1993 na emeryturze), początkowo mieszka-
jąc w podjędrzejowskiej wiosce Miąsowa, w rodzinnym 
domu żony Barbary, a następnie w Kielcach. Do nasze-
go poznania doszło w połowie lat 70. ubiegłego wieku 
w  Warszawie, podczas jednego z  corocznych spotkań 
członków Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, do której 
obydwaj należeliśmy. Od tego czasu datuje się nasza 
znajomość, która po roku 1980 przerodziła się w przyjaźń 
przerwaną jego śmiercią 27 grudnia 2006 r. Jej owocem 
był częsty udział Krzysztofa w  imprezach organizowa-
nych w  kierowanych przeze mnie towarzystwach, do 
roku 2004 Staszowskim Towarzystwie Kulturalnym, a po 
2005 w Świętokrzyskim Towarzystwie Regionalnym. Były 
to spotkania literackie, wieczory historyczne, zjazdy ko-
leżeńskie „Jędrusiów”, Targi Wydawnictw Regionalnych 
oraz zagnańskie „Posiady w cieniu Bartka”. Nieraz Krzysz-
tof towarzyszył mi w podróżach po Polsce, a także w wy-

jazdach zagranicznych, jak w  listopadzie 1999 roku do 
duńskiego Roskilde na spotkania z Polonią oraz w maju 
2001 r. w pielgrzymce do Italii i Watykanu na spotkanie 
z  Janem Pawłem II. Nieraz odwiedzaliśmy jego mamę 
Marię w Zarzeczu. Krzysztof był osobą bardzo rodzinną, 
mamą opiekował się do końca jej dni (zmarła w  wieku 
ponad 95-ciu lat). Podczas mojego z żoną pobytu w Libii 
zaprzyjaźnił się z moim tatą, nieraz się z nim spotykając. 
Rozmawiali o  Polsce, jako prawdziwi patrioci (tata był 
w czasie okupacji w AK, Krzysztof działał w „Solidarności”) 
doskonale się rozumieli. Po śmierci taty Krzysiek napisał 
okolicznościowy wiersz, stanowiący dla mnie cenną pa-
miątkę. W „Gońcu Staszowskim” publikował swoje wier-
sze i fraszki, a w Bibliotece Staszowskiej ukazały się cztery 
jego pozycje książkowe, trzy tomiki fraszek (Walentynko-
we strofy (BS 86), Wigilijne strofy (BS 99 – 1998 r.), Iskra Boża 
(BS 142 – 2001 r.) oraz opracowanie prozatorskie poświę-
cone Ojcu Pio pod tytułem Iskra miłości Bożej (BS  172). 
Krzysztof współpracował również z  Ludowym Towarzy-
stwem Naukowo-Kulturalnym w  Kielcach. Oczywiście 
brałem udział w ostatniej ziemskiej drodze przyjaciela. Po 
mszy żałobnej w kościele na Barwinku spoczął na Starym 
Cmentarzu w  Kielcach, w  dawnej części prawosławnej 
cmentarza. Miałem zaszczyt pożegnać go w imieniu wła-
snym i rodziny naszej Biblioteki. 

Henryk Wątroba, dziennikarz nurtu wiejskiego, po-
pularyzator wiedzy rolniczej, publi-
cysta z  zacięciem literackim, wielki 
pasjonat małej ojczyzny – ziemi ry-
twiańskiej, gdzie w listopadzie 1928 
roku w miejscowości Szczeka przy-
szedł na świat. Szkołę podstawową 
ukończył w  Szczece, częściowo na 
tajnych kompletach w czasie II woj-

ny światowej. Potem uczył się w gimnazjum w Tursku 
Wielkim, po roku przeniesionym do Łoniowa. Małą ma-



29

turę zdał w  Gimnazjum w  Staszowie, zaś świadectwo 
dojrzałości uzyskał w  Liceum Rolniczym w  Dzikowie. 
Studia inżynierskie i magisterskie ukończył na krakow-
skiej Akademii Rolniczej. Przez lata pracował w szkolnej 
oświacie rolniczej. Był także dyrektorem Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych 
w  Brwinowie (lata 70. XX wieku), a  potem kierował 
oświatą rolniczą młodzieży w województwie warszaw-
skim i oświatą dorosłych w Centralnym Związku Kółek 
Rolniczych. W  latach 80. ubiegłego wieku został sta-
łym współpracownikiem pisma „Farmer”. W  połowie 
lat 90. XX wieku nawiązał współpracę ze Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym, publikując od tego czasu 
w „Gońcu Staszowskim” gawędy wspomnieniowe oraz 
felietony i eseje związane z historią ziemi staszowskiej. 
Zostały one umieszczone w osobnej, 238. publikacji Bi-
blioteki Świętokrzyskiej, wydanej w roku 2008 pod tytu-
łem Szum rytwiańskich jodeł. W kolejnych latach (2014-
2020) ukazały się trzy części książeczki o  wspólnym 
tytule Co mi leży na wątrobie – rytwiańskie jodły nadal 
szumią (BŚ 319, 343 i 378), których treścią są felietony 
publikowane w latach 2012 – 2019 w „Farmerze”. Kon-
takt z wydawcą jest utrzymywany do dzisiaj. 

Listę autorów czterech książek Biblioteki zamyka Lu-
domira Zarębska, z zawodu lekarz, 
specjalista chorób wewnętrznych, 
doktór nauk medycznych. Urodzo-
na publicystka, obdarzona talentem 
literackim, autorka esejów wspo-
mnieniowych związanych z życiem 
rodzinnym, świetna fraszkopisarka, 
niepisana królowa korekty naszej 
Biblioteki. Na świat przyszła w maju 1946 roku na pogra-
niczu Mazowsza i  Kurpiów, w  miejscowości Przasnysz, 
w rodzinie nauczycielskiej o silnych tradycjach niepod-
ległościowych. Tu spędziła dzieciństwo i  młodość do 

czasu, kiedy po maturze w 1963 roku opuściła rodzinne 
strony, podejmując studia w Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku. To miasto stało jej domem na kilkanaście lat. 
Po studiach zamieszkała z mężem (w sierpniu 1967 roku 
odbył się nasz ślub) – autorem tej jubileuszowej książ-
ki i córkami – Dorotą i  Iloną, podejmując w roku 1969 
pracę zawodową. W  roku 1975 z przyczyn rodzinnych 
przeniosła się z mężem i córkami do Staszowa. W roku 
1978 uzyskała specjalizację II stopnia z  chorób we-
wnętrznych, w roku 1981 obroniła pracę doktorską oraz 
urodziła syna Wita. Lata 1983-86 to pobyt wraz z mężem 
i młodszą córką Iloną na kontrakcie medycznym w Libii. 
Po powrocie znalazła swoje miejsce na ziemi w podkie-
leckim Zagnańsku. Oprócz aktywności zawodowej (pra-
ca w lecznictwie otwartym, a potem w Oddziale Chorób 
Zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach, zakoń-
czona przejściem na emeryturę w roku 2006) zaangażo-
wała się w działalność regionalnej oficyny wydawniczej, 
najpierw pod nazwą Biblioteka Staszowska, a  po roku 
2005 Biblioteka Świętokrzyska, wspomagając w  ten 
sposób męża w jego pracy regionalistycznej. Zajmowa-
ła się głównie korektą wydawanych przez niego książek, 
ale na swoim koncie ma także redakcję kilku pozycji oraz 
autorstwo czterech. Pierwsza jej autorska książka Ogrody 
dzieciństwa ukazała się w  roku 2016 jako 345. pozycja 
Biblioteki Świętokrzyskiej. Po czterech latach wydała Za-
piski rodzinne (BŚ 381). Po tych dwóch książkach wspo-
mnieniowych wydała w  ostatnich 12 miesiącach dwa 
tomiki fraszek – w październiku 2020 r. jako 388. pozycję 
Biblioteki Moherowe fraszki, a w kwietniu 2021 roku Na-
szą Wieżę Babel (BŚ 395). W obu tomikach fraszek auto-
rem ilustracji i grafiki był Edward Tuz, co znacznie zwięk-
szyło atrakcyjność książek. Wszystkie wydawnictwa 
Ludomiry Zarębskiej, zwłaszcza tomiki fraszek, zostały 
wysoko ocenione przez krytyków i myślących podobnie 
jak autorka czytelników.
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12. Autorzy trzech pozycji Biblioteki
Regina Bachmińska, nauczycielka języków ob-

cych, utalentowana poetka. Ta wybitna lingwistka uro-
dziła się w  roku 1923 w  Żukowcu 
na Wołyniu w  rodzinie prawniczej 
o  tradycjach kulturalnych. Do Sta-
szowa przybyła wraz z  mężem Ja-
nem w roku 1968. Poznałem Regi-
nę Bachmińską wiosną 1980 roku 
podczas jednego ze spotkań gór-
niczej Biesiady Literackiej. Wkrótce 
w maju 1981  r. razem tworzyliśmy Staszowskie Towa-
rzystwo Kulturalne, które stało się wydawcą kilku to-
mików jej wierszy. W maju 1982 roku ukazał się jako 1. 
pozycja Biblioteki Staszowskiej zbiór jej wierszy zatytu-
łowany Poezje wybrane; pod koniec roku 1982 Staszow-
skie Towarzystwo Kulturalne wydało kolejny tomik po-
etycki Przyjaźń drzew jej autorstwa, a w roku 1999 (już 
po śmierci autorki, która zmarła w styczniu 1993 roku) 
ukazał się jeszcze jeden tomik wierszy Reginy Bachmiń-
skiej zatytułowany Pacierz wieczorny (BS 101). Pani Re-
gino, kiedy jest mi ciężko na duszy, sięgam po Pani po-
ezję znajdując w niej spokój i wyciszenie… 

Kolejną osobą tej grupy jest 
Włodzimierz Gruszczyński, par-
tyzant II wojny światowej, kronikarz 
oddziału partyzanckiego „Jędrusie” 
i  „Lotnej Sandomierskiej”. Urodził 
się 14 grudnia 1919 roku w  Woli 
Jachowej na ziemi świętokrzyskiej; 
w  roku 1939 uzyskał małą maturę 

w  Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w  Kielcach. 
W  czasie okupacji, jako żołnierz AK ukończył w  roku 
1941 tajną podchorążówkę. W końcu roku 1944, przed 
nadejściem sowietów, uciekł do Austrii, a  następnie 
udał się do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Polskie-

go AP. Do kraju powrócił w roku 1947. Uzyskał wów-
czas maturę w  kieleckim „Śniadku” i  założył rodzinę. 
Podjął pracę w spółdzielczości. W roku 1983 przeszedł 
na emeryturę. Do naszego pierwszego spotkania 
doszło jesienią 1991 roku, kiedy to odwiedził mnie 
w nowo powstałym Muzeum Ziemi Staszowskiej. Wy-
raził wówczas wolę przystąpienia do Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. Od tego czasu datuje się 
nasza znajomość trwająca nieprzerwanie do maja 
2015 roku, tj. do jego śmierci. Spotykaliśmy się często 
na koleżeńskich zjazdach „Jędrusiów”, na spotkaniach 
historycznych oraz imprezach kulturalnych organi-
zowanych przeze mnie, najpierw w  Staszowie, a  po 
roku 2005 w Zagnańsku. Włodek został współpracow-
nikiem redakcji „Gońca Staszowskiego”, potem „Goń-
ca Świętokrzyskiego”. Wydałem trzy jego publikacje 
książkowe: w  roku 1995 Odwet-Jędrusie (BS 55) oraz 
w roku 2009 powieść Przeminęli (BŚ 249) i pod koniec 
2014 roku Historię Odwetu i Jędrusiów (BŚ 327), stano-
wiącą drugie poprawione i uzupełnione opracowanie 
historii tego partyzanckiego oddziału. Był wielkim pa-
triotą, świetnym publicystą i dokumentalistą oraz wy-
magającym dyskutantem.

Mieczysław Korczak, party-
zant ostatniej wojny, z  zawodu le-
karz stomatolog – z  pasji działacz 
społeczny obdarzony talentem li-
terackim. Urodzony 9 stycznia 1921 
roku w Połańcu, po wybuchu woj-
ny początkowo okupację spędzał 
w Warszawie, przyuczając się do zawodu stomatologa, 
następnie od roku 1941 w  rodzinnym Połańcu, gdzie 
przystał do oddziału „Jędrusie”. Przez lata musiał się 
ukrywać, ścigany kolejno przez gestapo, NKWD i  UB 
cudem unikając śmierci. Po wojnie w roku 1952 ukoń-
czył studia stomatologiczne i podjął pracę w Tarnowie, 
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gdzie mieszka do dzisiaj (niedawno obchodził stulecie 
urodzin). Przez lata prowadził rozległą praktykę stoma-
tologiczną; równocześnie prezesując miejscowemu 
kołu łowieckiemu „Bażant” oraz udzielając się społecz-
nie (po roku 1991) w  organizacji zrzeszającej byłych 
żołnierzy oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, ich rodzi-
ny i sympatyków. Wówczas doszło do naszego pozna-
nia, które miało miejsce w czerwcu 1993 roku podczas 
zjazdu koleżeńskiego oddziału w Muzeum Ziemi Sta-
szowskiej. Od tego czasu datuje się nasza znajomość, 
która wkrótce nabrała cech przyjaźni. Mietek okazał 
się nie tylko hojnym sponsorem wydawanego przez 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne miesięcznika „Go-
niec Staszowski”, ale także jego cenionym publicystą, 
oraz wziętym pisarzem, autorem wspomnień związa-
nych z  jego przeżyciami wojennymi i  popularyzato-
rem nowinek medycznych. Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne było wydawcą trzech jego pozycji książko-
wych – w roku 1994 Chirurgii stomatologicznej (BS 39) 
oraz w roku 1995 Życie na włosku (BS 45), a w roku 1997 
Życie na włosku bis (BS 84). Pierwsza dotyczy populary-
zacji nowoczesnych metod stomatologicznych, treścią 
dwóch kolejnych są wspomnienia związane z czasem 
okupacji. 

Józef Myjak, poeta, publicysta, wydawca i animator 
kultury. Z zawodu etnograf, z wyboru dziennikarz ob-
darzony zdolnościami literackimi. Urodzony w  1948  r. 
w Częstochowie, od lat 70. XX wieku mieszkaniec San-
domierza. Do naszego poznania doszło w latach 80. XX 
wieku, w początkach mojej działalności w Staszowskim 
Towarzystwie Kulturalnym, kiedy to w „Tygodniku Nad-
wiślańskim” Józef Myjak publikował relacje z organizo-
wanych przez towarzystwo imprez literacko-historycz-
nych. Owocem obustronnych kontaktów Myjaka z STK 
było wydanie w latach 1988-91 trzech miniaturowych 
publikacji jego autorstwa (czy współautorstwa) lub 

opracowania. Oto ich tytuły: Życiorysy rzek – Czarna 
(BS  12 – 1988  r., współautor Jan Adam Borzęcki), Ko-
nary (BS  13 – 1988  r.), Tam gdzie serce Hugo Kołłątaja 
(BS 20 – 1991 r., współautor Maciej Zarębski). W latach  
1989-1992 Myjak współpracował w  redagowaniu naj-
pierw kwartalnika „Ziemia Staszowska”, a  następnie 
miesięcznika o  nazwie „Goniec Staszowski”. Po roku 
1993 zajął się własną działalnością edytorską zakładając 
wydawnictwo „Myjakpress”. 

Paweł Pierściński, jeden z  najwybitniejszych 
współczesnych twórców ziemi świętokrzyskiej, cenio-
ny krajoznawca i  fotografik, współ-
twórca Kieleckiej Szkoły Krajobra-
zu – nurtu krajobrazowej fotografii 
czarnobiałej lat 60. i  70. XX wieku, 
wielki piewca Kielecczyzny (obiek-
tywem i słowem), poeta, a przy tym 
uczynny i  słowny kolega oraz ko-
chający Ojczyznę patriota. Urodził 
się w Kielcach w roku 1938. Fotografią zainteresował się 
w roku 1952 jako uczeń I klasy Liceum im. Stefana Że-
romskiego. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na 
Politechnice Warszawskiej, uzyskując w  roku 1962 dy-
plom inżyniera budownictwa lądowego. Pracy jednak 
w  wyuczonym zawodzie nie podjął, poświęcając się 
bez reszty fotografowaniu. Przez blisko 50 lat, do roku 
2002 zorganizował ponad 200 wystaw indywidualnych, 
został laureatem licznych nagród, w tym międzynaro-
dowych. Wydał kilkanaście indywidualnych albumów 
fotograficznych. Był również autorem wielu tekstów, 
opracowań krytycznych, recenzji i  katalogów wystaw. 
W roku 2004 została wydana antologia Czas krajobrazu, 
zawierająca jego teksty autorskie opublikowane w  la-
tach 1975-2004. W tym samym 2004 roku Paweł zdecy-
dował się na spalenie ponad 250 tysięcy naświetlonych 
przez siebie negatywów w domowej kuchni węglowej 
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w reakcji na brak zainteresowania przejęciem jego ar-
chiwum przez tzw. kompetentne władze. Nie chciał, 
by po jego śmierci negatywy trafiły na śmietnik. Zmarł 
w  2017 r. Pawła Pierścińskiego, starszego kolegę z  Li-
ceum im. Żeromskiego poznałem bliżej w  lutym roku 
1992, kiedy współorganizowałem z Adamem Wolskim 
staszowskie spotkania z  plastyką. Paweł był autorem 
większości zdjęć, w  tym związanych z  imprezą „Koń 
w  plenerze” zorganizowaną w  Nizinach Młyńczyskach 
u Stanisława Dudy. Parę miesięcy później, na moją proś-
bę przygotował dla Muzeum Ziemi Staszowskiej serię 
zdjęć obrazujących architekturę i  zabytki regionu. Za-
czął także zamieszczać w „Gońcu Staszowskim” materia-
ły publicystyczne, recenzje oraz wywiady. Ta współpra-
ca Pawła Pierścińskiego ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym, a po roku 2005 ze Świętokrzyskim Towa-
rzystwem Regionalnym trwała do końca życia artysty. 
W międzyczasie Paweł wydał w Bibliotece Świętokrzy-
skiej trzy książki: zbiór wierszy Pagór (BŚ 208 – 2005 r.), 
Paweł Pierściński (BŚ 219 – 2006 r., jubileuszowe wydaw-
nictwo z okazji 50-lecia pracy twórczej) oraz Fotografia 
w Kielcach (BŚ 278 – 2010  r.), syntetyczne ujęcie dzie-
jów fotografii w Kielcach. Na początku 2018 roku, parę 
miesięcy po śmierci Pawła, na Skwerze Harcerskim im. 
Szarych Szeregów w Kielcach odsłonięto jego popiersie 
– w Alei Sław XX wieku. Rok po odejściu artysty Święto-
krzyskie Towarzystwo Regionalne wydało specjalną pu-
blikację jemu poświęconą zatytułowaną Paweł Pierściń-
ski in memoriam autorstwa Longina Kaczanowskiego 
i moim. Trwają starania o godne upamiętnienie miejsca 
zamieszkania artysty specjalną tablicą. 

Maria Purymska, poetka, malarka, fotograf, kocha-
jąca przyrodę oraz podróże. Pochodzi z Podlasia, gdzie 
urodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Po 
ukończeniu studiów technicznych na Uniwersytecie 
Warszawskim pracowała jako projektant w Wojewódz-

kim Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach, 
a  potem w  Pracowni Urbanistycznej w  Gliwicach. Od 
roku 1991 przebywa na emigracji w  Chicago, gdzie 
zdobywała wiedzę z  zakresu teorii malarstwa w  miej-
scowym Studiu Artystycznym. Malarstwo stało się bo-
wiem, obok poezji, jej wielką pasją. Prezentowała swoją 
twórczość malarską na kilkunastu wystawach w aglo-
meracji chicagowskiej. Równolegle brała udział w Wio-
snach i  Jesieniach Poetyckich. Należy do Zrzeszenia 
Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, które-
go była w lipcu 2006 roku jednym z założycieli. Brałem 
osobiście udział w tym historycznym zebraniu poetów 
chicagowskich. Wtedy doszło do naszego poznania. 
Do dnia dzisiejszego zaowocowało ono wydaniem kil-
kunastu antologii poetów chicagowskich (wiersze Marii 
Purymskiej są w większości z nich), a  także publikacją 
trzech jej samodzielnych tomików poezji uatrakcyj-
nionych zdjęciami lub obrazami jej autorstwa. Oto ich 
tytuły i  lata wydania: w roku 2012 ukazał się tomik Na 
skrzydłach wiatru (BŚ 295), dwa lata później Przestrzeń 
czasu (BŚ 323), a  w  roku 2019 Odcienie życia (BŚ  372). 
Poetka utrzymuje żywy kontakt z wydawcą. 

Alina Szymczyk, z  wykształcenia animator kultury, 
instruktor teatru, choreograf, z  za-
miłowania folklorystka, poetka i ma-
larka, z  pasji zakochana w  swych 
małych ojczyznach regionalistka 
i wybitna działaczka Polonijna. Uro-
dziła się w Święto Konstytucji Majo-
wej w roku 1951 na Lubelszczyźnie. 
Swe dorosłe życie związała z Ziemią 
Sandomiersko-Podkarpacką, gdzie w latach 1978-1997 
pracowała w  Domach Kultury, najpierw w  Grębowie, 
potem w Baranowie Sandomierskim, gdzie ją poznałem 
w grudniu roku 1991. Po 1997 r. mieszka, pracuje i działa 
do dzisiaj w środowisku polonijnym w Chicago. W tym 
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trwającym blisko ćwierć wieku okresie dała się poznać 
jako charyzmatyczna animatorka życia obywatelskiego 
Polonii. Organizuje spotkania dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych w księgarniach, bibliotekach i Jezuickim Ośrod-
ku Milenijnym, gdzie reżyseruje widowiska religijne i pa-
triotyczne, w tym obchody świąt narodowych – 3 Maja, 
15  sierpnia, czy 11  listopada. Założyła m.in. amatorski 
teatr ludowy „Rzepicha”, a w roku 2006 Zrzeszenie Lite-
ratów Polskich im. Jana Pawła II, skupiające twórców po-
lonijnych z Chicago i okolicy. Od lat organizuje imprezy 
folklorystyczne promujące polską kulturę, jej zwyczaje 
i  obrzędowość, takie chociażby jak widowiska dożyn-
kowe. I  przy tym trzeba przyznać, iż Alina potrafi nie 
tylko perfekcyjnie organizować te imprezy, widowiska 
czy obchody rocznic patriotycznych, ale je interesują-
co wypromować. Nasza blisko 30-letnia znajomość jest 
po roku 2006 realizowana poprzez współpracę Święto-
krzyskiego Towarzystwa Regionalnego ze Zrzeszeniem 
Literatów Polskich, któremu nieprzerwanie prezesuje. 
Wyrazem naszej współpracy było wydanie w Bibliotece 
Świętokrzyskiej trzynastu antologii, wielu samodziel-
nych tomików poezji autorów chicagowskich, w  tym 
trzech jej autorstwa (na dziewięć w jej dorobku). Pierw-
szy zatytułowany Dom wspomnień ukazał się w  roku 
2010 (BŚ 277), drugim było Wołanie w ciszy (BŚ 333), wy-
dane pięć lat później. Trzeci zbiór zatytułowany W ogro-
dzie wspomnień (BŚ 387) ukazał się jesienią 2020 r. i mam 
nadzieję, że ta współpraca będzie nadal trwała. 

Tadeusz Szczerbic, z  zawodu prawnik, z  pasji ba-
dacz najnowszej historii Polski i  ceniony publicysta, 
uczestnik II wojny światowej, autor kilku książek wspo-
mnieniowych. Urodził się 24 października 1912 roku we 
wsi Igołomia na ziemi miechowskiej w domu o silnych 
tradycjach patriotyczno-religijnych. W II połowie lat 20. 
XX wieku zamieszkał z rodzicami w Staszowie i tu po-
bierał edukację w miejscowym gimnazjum Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej. W roku 1929 przeniósł się do Warszawy, 
gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i w latach 1931-36 
studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po 
otrzymaniu dyplomu prawnika odbył służbę wojskową 
w  Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzi-
mierzu Wołyńskim. W sierpniu 1939 roku z Nowej Wilej-
ki – siedziby jego pułku, wyruszył na teren koncentracji 
Armii Prusy. Podczas okupacji zaangażowany w działal-
ność konspiracyjną na ziemi świętokrzyskiej. Po wojnie 
mianowany został prokuratorem, ale szybko traci posa-
dę. W latach 1951-84 pracował jako adwokat w Łodzi, 
gdzie mieszkał nadal po przejściu na emeryturę. Wów-
czas zajął się działalnością publicystyczną i  społeczną 
na rzecz procesu demokratyzacji kraju. W roku 1999 na-
wiązał współpracę ze Staszowskim Towarzystwem Kul-
turalnym, która trwała do roku 2010. Jej rezultatem był 
udział w redagowaniu „Gońca Staszowskiego”, a potem 
„Gońca Świętokrzyskiego”, a także wydanie trzech ksią-
żek w  Bibliotece Świętokrzyskiej. Wszystkie dotyczyły 
wspomnień związanych z II wojną światową i okupacją. 
I  tak pierwsza Z dziejów pokolenia Polaków drugiej Rze-
czypospolitej (BS 133) ukazała się w roku 2000, kolejna 
to drugie jej wydanie, zmienione i uzupełnione (BŚ 243 
– 2008 r.). Ostatnią książką Tadeusza Szczerbica wyda-
ną w naszej oficynie rok później była powieść Człowiek 
i  los (BŚ 262). Jej treścią są wspomnienia z  młodości 
autora, która przypadła na lata międzywojenne Polski, 
oraz okresu wieku dojrzałego, obejmującego II wojnę 
światową i  lata powojenne. Szczerbic kończy refleksje 
na roku 1989, tj. roku rzeczywistego odzyskania przez 
Polskę wolności. Tadeusz Szczerbic zmarł 4 październi-
ka 2011 roku. Do końca zachował wielkie przywiązanie 
do ziemi staszowskiej, swojej ukochanej małej ojczyzny. 
Zgodnie z ostatnią wolą spoczął na staszowskim cmen-
tarzu. Miałem zaszczyt pożegnać Go w imieniu społe-
czeństwa ziemi staszowskiej. 
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Jerzy Więckowski, zawodowy żołnierz Wojska Pol-
skiego w stopniu pułkownika, obecnie na emeryturze, 
pasjonat najnowszej historii Polski, wzięty publicysta, 
wielki miłośnik małej staszowskiej ojczyzny. Urodził się 
w Staszowie w 1939 roku. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej i  liceum w rodzinnym mieście poświęcił się 
zawodowej służbie wojskowej. Przez lata związany 
z Wybrzeżem, ostatnim stanowiskiem przed emeryturą 
było dowództwo Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony 
Pogranicza. Wcześniej ukończył studia na Wydziale Pra-
wa i  Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Po przejściu w stan spoczynku zajął się 
ulubioną historią ostatniej wojny światowej oraz pu-
blicystyką historyczną. W  roku 1993 nawiązał kontakt 
ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym stając się 
współpracownikiem redakcji „Gońca Staszowskiego” 
i  członkiem Towarzystwa. Wtedy doszło do naszego 
spotkania. W roku 1995 wydał swoją debiutancką książ-
kę Żołnierze Staszowa (BS 58), stanowiącą zarys dziejów 
1 batalionu 2 pułku piechoty Legionów. Cztery lata 
później wspólnie z  Janem Supą wydał zarys dziejów 
Podobwodu ZWZ-AK Staszów, zatytułowany Modrzew, 
a w roku 2004 STK opublikowało jego zarys dziejów Po-
dobwodu Armii Krajowej Osiek pt. Dąb (BS 187). Jerzy 
Więckowski mieszka obecnie w  Krakowie i  nadal pra-
cuje nad współczesną historią polskiej wojskowości… 

13. Autorzy dwóch pozycji Biblioteki
Stanisław Bielski, dziennikarz, publicysta, działacz 

społeczny. Urodzony w  1927 roku w  Myślakowicach 
nad Pilicą, ukończył w roku 1952 Wydział Humanistycz-
ny na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku 
w  grudniu poślubił Hannę Bień, córkę ministra Adama 
Bienia. Zamieszkał wraz z żoną w Warszawie, podejmując 
pracę początkowo w „Woli Ludu”, a następnie w „Chłop-
skiej drodze”, gdzie pracował do emerytury, czyli do po-

czątku lat 90. XX wieku. Jego działalność publicystyczna 
i reporterska dobrze służyły polskiej wsi. Przez całe życie 
zawodowe ściśle współpracował z kierownictwem szko-
ły w  Lipinach, której był absolwentem. Staszka pozna-
łem pod koniec lat 80. XX wieku, podczas wizyty Adama 
Bienia u rodziny w Warszawie (towarzyszyłem wówczas 
Ministrowi). Tak zaczęła się nasza znajomość trwająca 
przez lata. Często spotykaliśmy się na urodzinach mini-
stra w Ossali oraz na imprezach literacko-historycznych 
w Muzeum Ziemi Staszowskiej lub w Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie. Owocem naszych dobrych relacji 
była pomoc Staszka przy redagowaniu „Gońca Staszow-
skiego”, a  także wydanie dwóch książek wspomnienio-
wych, których był współautorem (drugim była Hanna 
Bień-Bielska) przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regio-
nalne: w  roku 2009 Jestem dopóki pamiętam (BŚ 251) 
i w roku 2011 (już po jego śmierci) Transformacja i my (BŚ 
286). Stanisław Bielski zmarł 25 czerwca 2010 roku. Parę 
dni później, 1 lipca spoczął na Cmentarzu Wolskim. Wraz 
z grupą regionalistów uczestniczyłem w pogrzebie. 

Hanna Bień-Bielska, córka ministra Adama Bienia, 
dziennikarka, kustosz społeczny Domu Pamięci Ojca 
w Ossali. Urodziła się w 1931 roku w podwarszawskim 
Milanówku. Pod koniec lat 40. XX wieku rozpoczęła 
studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego. Po ich ukończeniu podjęła pracę w  re-
dakcji kobiecego pisma „Przyjaciółka”. Jeszcze w czasie 
studiów, w grudniu 1952 roku poślubiła starszego ko-
legę ze studiów Stanisława Bielskiego, z  którym prze-
żyła ponad 57 lat małżeństwa. W  czerwcu 1999 roku 
(15 miesięcy po śmierci Ojca, ministra Adama Bienia), 
kiedy otwarty został w Ossali Dom Jego Pamięci zosta-
ła kustoszem tej placówki. Tę społeczną pracę prowa-
dzi (w okresie od maja do września każdego roku) do 
dzisiaj; do roku 2009 pomagał jej mąż Stanisław Bielski. 
Hannę poznałem, podobnie jak jej męża, pod koniec 
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lat 80. ubiegłego wieku. Jest współautorką wydanych 
przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne dwóch 
książek wspomnieniowych: Jestem dopóki pamiętam 
(2009) i Transformacja i my (2011); drugim autorem tych 
wydań jest jej mąż. Kontakt utrzymujemy do dzisiaj. Od 
czasu do czasu odwiedzam Dom Pamięci Adama Bie-
nia w Ossali lub jej mieszkanie w Warszawie, a Hanna 
bierze udział w  imprezach literacko-historycznych or-
ganizowanych przeze mnie w  Zagnańsku w  Ośrodku 
Mateczników Polskości lub w Warszawie w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej. 

Anna Błachucka, urodzona w maju 1950 roku w Ko-
złowie na Ziemi Świętokrzyskiej. Absolwentka kierunku 
matematyki na ówczesnej kieleckiej WSP. Mieszkanka 
Małogoszcza, gdzie do emerytury pracowała w szkol-
nictwie. Autorka kilku tomików poetyckich i  zbiorów 
fraszek. W  latach 2005-2006 współpracowała ze Świę-
tokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, uczestni-
cząc m.in. w procesie jego powstawania. Wynikiem tej 
współpracy było wydanie dwóch tomików poetyckich 
jej autorstwa: Moc limeryków (BŚ 207 – 2005 r.) i Styczna 
do krzywej myśli (BŚ 221 – 2006 r.). Ich treścią są limery-
ki i  fraszki stanowiące swoiste połączenie matematyki 
i poezji.

Paweł Ciepiela, staszowianin z urodzenia i wyboru 
(rocznik 1967), prawnik z wykształcenia, z zamiłowania 
historyk, publicysta i utalentowany prozaik. Założyciel 
i  kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej 
i Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Autor wielu artyku-
łów publicystycznych i kilku książek o tematyce histo-
rycznej i  reportażowej. Jedna z  nich ukazała się w  Bi-
bliotece Staszowskiej w  roku 2003 Wygrałem Amerykę 
(BS 165), druga w jej kontynuatorce Bibliotece Święto-
krzyskiej w  roku 2020 Przegrałam z  Ameryką (BŚ 382). 
Obie te książki, zwłaszcza pierwsza, spotkały się z wy-
soką oceną w oczach krytyków i cieszyły popularnością 

czytelników. Paweł po moim wyjeździe ze Staszowa 
nadal utrzymuje ze mną kontakt uczestnicząc nieraz 
w imprezach organizowanych w Zagnańsku i Kielcach. 
Warto nadmienić, iż w  książce Przegrałam z  Ameryką 
zamieścił zdjęcia architektury odchodzącego w niebyt 
Staszowa, co stanowi najlepszy dowód jego miłości do 
małej ojczyzny.

Maria Magdalena Człapińska, urodzona w  roku 
1952 we Włocławku, stolicy Kujaw, lekarz stomatologii 
i  utalentowana pisarka, autorka kilku tomików poezji 
i  utworów prozatorskich. Miejscem pracy i  zamiesz-
kania związana od roku 1976 ze Zduńską Wolą, bez-
pośrednio po studiach w Łodzi. Od roku 1993 należy 
do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, w  której w  latach 
2003-2019 pełniła funkcję sekretarza. Jest także człon-
kiem oddziału łódzkiego Związku Literatów Polskich 
(od roku 1999) oraz od 2014 Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego, które wydało dwie jej książki, 
pierwszą w  roku 2015 Opowiadania (BŚ 337), drugą 
w roku 2021 – Szpital nadziei (BŚ 396). Magda Człapiń-
ska porusza w tych książkach problemy związane z eg-
zystencjalizmem, sensem życia i nieuchronnością jego 
przemijania. Człapińska bywa także filantropką, jest 
m.in. Przyjacielem Biblioteki Świętokrzyskiej i sponso-
rem kilku wydawnictw książkowych. 

Zofia Danek, nauczycielka z  zawodu i  powołania, 
z pasji prozaik i poetka. Urodzona w roku 1911 w Dą-
browie Górniczej, po ukończeniu Seminarium Nauczy-
cielskiego w Krakowie podjęła pracę na Kielecczyźnie, 
w  rejonie Iwanisk. a  następnie w  pobliskim Ujeździe, 
gdzie od roku 1951 do przejścia na emeryturę w roku 
1977 pracowała w szkole podstawowej. Równocześnie, 
wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Od po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku zamieszkała w Połańcu, 
gdzie odkryła u siebie zamiłowanie literackie. Opowia-
dania i wiersze pisywała do szuflady. W roku 1993 przy-
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stąpiła do Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, 
które w roku 1995 wydało jej zbiór opowiadań Chatka 
pod lasem (BS 57), a w roku 1998 tomik poetycki zatytu-
łowany Chciałabym wyśpiewać (BS 98). W międzyczasie 
wydała w Połańcu staraniem oddziału ZNP w roku 1997 
zbiorek poetycki Wybór wierszy. Po roku 2000 Zofia Da-
nek swoją działalność literacką realizowała już wyłącz-
nie w Połańcu. Zmarła w Sylwestra 2012 roku w wieku 
101 lat, wcześniej wydając jeszcze jeden tomik poetycki 
Tu jest moje miejsce.

Jan Jadach, z wykształcenia hi-
storyk, z zawodu bibliotekarz, z pa-
sji regionalista. W latach 1991-2004 
bliski współpracownik Staszow-
skiego Towarzystwa Kulturalnego. 
W roku 2004 współzałożyciel Świę-
tokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, długoletni sekretarz tego Towarzystwa, autor 
wydanej w roku 2019 (z okazji 70. rocznicy urodzin) 374. 
pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej – książki Być regionali-
stą oraz wcześniej opracowania (z M Zarębskim) książki 
Bibliografia z lat 1965-2017 (361). Redaktor kilku pozycji 
Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej. Współorganiza-
tor IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury we 
wrześniu 2010 roku w  Kielcach. Mój bliski współpra-
cownik i przyjaciel. 

Jan Janowicz, z zawodu inżynier elektryk, z powo-
łania artysta malarz i muzyk. Urodzony w Wilnie w roku 
1924 był jednym z ostatnich potomków starej ziemiań-
skiej rodziny ze Żmudzi, z  której wywodzą się także 
Witkacy i  Gombrowicz. Jego twórczość jako plastyka 
cechowała naturalna spontaniczność i  autentyzm. To 
jedynie przed jego płótnem na długo zatrzymał się 
w roku 1948 Pablo Picasso podczas wizyty w warszaw-
skim Muzeum Narodowym. Jana Janowicza pozna-
łem w czerwcu 1993 roku na promocji książki Wagary 

na Trzykrzyskiej autorstwa jego młodszego o rok brata 
Leona. Odbyła się ona w  Klubie Księgarza w  Warsza-
wie, a Jan Janowicz uczestniczył w promocji tej książki 
jako projektodawca okładki i  autor ilustracji. Zrobił na 
mnie dobre wrażenie. Słusznego wzrostu, małomówny 
i  skromny, o  śmiejących się oczach stanowił wyraźne 
przeciwieństwo niewysokiego, dobrodusznego i  jo-
wialnego Leona. Jan Janowicz zmarł latem 2006 roku. 
Po jego odejściu ukazały się dwie książki jego autor-
stwa, jedna w roku 2007 Zielone jeziora (BŚ 223, współ-
autor brat Leon). Drugą była wydana w roku 2011 książ-
ka – Tak było – Pamiętnik (BŚ 282). 

Marian Kosiński, rodem z Podkarpacia, absolwent 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie. 
Pod koniec lat 50. XX wieku osiadł na stałe w Lewinie 
Brzeskim, gdzie oddał się pracy na rzecz kultury i oświa-
ty jako nauczyciel religii, kierownik miejscowego Domu 
Kultury, twórca i kierownik wielu muzycznych zespołów 
artystycznych, w  tym zespołu rodzinnego „Miniaturki”. 
Jednocześnie jako kapłan kościoła polsko-katolickiego 
od roku 1968 nieprzerwanie prowadzi działalność dusz-
pasterską na ziemi opolskiej. Inicjator Ogólnopolskich 
Spotkań Poetyckich. Podczas jednego z  nich (w  roku 
1998) doszło do naszego poznania. W jego wyniku Ma-
rian Kosiński został współpracownikiem Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego, które w  roku 2003 wyda-
ło tomik poetycki jego autorstwa – Chrystus Sosnowy 
(BS 166). Kilka lat później, w roku 2008, z okazji 75-lecia 
urodzin Mariana Kosińskiego ukazał się kolejny tomik 
poezji jego autorstwa zatytułowany Ave Maria. Wydaw-
cą było już Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
a tomik był 247. pozycją Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Dariusz Kubalski, nauczyciel z  zawodu, publicy-
sta i kronikarz z wyboru. Urodzony w 1970 r. W latach  
1995-2003 członek Staszowskiego Towarzystwa Kul-
turalnego. W  tym okresie w  Bibliotece Staszowskiej 
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ukazały się dwie książki jego autorstwa – w roku 1996 
Życie społeczno-kulturalne w latach 1918-39 (BS 71) oraz 
w roku 1998 – Z dziejów staszowskiej dwójki 1918-1998 
(BS 97). Obecnie pełni funkcję prezesa Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego. W swoich książkach często 
korzysta z  publikacji innych autorów, nie zawsze pa-
miętając o podawaniu źródeł…

Eugeniusz Kulwicki, ekono-
mista z  zawodu, z  tytułem profe-
sorskim, związany miejscem pracy 
i zamieszkania z rodzinnym Krako-
wem (gdzie urodził się 18 listopa-
da 1927 r.), o niezwykłym życiory-
sie więźnia PRL-u, który studia oraz 
karierę naukową realizował w  cieniu ciągłego inwi-
gilowania przez UB-owskich funkcjonariuszy. To praw-
dziwy bohater, a  przy tym człowiek Renesansu, ob-
darzony wieloma pasjami-literackimi, artystycznymi, 
sportowymi i  kolekcjonerskimi. Miałem szczęście go 
poznać w maju 1990 roku w Krakowie podczas sym-
pozjum poświęconego udziałowi ludowców w  bu-
dowaniu nowej rzeczywistości. Ta nasza znajomość, 
trwająca do dnia dzisiejszego, zaowocowała nie tylko 
udziałem profesora w  organizowanym przeze mnie 
w  Chańczy w  październiku 1990 roku sympozjum 
dotyczącym zbrodni stalinowskich po roku 1945 (był 
jednym z referentów przedstawiając m.in. swój pobyt 
w  więzieniach polskich w  latach 1946-53) i  członko-
stwem najpierw w Staszowskim Towarzystwie Kultu-
ralnym, a  po roku 2005 w  Świętokrzyskim Towarzy-
stwie Regionalnym, ale także wydaniem dwóch jego 
książek. W roku 1992 ukazała się jego publikacja Ocalić 
od zapomnienia (BS 24), a w roku 2017 książka zatytu-
łowana Życie w  cieniu cieni (BŚ 353). Obie te pozycje 
stanowią fragmenty bogatej biografii profesora i  są 
dowodem literackich jego zdolności. Profesor nadal 

utrzymuje kontakt z wydawcą, posiada zaszczytny ty-
tuł Przyjaciela Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Zuzanna Łukaszewska, urodzona w  Staszowie 
działaczka niepodległościowa, członek organizacji mło-
dzieżowej (antysowieckiej) Młode Wojsko Polskie, za 
przynależność do której spędziła w  więzieniu sando-
mierskim blisko cztery lata. Już na wolności, w styczniu 
1954 r. zamieszkała w Warszawie, gdzie zmarła 17 grud-
nia 2020 roku w wieku 89 lat. W międzyczasie, po uzy-
skaniu (w  roku 1955) świadectwa maturalnego, jako 
pracownik umysłowy pracowała w kilku warszawskich 
zakładach pracy. Na emeryturę przeszła w  roku 1986. 
W  roku 1994 nawiązała kontakt ze Staszowskim To-
warzystwem Kulturalnym stając się jednym ze współ-
pracowników „Gońca Staszowskiego”, a potem „Gońca 
Świętokrzyskiego”. Była cenioną publicystką i  dzienni-
karką. W 1997 roku w Bibliotece Staszowskiej jako 85. 
pozycja ukazała się jej książka Joasia ze Staszowa, sta-
nowiąca debiut literacki. Trzy lata później Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne wydało kolejny jej zbiór re-
portaży historycznych zatytułowany Zygzakiem wokół 
Staszowa. W obu tych książkach w ciekawie napisanych 
opowiadaniach autorka przywołuje obrazki z  lat mło-
dości spędzonych w Staszowie, rozliczając się ze swoją 
złożoną przeszłością. Zuzanna Łukaszewska utrzymy-
wała kontakt z wydawcą niemal do końca życia.

Dariusz Ossowski, urodzony w 1964 roku we Wło-
cławku. Były żołnierz, długoletni pracownik Poczty 
Polskiej, wielki miłośnik motoryzacji, zafascynowany 
zagadnieniami fizyki kwantowej. Z  zamiłowania foto-
graf dokumentalista. Współautor dwóch pozycji kra-
joznawczo-albumowych Biblioteki Świętokrzyskiej Nie 
tylko Włocławek (BŚ 322) oraz Wiąże nas Wisła (BŚ 346). 
Współautorem obu pozycji jest Lucyna Kukomska, ini-
cjatorka wydania tych książek albumowych i  autorka 
warstwy tekstowej. Sam Dariusz Ossowski uważa siebie 
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za polskiego patriotę zakochanego w  Japonii. Nadal 
działa jako popularyzator polskiej kultury w  mediach 
społecznościowych. 

Danuta Parol, z zawodu dziennikarka, z zamiłowa-
nia regionalistka i  działaczka społeczna, z  pasji doku-
mentalistka najnowszej historii Polski i dziejów rodów 
świętokrzyskich. Urodzona w  roku 1940 we Lwowie, 
od roku 1943 związana z ziemią kielecką, od roku 1973 
mieszkanka Kielc, miasta w którym mieszka do dzisiaj. 
W  roku 1993 nawiązała współpracę ze Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym. Od tego czasu bierze 
często udział w  imprezach kulturalnych i  spotkaniach 
literackich, promocjach książek Biblioteki Staszowskiej 
i Targach Wydawnictw Regionalnych organizowanych 
przez to Towarzystwo, a także w spotkaniach koleżeń-
skich grupy partyzanckiej oddziału „Jędrusie”. W  roku 
2000 wydaje w Bibliotece Staszowskiej jako 126. pozy-
cję książkę pt. Stąd nasz ród (BS  126), a  dwa lata póź-
niej jej drugą część (BS 157). Obie te pozycje zawierają 
dzieje blisko stu zasłużonych dla Kielecczyzny rodów. 
Jestem dumny, iż w części I  znalazła się także historia 
mojej rodziny, odważnej mamy Julianny, pedagoga 
kieleckiego, który odmówił zdjęcia krzyża w jednej z sal 
szkolnych oraz ojca Jana, bohatera ostatniej wojny, 
członka AK, który działając na kieleckiej poczcie ura-
tował życie setkom Polaków. Danusia Parol utrzymuje 
serdeczny kontakt z wydawcą do dzisiaj… 

Wawrzyniec Marek Rak, urodzony w  świętokrzy-
skim Gnojnie w roku 1947, od roku 
1983 mieszkaniec węgierskiego 
Györ. Z  zawodu technik mechanik, 
z wyboru działacz Polonijny, współ-
założyciel Polskiego Stowarzyszenia 
Kultury im. Jana Sobieskiego, ob-
darzony talentem literackim, autor 
dziewięciu tomików fraszek, w  tym 

dwóch wydanych przez Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne, do którego należy od roku 2015. Pierw-
szy Satyra Ma-dziarskiego Scyzoryka (BŚ 303) ukazał się 
w  roku 2012 (kiedy Rak był tylko sympatykiem ŚTR), 
drugi w roku 2020 zatytułowany Z satyrą w III Tysiąclecie 
(BŚ 386 – 2020 r.). Marek Rak należy również do kielec-
kiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a także do 
Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech. Biorąc pod 
uwagę znaczący dorobek twórczy poety, a także jego 
rozległą działalność publiczną i społeczną, zarówno na 
Węgrzech jak i w Polsce, można nazwać go doskona-
łym ambasadorem Polski na Węgrzech i  rzecznikiem 
spraw węgierskich w Polsce.

Stanisław Rogala, poeta i  prozaik świętokrzyski 
(urodzony w  1948 roku w  Zreczu Chałupczańskim), 
wydawca i  regionalista oraz teoretyk literatury posia-
dający stopień naukowy dr. nauk humanistycznych. 
W  latach 1995-2015 pracował na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach, a  w  1998-2005 był wy-
kładowcą w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczo-
ści w  Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest autorem ponad 
80  publikacji książkowych i  około 150 artykułów kry-
tyczno-literackich. W latach 1993-1996 współpracował 
ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym, czego wy-
nikiem było wydanie w Bibliotece Staszowskiej dwóch 
pozycji – zbioru opowiadań zatytułowanego Gdzie jest 
Siwobrody (BS 34) i – Pod znakiem Eskulapa (BS 61). Re-
daktor kilku książek tej biblioteki.

Piotr Sierant, żołnierz oddziału „Jędrusie”, histo-
ryk, pisarz, z  zawodu chemik. Urodzony w  roku 1924 
w  Sulisławicach, od roku 1966 przebywający na stałe 
w  Stanach Zjednoczonych. Piotra Sieranta poznałem 
w Staszowie w sierpniu 1993 roku podczas spotkania 
koleżeńskiego „Jędrusiów”. Od tego czasu rozpoczę-
ła się nasza długoletnia współpraca, którą przerwała 
śmierć Piotra 31 maja 2015 r. Piotr Sierant zamieszczał 
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swoje nowele w „Gońcu Staszowskim”, w staszowskich 
almanachach literackich. W roku 1998 Staszowskie To-
warzystwo Kulturalne wydało książeczkę pt: Pacyfika-
cja wsi Strużki w 1943 r., jego autorstwa (BS 92). Była to 
niezwykła praca dokumentująca zbrodnię niemieckich 
nazistów dokonaną na ludności cywilnej mieszkańców 
miejscowości Strużki na ziemi staszowskiej w czerwcu 
1943 roku. Rok później STK wydało wersję niemiecką 
Pacyfikacji wsi Strużki (BS 110). Po roku 1999 nadal trwały 
nasze kontakty listowne. Po 2010 roku uległy one osła-
bieniu. Było to związane z  pogarszającym się stanem 
jego zdrowia. O jego śmierci dowiedziałem się z Inter-
netu. Zgodnie z  ostatnią wolą Piotr spoczął 12  maja 
2016 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Marek Skuza, członek „Solidarności” i działacz nie-
podległościowy, urodził się w kwietniu 1958 roku na 
ziemi świętokrzyskiej i z nią związał swoje dorosłe ży-
cie. Przeżył kilkumiesięczne internowanie, po którym 
znalazł zatrudnienie w firmie Skanska. Odkrył u siebie 
zainteresowania literackie, które realizuje przynale-
żąc do towarzystw regionalnych, w tym do Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Kielcach (od 1993 
roku) i  Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego 
w Zagnańsku (od 1998 roku). W ramach przynależno-
ści do ŚTR wystąpił z  prezentacją swoich wierszy na 
ogólnopolskim zjeździe „Małych Ojczyzn” w Muzeum 
Niepodległości w  Warszawie w  kwietniu 2009 roku. 
W  roku 2011 wydał w  naszym wydawnictwie bajkę 
O  czarownicy, która dzieci odmieniła (BŚ  293). W  roku 
2015 ukazała się Legenda o  Osance i  Kamiennym Ry-
cerzu (BŚ 329) jego autorstwa. W 2019 r. Marek Skuza 
zrezygnował z  członkostwa w  Świętokrzyskim Towa-
rzystwie Regionalnym. 

Czesława Szlachta-Pytko, mieszkanka podkarpac-
kiego Strzyżowa, gdzie urodziła się 22 maja 1952 roku; 
z  zawodu pracownik socjalny, z  pasji poetka. Wiersze 

„do szuflady” pisywała jeszcze w  szkole podstawowej 
i pisze je do dzisiaj. Debiutowała w roku 2007 tomikiem 
poezji I  daleko i  blisko wydanym przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne (BŚ 227). Rok później ukazał 
się kolejny jej tomik poetycki zatytułowany Jesień (BŚ 
246). Z wierszy Czesławy Pytko bije optymizm i wiara 
w człowieka, kreatora rzeczywistości. W podejmowaniu 
przez niego życiowych decyzji pomocne będą: przy-
wiązanie do tradycji, miłość małżeńska (także w jesieni 
życia) oraz wiara w Boga. 

Zygmunt Wójcik, prozaik i  poeta, popularyzator 
literatury i  kultury słowackiej, tłumacz języka słowac-
kiego. Wydawca i  regionalista rodem z  ziemi święto-
krzyskiej. Poznałem go w kwietniu 1994 roku i stosun-
kowo szybko się zaprzyjaźniłem. Wkrótce wyruszyliśmy 
razem do Bratysławy w celu uzyskania praw autorskich 
na wydanie tomiku poezji Milana Rufusa, Podczas tej 
podróży 22 kwietnia 1995 roku Zygmunt Wójcik zmarł 
w wyniku rozległego zawału serca. Miał niespełna 60 lat. 
Wcześniej w Bibliotece Staszowskiej ukazała się książka 
pt. Nacięcia w miodzie (BS 41), będąca zbiorem wierszy 
poetów słowackich w tłumaczeniu i opracowaniu Zyg-
munta Wójcika, z jego słowem wstępnym. Rok później 
został wydany (już pośmiertnie) jego zbiór opowiadań 
pt. Zimowy wściekły pies (BS 54). Z całą pewnością twier-
dzę, iż Zygmunt Wójcik to jeden z największych regio-
nalistów i twórców ziemi świętokrzyskiej. 

14. Autorzy jednej pozycji Biblioteki
Barbara Arendarska, autorka opracowania doty-

czącego Szydłowa, na który składa się 50 reprodukcji, 
ilustracji i  fotografii dotyczących tego miasteczka, wy-
danego jako 32. pozycja Biblioteki Staszowskiej. 

Jan Bachmiński, autor zbioru wierszy satyrycznych 
wydanych jako 3. pozycja Biblioteki Staszowskiej, z za-
wodu inżynier energetyki cieplnej, z pasji fraszkopisarz. 
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Urodził się w  1921 roku w  Stebniku koło Lwowa, od 
roku 1966 związany pracą i zamieszkaniem ze Staszo-
wem, zmarł 13 października 2014 roku. 

Krzysztof Banaś – autor zbioru wierszy wydanych 
w roku 2000 jako 122. pozycja Biblioteki Staszowskiej; 
w chwili ukazania się tomu autor, student Akademickie-
go Ośrodka Kształcenia kieleckiej WSP w Staszowie miał 
24 lata; po roku 2004 utracił kontakt z wydawcą. 

Adam Baran – pedagog i  historyk, doktor nauk 
humanistycznych, popularyzator wiedzy historycznej 
Podkarpacia, autor książek o harcerstwie i Żołnierzach 
Niezłomnych, w tym o majorze Dekutowskim wydanej 
w  roku 1996 w  Bibliotece Staszowskiej pt. Pseudonim 
Zapora (BS 62). Urodzony w 1968 roku w Tarnobrzegu.

Tadeusz Bielecki, żołnierz Września, od powojnia 
na obczyźnie w USA, poeta, piewca Armii Krajowej, au-
tor Zapisu dla potomnych o  Armii Krajowej, wydanego 
jako 152. pozycja naszego wydawnictwa w roku 2002, 
kilka miesięcy po śmierci autora, urodzonego w War-
szawie w roku 1922 i związanego z ziemią staszowską 
działalnością konspiracyjną w latach II wojny światowej. 

Władysław Bielski, dziennikarz nurtu wiejskiego, 
autor książki o zanikającym pejzażu polskiej wsi XX wie-
ku. Jego Ostatnia taka parada ukazała się w roku 2009 
jako 258. pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Urodzony 
w Łysakowicach na ziemi świętokrzyskiej w roku 1937. 

Adam Bień, wiciarz, prawnik, polityk, więzień Łu-
bianki sądzony w  Procesie Szesnastu, pisarz, działacz 
społeczny, jeden z  założycieli Sta-
szowskiego Towarzystwa Kultural-
nego, jego długoletni prezes hono-
rowy w  latach 1987-1997. W  roku 
1989 w  Bibliotece Staszowskiej 
ukazała się książeczka pt. Wypra-
wa moskiewska (BS 14), stanowiąca 
fragment słynnego procesu. Adam 

Bień zmarł 4 marca 1998 roku do końca życia utrzymu-
jąc kontakt z wydawcą.

Witold Bimer, leśnik, pedagog, miłośnik historii re-
gionalnej Zagnańska, autor książki Wspomnienia z cza-
su wojny, Zagnańsk 1939-1945 (BŚ 272), której treścią są 
wydarzenia tego okresu widziane oczami dziecka i do-
rastającego młodzieńca, które miały miejsce w Zagnań-
sku. Autor (rocznik 1930) utrzymywał przez lata dobre 
relacje z wydawcą. Zmarł 3 lipca 2021 r.

Jan Borzęcki, urodzony w  1950 roku, z  zawodu 
prawnik, z pasji dziennikarz i prozaik, współautor 12. po-
zycji Biblioteki Staszowskiej – Życiorysy rzek – Czarna. 

Kazimierz Brodawka Święcicki, autor opracowa-
nia pt. Anegdoty i ciekawostki napoleońskie (BS 43), które 
ukazało się latem 1994 roku. Regionalista i popularyza-
tor historii ziemi świętokrzyskiej, wielki sympatyk Sta-
szowa, zmarł tragicznie latem 1999 roku w wieku 50 lat, 
do końca utrzymując żywe związki z wydawcą; 

Kazimierz Caban, pracownik Muzeum Regionalne-
go w Opocznie, współautor 170. pozycji Biblioteki Sta-
szowskiej wydanej w roku 2003 pt. Opoczyński słownik 
biograficzny, drugim autorem jest Zbigniew Sygut. 

Tadeusz Cuper, piekarz z zawodu, a poeta z zamiło-
wania oraz społecznik z pasji; autor 181. pozycji naszej 
Biblioteki, tomiku poezji pt. Tęsknota za rajem, wydane-
go w roku 2003. Wielki sympatyk ŚTR utrzymywał kon-
takt listowy z wydawcą do końca życia. Zmarł w wieku 
76 lat 10 kwietnia 2016 roku w Brzegu Opolskim, gdzie 
od wielu lat mieszkał i pracował.

Tadeusz Czajkowski, inżynier oraz absolwent 
handlu zagranicznego i  politologii, miejscem pracy 
i  zamieszkania od lat związany z  Warszawą, człowiek 
o wielu pasjach: publicysta, fotografik i wynalazca, od 
wielu lat specjalizuje się w  kształtowaniu wizerunku 
firm, autor wydanego w roku 2004 tomiku mikronowel 
zatytułowanego Lustra.
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Zbigniew Dembiński, inżynier 
ochrony środowiska z wykształcenia, 
poeta z  zamiłowania, prześmiewca 
z  upodobania, wspaniały kompan 
organizacji imprez literackich w Libii 
w latach 1983-84, sprawdzony przy-
jaciel, autor wielu wierszy poświęco-
nych nie tylko naszej pracy w  Libii 
oraz 339. pozycji Biblioteki zatytułowanej Przeminą wio-
sny uniesień, która ukazała się w 2016 r. Zmarł w Łodzi, 
mieście z  którym od lat był związany pracą i  mieszka-
niem, 24 października 2018 r. w wieku 89 lat. 

Józef Drzymalski, społecznik, kronikarz Osieka, 
autor opowiadania zatytułowanego Przejezdni goście 
(BS 23), którego treścią są wydarzenia okresu powsta-
nia styczniowego na ziemi staszowskiej. Drzymalski był 
jednym z pierwszych przedstawicieli literatury małych 
ojczyzn na ziemi staszowskiej. Zmarł 5 stycznia 1992 
roku w wieku 84 lat, dwa tygodnie przed ukazaniem się 
tej pozycji wydawniczej Biblioteki Staszowskiej. 

Bogdan Dworak, poeta, prozaik, publicysta, felie-
tonista i  znany regionalista oraz 
społecznik, popularyzator wiedzy 
historycznej regionu Zagłębia, or-
ganizator życia kulturalnego w tym 
regionie, niezwykle barwna postać 
Zawiercia, autor powieści biogra-
ficznej …ale było i  było… (BŚ 338), 
wydanej w  roku 2015. Bohater 

książki W lustrze bez makijażu i nie przy goleniu (BŚ 313). 
Zmarł w Zawierciu 15 maja 2020 roku w wieku 87 lat. 

Leokadia Firkowska, z zawodu farmaceutka, z zamiło-
wania regionalistka. Autorka Legend Świętokrzyskich (BS 42), 
wydanych w roku 1994 i wielu innych wydawnictw książ-
kowych popularyzujących legendy ziemi świętokrzyskiej. 
Zmarła 18 lipca 2006 roku w Kielcach w wieku 87 lat. 

Kazimierz Grabowski, żołnierz Września, więzień 
niemieckich oflagów, pedagog i  działacz społeczno-
-związkowy z  Przasnysza, autor książki wspomnienio-
wej Czas życia (BS 70), która ukazała się w  roku 1996. 
Zmarł 23 lipca 1998 roku w Przasnyszu w wieku 88 lat. 
Prywatnie mój teść. 

Barbara Jachimczak, nauczycielka języka polskie-
go i badaczka najnowszej historii Polski, od roku 1986 
związana rodzinnie i pracą z Zagnańskiem, w roku 1993 
wydała w Bibliotece Staszowskiej książeczkę pt. Losy żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych na Kielecczyźnie (BS 35). 

Bogdan Jasieńczyk-Szlesiński, z wykształcenia fi-
lolog, nauczyciel szkół średnich na Kielecczyźnie, z pasji 
poeta. Zmarł w roku 1993 w wieku 81 lat. Dziesięć lat 
później ukazał się tomik wierszy jego autorstwa zatytu-
łowany Przenikanie od nowa (BS 179). Inicjatorem wyda-
nia był zięć poety, Władysław Kowalewski z Zagnańska, 
członek Świętokrzyskiego Towarzystwa do roku 2007. 

Józef Juszczyk, artysta malarz urodzony w  Sta-
szowie w  roku 1955, absolwent Liceum Plastycznego 
w Kielcach, jeden z założycieli Staszowskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, autor wydanego w roku 1998 albu-
mu grafik Staszów piórkiem (BS 93). 

Longin Kaczanowski, z wykształcenia historyk, z za-
wodu dziennikarz, z pasji publicysta i kolekcjoner sztuki 
oraz regionalista. Urodzony w  roku 
1947 na ziemi świętokrzyskiej, przez 
lata mieszkaniec Kielc. Założyciel 
w  roku 1993 kieleckiego miesięcz-
nika kulturalno-artystycznego IKAR 
i  przez kilka lat jego redaktor. Od 
końca XX wieku związany z Mazow-
szem, ostatnio z  Brwinowem. Od 
roku 2016 członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Regio-
nalnego, wydawcy książki Paweł Pierściński in memoriam 
(BŚ 366), której jest jednym z autorów. Drugim byłem ja, 
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a  tą książką, wydaną w  roku 2018, uczciliśmy pierwszą 
rocznicę śmierci naszego przyjaciela, wybitnego artysty 
fotografa Pawła Pierścińskiego. 

Agata Kalinowska-Bouvy, uznana poetka i  uta-
lentowana artystka (rocznik 1963), 
przebywająca od początku lat 80. 
XX wieku we Francji. Na emigracji 
zajmuje się działalnością artystycz-
ną, tłumaczeniem i  publicystyką, 
a  także udziela się w  środowisku 
Polonijnym, pełniąc m.in. funk-
cję honorowego prezesa Polskie-

go Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i  Tłumaczy 
w  Europie – APAJTE. Od roku 2009 współpracuje ze 
Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, którego 
członkiem została w roku 2020. Dziesięć lat wcześniej, 
w roku 2010 wydała w Bibliotece Świętokrzyskiej tomik 
poezji pt. Podgląd na pogląd (BŚ 268). 

Marian Karaś, absolwent archeologii i  dziennikar-
stwa UJ, obdarzony talentem literackim. Od urodzenia 
(1950) do chwili obecnej związany z  Tarnobrzegiem 
i Ziemią Tarnobrzeską. W roku 1995 ukazał się w Biblio-
tece Staszowskiej tomik poetycki Igraszki satyra (BS 53) 
jego autorstwa, pozytywnie przyjęty przez czytelników 
oraz krytyków.

Adam Kluska, z zawodu bibliotekarz, z przekonania 
ludowiec, z  pasji regionalista i  muzealnik obdarzony 
zdolnościami literackimi. Autor kilku książek poświęco-
nych historii Podkarpacia. Jedna z  nich, zatytułowana 
Życiowe przemyślenia ukazała się w Bibliotece Staszow-
skiej w roku 2004 (BS 197). Zmarł w październiku 2020 
roku w rodzinnym Strzyżowie w wieku 84 lat. 

Jan Kotlarz, z zawodu technik rentgenowski, masa-
żysta, pielęgniarz i felczer, z pasji działacz społeczny. Od 
początku związany pracą ze staszowską służbą zdrowia, 
a od roku 1981 działalnością społeczną ze Staszowskim 

Towarzystwem Kulturalnym, które w roku 1996 wydało 
pamiętnik jego autorstwa pt. Moje życie (BS 67). Zmarł 
w Staszowie w roku 1998 w wieku 94 lat. 

Włodzimierz Koperkiewicz, urodzony 14 maja 
1935 roku w  Opocznie znany działacz społeczny i  re-
gionalista, opiekun miejsc pamięci narodowej i zabyt-
ków, miłośnik historii i  etnografii ziemi opoczyńskiej; 
współpracownik Muzeum Regionalnego w  Opocznie, 
autor wielu materiałów publicystycznych i  etnogra-
ficznych dotyczących najnowszej historii ziemi opo-
czyńskiej oraz cmentarzy wojskowych na Wschodzie. 
W roku 2003 w Bibliotece Staszowskiej ukazała się cie-
kawa książka wspomnieniowa Prowincjałki opoczyńskie 
(BS 174), jego autorstwa. 

Stanisław Kosiński, 64-letni ekonomista z zawodu, 
prześmiewca z  zamiłowania i  literat z  pasji, związany 
rodzinnie z Lewinem Brzeskim (syn Mariana Kosińskie-
go). W roku 2004 w Bibliotece Staszowskiej ukazała się 
książka jego autorstwa Dzieła wyprane (BS 186), będąca 
swoistą formą satyrycznego widzenia przez autora ota-
czającego świata. 

Michał Kosztołowicz, matematyk, filozof z  wy-
kształcenia, działacz niepodległościowy, Sybirak. Uro-
dzony w obecnej Ukrainie w roku 1936, od roku 1970 
wykładowca na nowo tworzonym Wydziale Matema-
tyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach. 
W latach 90. XX wieku nawiązał kontakt ze Staszowskim 
Towarzystwem Kulturalnym, w  wyniku czego w  roku 
1997 w  Bibliotece Staszowskiej wydana została jego 
książka o ambicjach pracy naukowej zatytułowana Kon-
strukcja języka dydaktyki i jego egzemplifikacja (BS 83). 

Alina Kowalczewska, pedagog, publicystka, kroni-
karz dziejów oświaty ziemi staszowskiej. W  roku 1990 
przystąpiła do Staszowskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, które w roku 1996 wydało jej książkę W mojej pamię-
ci (BS 72). Jej treścią są dzieje staszowskiego szkolnictwa 
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w latach 1918-1993. Urodzona w 1921 roku w Bogorii 
zmarła 24 października 2013 r. w Staszowie. 

Benedykt Kozieł, z zawodu ekonomista, z pasji lite-
rat i utalentowany poeta. Urodził się w roku 1959 w Po-
łańcu. W  latach 1981-1989 związany z  radomską gru-
pą literacką „Łuczywo”, w  latach 1996-2000 należał do 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, które w roku 
2000 wydało tomik poetycki jego autorstwa zatytuło-
wany To co jest (BS 115). Obecnie członek kieleckiego 
oddziału Związku Literatów Polskich. 

Marcin Kozłowski, lekarz weterynarii z zawodu oraz 
utalentowany poeta. Urodzony w 1966 roku w podsta-
szowskiej Stopnicy. W latach 90. XX wieku związany ze 
Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym. W roku 1997 
ukazał się w Bibliotece Staszowskiej jego tomik poetyc-
ki Rozmowa z zegarem (BS 78). 

Tomasz Kruzel, uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Staszowie 
w  latach 1997-2001. W  roku 2000 Staszowskie Towa-
rzystwo Kulturalne wydało książkę jego autorstwa pt. 
Udział mojej rodziny w  działalności patriotycznej od po-
wstania styczniowego do II wojny światowej (BS 117). Był 
najmłodszym (17-letnim) autorem naszego wydawnic-
twa. Z Internetu dowiedziałem się, iż w roku 2006 ukoń-
czył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Sławomir Maj, nauczyciel historii, urodzony w 1962 
roku w  Oleśnicy na ziemi staszowskiej; od początku 
lat 90. ubiegłego wieku członek Staszowskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego, które w  roku 1997 wydało jego 
książkę Radziwiłłowie na ziemi staszowskiej (BS 82). 

Janina Malicka, technik ekonomista, utalentowana 
artystka i  poetka, od lat związana miejscem zamiesz-
kania i  pracą z  miejscowością Końskie, gdzie przyszła 
na świat w 1954 r. Od roku 2019 należy do Świętokrzy-
skiego Towarzystwa Regionalnego, które w roku 2020 
wydało tomik jej wierszy Strofy lekkie jak motyle (BŚ 390).

Józef Marcinkowski, prawnik, historyk, działacz 
ruchu ludowego Małopolski. Urodzony w  1905 roku 
w Biskupicach Radłowskich, od końca lat 20. XX wieku 
członek Stronnictwa Ludowego. W konspiracji podczas 
okupacji, a po wojnie zatrudniony w oświacie do roku 
1952. Po paru latach, w  roku 1956 podjął pracę jako 
adwokat, od roku 1966 w  Myślenicach. W  roku 1991 
przystąpił do Staszowskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, które rok później wydało fragmenty jego wspo-
mnień biograficznych pt. W poszukiwaniu samego siebie 
(BS 27). Zmarł w czerwcu 1993 r. Pochowany na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie. 

Zenon Markiewicz, z zawodu ekonomista, z zamiło-
wania historyk, badacz historii regionalnej, w szczególno-
ści dotyczącej dziejów Narodowych Sił Zbrojnych ziemi 
świętokrzyskiej. Urodzony w  roku 1929 w  Pierzchnicy, 
po ukończeniu po wojnie studiów ekonomicznych we 
Wrocławiu, od 1957 roku związał się miejscem pracy i za-
mieszkania z Kielcami. W roku 2000 Staszowskie Towarzy-
stwo Kulturalne wydało jego książkę Zmarli zobowiązują 
żyjących (BS 128), będącą pokłosiem badań nad dziejami 
oddziału partyzanckiego por. Stanisława Grabdy, ps. Bem, 
działającego podczas II wojny światowej na ziemi buskiej. 

Włodzimierz Matysiak, związany miejscem pracy 
i  zamieszkaniem ze Starachowicami, gdzie urodził się 
w 1967 r. W roku 2004 ukończył studia historyczne na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwa lata później 
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne wydało jako 
214. pozycję Historię więzienia na Świętym Krzyżu jego 
autorstwa (BŚ 214), będącą popularno-naukową wersją 
jego pracy magisterskiej. 

Wacław Morawski, urodzony w Małopolsce w roku 
1942, dzieciństwo spędził na Śląsku, absolwent Techni-
kum Mechanicznego w Bielsku-Białej, od końca lat 80. 
XX wieku mieszkaniec Pisarzowic. Utalentowany poeta, 
związany z  Klubem Literackim „Nadolzie” oraz wzięty 
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fotografik. W  roku 2005, dzięki protekcji Mariana Ko-
sińskiego, poety i działacza kulturalnego Opolszczyzny, 
ukazał się w Bibliotece Staszowskiej jego tomik poetyc-
ki zatytułowany Wiatrem smagane (BS 199). 

Katarzyna Murawska, absolwentka Wydziału Po-
lonistyki na Uniwersytecie Warszawskim w  latach 60. 
XX wieku, przez ponad ćwierć wieku pracowała z mło-
dzieżą LO w Zielonej Górze, od roku 1995 na emigracji, 
początkowo w Chicago, a po 2000 roku w Milwaukee. 
Autorka wielu artykułów i  wydawnictw książkowych 
dotyczących polskiej emigracji. Współautorka kilku an-
tologii twórców chicagowskich, wydanych w Bibliotece 
Świętokrzyskiej. W  roku 2019 Świętokrzyskie Towarzy-
stwo Regionalne opublikowało biografię ppłk.  Anto-
niego Rogozińskiego, towarzysza generała Maczka, jej 
autorstwa jako 370. pozycję naszego wydawnictwa. 
Autorka utrzymuje z wydawcą kontakt mailowy. 

Zdzisław Nowak, dziennikarz sportowy, wielki en-
tuzjasta piłki nożnej, w młodości piłkarz, po zakończe-
niu czynnego uprawiania sportu w roku 1980 (w wieku 
31 lat) wrócił do rodzinnego Opoczna, rozpoczynając 
działalność społeczną w  klubach sportowych ziemi 
opoczyńskiej. W  roku 2003 w  Bibliotece Staszowskiej, 
jako 182. pozycja tego wydawnictwa, ukazała się jego 
książka 75 lat opoczyńskiej piłki nożnej (1928-2003), sta-
nowiąca rzetelny rys historyczny tej dziedziny sportu 
w  regionie opoczyńskim. Drugim współautorem jest 
Szymon Szpoton. 

Bronisław Orzechowski – inżynier rolnik z  zawodu, 
z pasji działacz ruchu ludowego i badacz dziejów najnow-
szej historii Polski. W  roku 1996 ukazała się w  Bibliotece 
Staszowskiej książeczka Los generała Leopolda Okulickiego 
ostrzeżeniem i przestrogą (BS 76) w jego opracowaniu.

Maria Ostrowska, nauczycielka z  zawodu, z  pasji 
chórzystka, a  z  zamiłowania literat. Urodzona w  1924 
roku niedaleko Skalbmierza lata okupacji spędziła 

w  Krakowie; po wojnie pracowała w  oświacie na Ślą-
sku, w roku 1990 osiadła na stałe w Kielcach, wcześniej 
odbywając kilka dalekich wojaży do mieszkającej w Au-
stralii córki. Pisze wspomnienia, opowiadania i wiersze. 
W  połowie roku 1992 nawiązała kontakt ze Staszow-
skim Towarzystwem Kulturalnym, które rok później wy-
dało tomik jej poezji Słońcem i  sercem (BS 33). Zmarła 
24 czerwca 2001 roku w Kielcach. 

Zbigniew Oziębłowski, urodzony 9 czerwca 1940 
roku na Wołyniu, od 1945 roku mieszkaniec Szczeci-
na, skąd w roku 1968 przybył do Kielc i  zamieszkał tu 
na stałe. Pracownik administracji państwowej, osoba 
zasłużona dla honorowego krwiodawstwa, posiadacz 
tytułu Zasłużony dla zdrowia narodu. Będąc na emery-
turze oddał się pasji literackiej. W roku 2009 przystąpił 
do Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, które 
trzy lata później wydało tomik jego wierszy Życie jak 
kwiaty, stanowiący 307. pozycję Biblioteki Staszowskiej. 

Karol Pacholczyk, wieloletni nauczyciel dyplomo-
wany w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, były rad-
ny gminy Zagnańsk, tłumacz języka esperanto. W roku 
2000 Staszowskie Towarzystwo Kulturalne wydało 
książkę Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei w jego tłu-
maczeniu na esperanto (BS 132).

Władysław Panasiuk, urodzony w  1950 roku na 
Lubelszczyźnie, człowiek morza: marynarz i  rybak, po 
roku 1981 na emigracji w Chicago, gdzie pisze felietony, 
relacje z ważnych wydarzeń z życia tamtejszej Polonii 
oraz opowiadania i  wiersze. Jest autorem wielu tomi-
ków poetyckich i utworów prozatorskich. Jedna z jego 
pozycji książkowych, Piszę, więc żyję zbiór felietonów 
stanowiących komentarz życia społeczno-kulturalnego 
Polonii chicagowskiej ukazała się w roku 2009 jako 253. 
pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Jan Plewa, pracownik Banku Spółdzielczego w Sta-
szowie, członek Ochotniczych Straży Pożarnych i  sta-
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szowskiego Koła Związku Numizmatycznego, sympa-
tyk Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego, które 
w roku 1989 wydało Katalog wystawowy Moneta Polska 
1923-1988, w jego autorskim opracowaniu (BS 15).

Urszula Rędziniak, z wykształcenia prawnik, zawo-
dowo w służbie jako strażak. Miejscem pracy i zamiesz-
kania związana z podkarpackim Strzyżowem. W wieku 
dojrzałym zaczęła się jej prawdziwa przygoda z  litera-
turą, chociaż już w szkole podstawowej w  rodzinnym 
Otwocku bawiła się rymami. Debiutowała w 2012 roku 
tomikiem poetyckim Na skrzydłach nadziei, wydanym 
w Bibliotece Świętokrzyskiej (BŚ 294). 

Milan Rufus, wybitny poeta 
słowacki, eseista, tłumacz i historyk 
literatury. Ten znany liryk i  mora-
lista, był w  latach 1952–1983 pra-
cownikiem Wydziału Filozoficzne-
go Uniwersytetu im. Komeńskiego 
w Bratysławie. Autor wielu tomików 
poetyckich, esejów, prac edytor-
skich i licznych przekładów literatury czeskiej, niemiec-
kiej i rosyjskiej. Utwory Rufusa były tłumaczone z kolei 
na wiele języków europejskich: węgierski, włoski, rosyj-
ski, czeski, niemiecki, gruziński i  polski. Jesienią 1995 
roku w  Bibliotece Staszowskiej ukazał się tomik jego 
poezji, w tłumaczeniu Józefa Waczkowa, zatytułowany 
Wyznanie miłości (BS 59). Miałem zaszczyt poznać oso-
biście poetę w czasie złożonej mu w towarzystwie Zyg-
munta Wójcika wizyty wiosną 1995 roku, której celem 
było uzyskanie praw autorskich na wydanie tomiku. Mi-
lan Rufus zmarł 11 stycznia 2009 r. w wieku 82 lat. 

Mieczysław Sala, urodzony w 1928 roku na ziemi 
świętokrzyskiej, nauczyciel z  wykształcenia, ludowiec 
z  przekonania, poeta z  pasji. Chociaż zainteresowania 
literackie przejawiał od wczesnej młodości, debiut lite-
racki miał miejsce dopiero w  roku 1997. W  roku 2006 

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne wydało jego 
tomik poetycki Znamiona czasu.

Roman Samsel, dziennikarz, literat, eseista, podróż-
nik, znawca współczesnej polskiej literatury i  tłumacz 
literatury południowoamerykańskiej. Po studiach hu-
manistycznych w  Toruniu i  Meksyku był długoletnim 
publicystą prasy i  radia. W latach 90. XX wieku zaprzy-
jaźniony ze Stanisławem Tymińskim, jednym z kandyda-
tów w wyborach prezydenckich w Polsce w roku 1991. 
W  2000 r. nawiązał współpracę ze Staszowskim Towa-
rzystwem Kulturalnym, które dwa lata później wydało 
jego książkę Pokuta, Stan Tymiński patriota czy blagier (BS 
156), nawiązującą do pamiętnych wydarzeń sprzed lat. 
Roman Samsel zmarł 7 maja 2003 roku w wieku 68 lat. 

Roman Sieroń, jeden z  członków Teatru Małych 
Form w  Staszowie działającego w  latach 1988-1990 
w  miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, przy me-
rytorycznej współpracy ze Staszowskim Towarzystwem 
Kulturalnym. Miałem zaszczyt go prowadzić, a Roman 
należał do dobrze zapowiadających się aktorów. Poczuł 
jednak powołanie do stanu duchownego. Został pro-
fesorem teologii pracującym w  kurii w  Sandomierzu. 
W roku 2002 Staszowskie Towarzystwo Kulturalne wy-
dało jego wspomnienia z Jubileuszowej Pielgrzymki do 
Ziemi Świętej w dniach 29 lutego-12 marca 2000 roku 
zatytułowane 300 godzin w Ojczyźnie Jezusa (BS 154). 

Ryszard Smagacz, dziennikarz urodzony w  1950 
roku w Tarnowie. W roku 1983 ukazała się w Bibliotece 
Staszowskiej jego książeczka Próba tożsamości (BS 7). 

Jan Sokół, nauczyciel historii, pedagog, uczestnik 
konspiracji, zasłużony działacz ruchu ludowego Podkar-
pacia, spółdzielca, regionalista, autor książki wspomnie-
niowej dotyczącej dziejów ruchu ludowego i  konspi-
racji niepodległościowej Ludzie czterolistnej koniczynki 
(BS 47), wydanej w roku 1995, na parę miesięcy przed 
śmiercią autora. Zmarł w wieku 83 lat. 
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Jan Supa, urodzony w  1916 roku w  Staszowie, 
w konspiracji podczas ostatniej wojny. Od lipca 1943 r. 
do stycznia 1945 r. pełnił funkcję komendanta placów-
ki AK w  rodzinnym mieście. Po wojnie uzupełnił wy-
kształcenie w dziedzinie księgowości i ekonomii, i przez 
lata pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. 
Współautor wydanego w  roku 1999 przez Staszow-
skie Towarzystwo Kulturalne opracowania Modrzew 
(BS  105), stanowiącego zarys dziejów Podobwodu 
ZWZ-AK Staszów. Jego współautorem był Jerzy Więc-
kowski. Zmarł wkrótce po ukazaniu się książki. 

Zbigniew Sygut, mieszkaniec Opoczna, współau-
tor wydanej w  roku 2003 170. pozycji Biblioteki Sta-
szowskiej zatytułowanej Opoczyński Słownik Biograficz-
ny (drugim autorem był Kazimierz Caban). 

Irena Szanser, z zawodu inżynier nauk technicznych, 
z  pasji badaczka historii rodów szlacheckich. W  czasie 

wojny w  konspiracji, najpierw har-
cerskiej, następnie AK-owskiej na 
Ziemi Świętokrzyskiej, po wojnie 
przewodnik PTTK na Mazowszu. 
Autorka dziejów rodziny Franciszka 
Chelińskiego z  rodzinnych podję-
drzejowskich Kotlic, książki pt. Śla-
dami dziewięciu córek Chelińskich 

z Kotlic (BŚ 261), wydanej w roku 2009. Kontakt ze Świę-
tokrzyskim Towarzystwem Regionalnym nawiązała za 
namową Stanisława Karbownickiego z Londynu. Zmarła 
w Warszawie 30 marca 2020 roku w wieku 95 lat. 

Genowefa Szast, nauczycielka, działaczka związ-
kowa i  regionalistka, z zamiłowania poetka, urodzo-
na w 1932 roku w Żywcu. Od początku lat 60. XX wie-
ku związana rodzinnie i miejscem pracy z Rudnikiem 
nad Sanem. W  roku 1998 nawiązała kontakt ze Sta-
szowskim Towarzystwem Kulturalnym, które rok póź-
niej wydało jej debiutancki tomik poezji zatytułowa-

ny Wrosłam w tę ziemię (BS 102). Zmarła nagle w roku 
2004, do końca życia utrzymując żywy kontakt z wy-
dawcą. 

Andrzej Szlagowski, inżynier geologii z zacięciem 
naukowym; rodowity kielczanin (rocznik 1937), od lat 
sympatyk Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalne-
go, do którego przystąpił w r. 2020, po ukazaniu się jego 
książki Opowieści świętokrzyskiego gwarka (BŚ 389). 

Szymon Szpoton, urodzony w 1952 roku w Biała-
czowie, pracownik administracji państwowej i działacz 
samorządowy oraz popularyzator i  komentator życia 
sportowego ziemi opoczyńskiej, współautor wspólnie 
ze Zdzisławem Nowakiem wydanej w  roku 2003 jako 
182. pozycja Biblioteki Staszowskiej książki 75 lat opo-
czyńskiej piłki nożnej (1928-2003).

Ireneusz Świątecki, urodzony w 1948 roku w Czer-
nikowie na ziemi toruńskiej, w czerwcu 1967 roku, po 
ukończeniu Technikum Mechanicznego w Toruniu, ra-
zem z  młodszym bratem Antonim, po dwutygodnio-
wej pełnej niebezpieczeństw podróży dokonał ucieczki 
z Polski przez zieloną granicę, docierając w końcu lip-
ca do Austrii. Następnie po otrzymaniu azylu wyjechał 
z bratem do Kanady w styczniu 1968 roku. Brawurową 
ucieczkę z Polski opisał w wydanej w Bibliotece Świę-
tokrzyskiej książce Podróż w nieznane (BŚ 340) w wersji 
polsko-angielskiej. Kontakt ze Świętokrzyskim Towarzy-
stwem Regionalnym ułatwiła mu Bożena Pawłowska-
-Kilanowski, jego sąsiadka z Saskatoon. 

Zbigniew Ulatowski, urodził się w  1912 roku 
w  Moskwie, po roku 1920 wraz z  rodzicami zamiesz-
kał w  Konstancinie pod Warszawą; w  okresie między-
wojennym ukończył studia ekonomiczne. Za okazaną 
podczas okupacji pomoc ludności żydowskiej w  roku 
1983 Instytut Yad Vashem przyznał mu tytuł Sprawie-
dliwy wśród narodów świata. Zmarł w  roku 2001. Jest 
współautorem i  bohaterem 233. pozycji Biblioteki 
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Świętokrzyskiej, książeczki Drogi piołunowe (drugim au-
torem jest Leon Janowicz). 

Maria Waldon, związana z Bęczkowem od połowy 
lat 60. XX wieku, kiedy to przybyła do tej miejscowości 
z nakazem pracy jako nauczycielka miejscowej szkoły 
podstawowej. Po 42 latach pracy przeszła na emerytu-
rę oddając się działalności regionalistycznej w Towarzy-
stwie Przyjaciół Bęczkowa. W roku 2007 Świętokrzyskie 
Towarzystwo Regionalne wydało książkę jej autorstwa 
Bęczków – historia (BŚ 237). 

Jadwiga Wielgat-Hejduk, urodzona w  roku 1942 
w  Warszawie, z  zawodu lekarz medycyny (ukończyła 
w tym mieście w roku 1969 studia medyczne, które roz-
poczynała w Szczecinie), obdarzona pasją literacką. Po 
roku 2005, będąc już na wcześniejszej emeryturze, jako 
mieszkanka jednej z  wiosek powiatu piaseczyńskiego 
więcej czasu poświęca literaturze. Jej utwory prozator-
skie, opowiadania i reportaże, pisane głównie po roku 
2011, były nagradzane i wyróżniane. W 2017 roku zbiór 
jej opowiadań zatytułowany List do Świętego Mikołaja 
ukazał się jako 351. pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. 

Władysław Wojtasik, z  wykształcenia lekarz, spe-
cjalista chorób wewnętrznych, z  pasji utalentowany 
poeta, erudyta i  znawca języka polskiego. Urodzony 
w  Kielcach w  roku 1922, w  mieście tym spędził lata 
okupacji, podczas której działał w konspiracji; po wojnie 
ukończył we Wrocławiu studia medyczne, podejmując 
w roku 1950 pracę w Kielcach. W latach 1961-1992 peł-
nił funkcję ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w tym mieście. Będąc na emery-
turze oddał się w pełni swojej literackiej pasji, wydając 
latach 1996-1998 cztery tomiki poetyckie. W roku 2001 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, do którego złożył 
akces, opublikowało zbiór jego wierszy zatytułowany 
Krople rosy (BS 139). Dr Wojtasik zmarł 11 czerwca 2010 
roku w następstwie udaru mózgowego. 

Maciej Wójcicki, z  wykształ-
cenia lekarz (specjalista endokry-
nologii) oraz śpiewak operowy, 
z  pasji artysta malarz i  grafik. Po-
chodził z  ziemi świętokrzyskiej, 
gdzie 13  grudnia 1935 r. przyszedł 
na świat w  miejscowości Ostro-
żanka niedaleko Starachowic. Po 
ukończeniu studiów w  Krakowie, po paru latach pra-
cy w Starachowicach i Tczewie, w roku 1973 przeniósł 
się na stałe do Gdyni. W  międzyczasie kończy studia 
muzyczne i zostaje solistą Opery Bałtyckiej. Próbuje sił 
w sztukach plastycznych, maluje portrety, martwą na-
turę, zdobywając nagrody w konkursach plastycznych. 
Pisze także pamiętnik, który w  roku 2003 wydaje pod 
tytułem Co Pan zaśpiewa doktorze? (BS 167). Kontakt ze 
Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym nawiązał rok 
wcześniej podczas jednego z koncertów w Oblęgorku. 
Zmarł 29 sierpnia 2011 roku. 

Mirosław Wójcik, absolwent Liceum Zawodowego 
w Staszowie w roku 1979, gdzie urodził się 29 kwietnia 
1960 roku. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, które-
go był sympatykiem, wydało w roku 1982 tomik jego 
poezji zatytułowany Poezje wybrane (BS 4). 

Jolanta Zaręba-Wronkowska, urodziła się w  Mila-
nówku parę lat przed wybuchem II wojny światowej. Po 
ukończeniu studiów medycznych w  Warszawie podjęła 
pracę w stolicy uzyskując w Szpitalu Kolejowym specja-
lizację II stopnia chorób wewnętrznych. Po roku 1970 
rozpoczęła się jej trwająca blisko 30 lat praca lekarza fil-
harmoników warszawskich. Razem z  nimi uczestniczyła 
prawie we wszystkich zagranicznych ich wojażach. Zżyła 
się z muzykami nie tylko jako lekarz, ale także jako wrażli-
wa poetka i uzdolniona malarka. Miałem przyjemność po-
znać ją w roku 1994 (przy wstępowaniu do Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy) i od tego czasu datuje się nasza współpra-
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ca, której wynikiem było wydanie w roku 2006 w Bibliote-
ce Świętokrzyskiej jej książki Fraszkojole i myśli nie zawsze 
uśmiechnięte (BŚ 218). Zmarła 22 lutego 2012 roku. 

Olgierd Zarudzki, leśnik z zawodu, działacz na rzecz 
zbliżenia polsko-ukraińskiego z wyboru oraz publicysta 
z pasji, urodził się w maju 1929 roku w Poznaniu. Po woj-
nie i okresie pobytu w więzieniu (za działalność wywro-
tową) oraz kilkuletniej pracy w cukrowniach na ziemiach 
zachodnich, w  roku 1956 powrócił do Poznania, gdzie 
mieszkał do końca życia (zmarł 22 lutego 2001 r). Po 
1978 roku oddał się działalności społecznej, przystępu-
jąc do Ukraińskiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1991 
roku, będąc już na emeryturze, nawiązał współpracę ze 
Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym. Jej wynikiem 
było wydanie w  roku 1995 jego zbioru opowiadań Bli-
sko i daleko (BS 46). Zawarł w nim m.in. swoje wrażenia 
z okresu pobytu w roku 1948 na praktyce w nadleśnic-
twie w Rytwianach i podstaszowskim Golejowie. 

Adam Zych, z  wykształcenia psycholog i  pedagog, 
profesor nauk społecznych, obdarzony pasją literacką. 
Urodził się w 1945 r. w Częstochowie. Po ukończeniu li-
ceum odbył w  latach 1966-71 studia z  zakresu filozofii 
i  psychologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. W roku 1975 podjął pracę w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczny), 
skąd na początku XXI wieku wyjechał do pracy do Wrocła-
wia. W okresie jego pobytu w Kielcach podjął współpracę 
ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym, które w roku 
2000 wydało tomik jego wierszy Usta prawdy (BS 127). 

15. Zmarli autorzy 
Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej

 1. Regina Bachmińska – 29 stycznia 1993 roku w Sta-
szowie w wieku 70 lat;

 2. Jan Bachmiński – 13 października 2014 r. w Staszo-
wie w wieku 93 lat

 3. Tadeusz Bielecki – w  2001 roku w  Los Angeles 
w wieku 79 lat

 4. Stanisław Bielski – 25 czerwca 2010 r w Warszawie 
w wieku 83 lat

 5. Adam Bień – 4 marca 1998 roku w  Warszawie 
w wieku 98 lat

 6. Witold Bimer – 3 lipca 2021 r. w Zagnańsku w wie-
ku 91 lat

 7. Kazimierz Brodawka – Święcicki – w 1999 r. w Sta-
rachowicach w wieku 50 lat

 8. Stanisław Cuper – 10 kwietnia 2016 r. w  Brzegu 
Opolskim w wieku 76 lat

 9. Zofia Danek – 31 grudnia 2012 roku w  Połańcu 
w wieku 101 lat

 10. Zbigniew Dembiński – 24 października 2018 roku 
w Łodzi w wieku 89 lat

 11. Józef Drzymalski – 5 stycznia 1992 roku w Osieku 
w wieku 85 lat

 12. Bogdan Dworak – 15 maja 2020 roku w Zawierciu 
w wieku 87 lat

 13. Jerzy Fijałkowski – 17 grudnia 2011 roku w  Kiel-
cach w wieku 79 lat

 14. Leokadia Firkowska – 18 lipca 2006 roku w  Kiel-
cach w wieku 87 lat

 15. Kazimierz Grabowski – 23 lipca 1998 roku w Prza-
snyszu w wieku 88 lat

 16. Włodzimierz Gruszczyński – 27 maja 2015 roku 
w Kielcach w wieku 95 lat

 17. Jan Janowicz w 2006 roku w Warszawie w wieku 82 lat
 18. Leon Janowicz – 20 lipca 2010 roku w Warszawie 

w wieku 85 lat
 19. Bogdan Jasieńczyk-Szlesiński – w 1993 roku w wie-

ku 81 lat
 20. Adam Kluska – 30 października 2020 roku w Strzy-

żowie w wieku 84 lat
 21. Wiesław Kot – 10 maja 2021 r. w Staszowie w wieku 75 lat
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 22. Jan Kotlarz – w 1998 r. w wieku 94 lat
 23. Alina Kowalczewska 24 października 2013 r. w Sta-

szowie w wieku 92 lat
 24. Zygmunt Kukomski – 20 lutego 2012 roku w Elblą-

gu w wieku 92 lat
 25. Zdzisław Łączkowski – 30 marca 2019  r. w  DPS 

w Jaroszowcu w wieku 92 lat
 26. Zuzanna Łukaszewska – 17 grudnia 2020 r. w War-

szawie w wieku 89 lat
 27. Józef Marcinkowski – 15 czerwca 1993 roku w My-

ślenicach w wieku 88 lat
 28. Ryszard Nowicki – 24 stycznia 2019 roku w Prusz-

kowie w wieku 83 lat
 29. Maria Ostrowska –14 czerwca 2001 r. w  Kielcach 

w wieku 77 lat
 30. Paweł Pierściński – 22 maja 2017  r. w  Kielcach 

w wieku 79 lat
 31. Jerzy Przeździecki – 11 grudnia 2010 r. w Warsza-

wie w wieku 93 lat
 32. Milan Rufus – 11 stycznia 2009  r. w  Bratysławie 

w wieku 82 lat
 33. Roman Samsel – 7 maja 2003 roku w Warszawie 

w wieku 67 lat
 34. Piotr Sierant – 31 maja 2015 roku w USA w wieku 

90 lat
 35. Jan Sokół – 2 września 1996 roku w  Grębowie 

w wieku 82 lat
 36. Jan Supa – w Warszawie po 1999 r w wieku 85 lat
 37. Irena Szanser – 30 marca 2020 roku w Warszawie 

w wieku 95 lat
 38. Genowefa Szast – 16 czerwca 2004 roku w Rudni-

ku w wieku 72 lat
 39. Tadeusz Szczerbic – 14 października 2011 r. w Ło-

dzi w wieku 99 lat
 40. Krzysztof Szular – 27 grudnia 2006 roku w Kielcach 

w wieku 69 lat

 41. Zbigniew Ulatowski – 24 listopada 2001 roku 
w Warszawie w wieku 89 lat

 42. Władysław Wojtasik – 6 czerwca 2010 roku w Kiel-
cach w wieku 88 lat

 43. Maciej Wójcicki – 29 sierpnia 2011 roku w  Gdyni 
w wieku 76 lat

 44. Zygmunt Wójcik – 23 kwietnia 1995 roku w Braty-
sławie w wieku 60 lat

 45. Jolanta Zaręba-Wronkowska – 22 lutego 2012  r. 
w Warszawie w wieku 75 lat

 46. Olgierd Zarudzki – 22 lutego 2001  r. w  Poznaniu 
w wieku 72 lat.

W sumie na 119 autorów nie żyje 46 osób.

16. Rodzina Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej 
Do rodziny tej należą autorzy wszystkich 400 pozycji 

wydawnictwa, a także jego przyjaciele. 
Oto nazwiska autorów: Barbara Arendarska, Regina 

Bachmińska, Jan Bachmiński, Baltazar K, Krzysztof Banaś, 
Adam Baran, Tadeusz Bielecki, Stanisław Bielski, Władysław 
Bielski, Adam Bień, Hanna Bień-Bielska, Witold Bimer, Anna 
Błachucka, Jan Borzęcki, Kazimierz Brodawka-Święcicki, 
Kazimierz Caban, Paweł Ciepiela, Stanisław Cuper, Tadeusz 
Czajkowski, Maria M.Człapińska, Zofia Danek, Zbigniew 
Dembiński, Józef Drzymalski, Irena Duchowska, Bogdan 
Dworak, Jerzy Fijałkowski, Leokadia Firkowska, Kazimierz 
Grabowski, Włodzimierz Gruszczyński, Barbara Jachim-
czak, Jan Jadach, Jan Janowicz, Leon Janowicz, Bogdan 
Jasieńczyk-Szlesiński, Józef Juszczyk, Longin Kaczanow-
ski, Agata Kalinowska–Bouvy, Jan Kamiński, Marian Karaś, 
Stanisław Kędzior, Adam Kluska, Wojciech Kołodziej, Mie-
czysław Korczak, Wiesław Kot, Jan Kotlarz, Włodzimierz 
Koperkiewicz, Marian Kosiński, Stanisław Kosiński, Michał 
Kosztołowicz, Alina Kowalczewska, Benedykt Kozieł, Mar-
cin Kozłowski, Tomasz Kruzel, Dariusz Kubalski, Lucyna Ku-
komska, Zygmunt Kukomski, Eugeniusz Kulwicki, Zdzisław 
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Łączkowski, Zuzanna Łukaszewska, Sławomir Maj, Janina 
Malicka, Józef Marcinkowski, Zenon Markiewicz, Włodzi-
mierz Matysiak, Wacław Morawski, Katarzyna Murawska, 
Henryk Musa, Józef Myjak, Zdzisław Nowak, Ryszard No-
wicki, Bronisław Orzechowski, Dariusz Ossowski, Maria 
Ostrowska, Waldemar Oszczęda, Zbigniew Oziębłowski, 
Karol Pacholczyk, Władysław Panasiuk, Danuta Parol, Paweł 
Pierściński, Jan Plewa, Jerzy Przeździecki, Maria Mili Purym-
ska, Wawrzyniec Marek Rak, Urszula Rędziniak, Stanisław 
Rogala, Milan Rufus, Mieczysław Sala, Roman Samsel, Piotr 
Sierant, Roman Sieroń, Marek Skuza, Ryszard Smagacz, 
Jan Sokół, Jan Supa, Zbigniew Sygut, Irena Szanser, Ge-
nowefa Szast, Tadeusz Szczerbic, Czesława Szlachta-Pytko, 
Andrzej Szlagowski, Szymon Szpoton, Krzysztof Szular, 
Alina Szymczyk, Ireneusz Świątecki, Zbigniew Ulatowski, 
Andrzej Tyszka, Maria Waldon, Henryk Wątroba, Jadwiga 
Wielgat-Hejduk, Jerzy Więckowski, Władysław Wojtasik, 
Maciej Wójcicki, Mirosław Wójcik, Zygmunt Wójcik, Jolanta 
Zaręba-Wronkowska, Ludomira Zarębska, Maciej Zarębski, 
Olgierd Zarudzki, Adam Zych. 

Do przyjaciół Biblioteki należą (w  moim odczuciu 
i przekonaniu)
 1. autorzy ilustracji, korekty, tłumaczeń 
 2. autorzy przedmów, posłowi lub rozdziałów w  al-

manachach, antologiach
 3.  autorzy oprawy muzycznej promocji książkowych,
 4. recenzenci książek oraz ich popularyzatorzy w me-

diach, 
 5. posiadacze wszystkich (lub prawie wszystkich) po-

zycji Biblioteki i sponsorzy książek

Autorzy okładek oraz ilustracji:
Sacha Beres, Marlena Bielecka, Stanisław Dziubak, Jerzy 

Fijałkowski, Elżbieta Garwacka-Góralik, Jarosław Głowacki, 
Elżbieta Góralik, Iwona Gugała, Edyta Hutnik, Jan Janowicz, 
Marek Judycki, Marek Wacław Judycki, Józef Juszczyk, Sta-

nisław Kosiński, Lucyna Kukomska, Janusz Łojek, Leszek 
Łychowski, Katarzyna Macios, Maryla Maciurzyńska, Jerzy 
Matuszak, Stanisław Mityk, Rafał Olbiński, Nadka Oszczę-
da, Agnieszka Placek, Brigida Rucińska (Paryż), Marek 
W.  Radwan, Roman Sieroń, Feliks Skowron, Edyta Skuza, 
Hanna Sobczuk, Helena Stachnowicz, Tomasz Staszewski, 
Władysława Szproch, Tadeusz Tchórz, Edward Traczyński, 
Edward Tuz, Andrzej Tyszka, Kinga Urbańska, Stanisława 
Wierzchacz, Maciej Wójcicki, Michał Zamora.

Autorzy tłumaczeń:
Adam Bielecki, Edyta Barucka, Krzysztof Chodkie-

wicz, Agnieszka Majcher, Waldemar Oszczęda, Karol 
Pacholczyk, Jerzy Przeździecki, Stefan Sikora, Kazimiera 
i Justyn Świąteccy, Anna Żurowska.

Autorzy przedmów, słów wstępnych, posłowi (A) 
lub rozdziałów w antologiach, almanachach i książ-
kach jubileuszowych (B):
(A) Emil Biela, Stanisław Bielski, Anna Błachucka, Kazimierz 
Braun, Eligiusz Dymowski, O. Stanisław Czarnecki, Stanisław 
Czarnecki, O. Władysław Gryzło, Jan Jadach, Longin Kacza-
nowski, Urszula Kamińska, Jerzy Karpiński, Michał Kasprzak, 
Bożena Kilanowski, Janusz Kopeć, Marian Kosiński, Agnieszka 
Krawczyk, Grzegorz Krawiec, Lucyna Kukomska, Krzysztof Le-
chowicz, Mieczysław Lenckowski, Adam Lizakowski, Zdzisław 
Łączkowski, Henryk Musa, Anna Nogaj, Władysław Panasiuk, 
Marianna Parlicka-Słowik, Jolanta Pierścińska, Paweł Pierściń-
ski, Jerzy Przeździecki, Stanisław Rogala, Alina Szymczyk, ks. 
Henryk Terpiński, Jan Tulik, Andrzej Tyszka, Mikołaj Wacho-
wicz, Czesław Wala, Józef Wierzba, Tomasz Wroczyński, Janusz 
Wróblewski, Bogumił Wtorkiewicz, Maciej A.Zarębski.
(B) Mirosław Augustyn, Antoni Banasiewicz, Jerzy Bek-
siński, Zygmunt Braur, Eugeniusz Ciepiela, Zdzisław Czaj-
kowski, Andrzej Dąbrowski, Eugeniusz Dąbrowski, Antoni 
Drozd, Stanisław Duda, Bogdan Dworak, Leon Dyczewski, 
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Eugenia Fijałkowska, Mieczysław Grzybowicz, Magdalena 
Helis-Rzepka, Zofia Iżyłowska, Wojciech Jachimowicz, Jan 
Jadach, Sławomir Janczyszyn, Andrzej Jelski, Eugeniusz 
Kabatc, Marek Kątny, Henryk Kocój, Leszek Koleśnik, Stefan 
Kośmider, Janusz Kuczyński, Henryk Kuksz, Jerzy Kwiecień, 
Jan Lechicki, Wojciech Lipowski, Jerzy Liwerski, Stanisław 
Madej, Wanda Madejczyk, Alicja Makowska, Adam Mas-
salski, Henryk Morawski, Józef Mrożkiewicz, Anna Nad-
grodkiewicz, Eugeniusz Niebelski, Krystyna Orlicz, Robert 
Panek, Kazimierz Penca, Zbigniew Rajca, Tadeusz Robakie-
wicz, Jerzy Samusik, Marian Servatka, Wojciech Siemion, 
Henryk Sikora, Tomasz Staszewski, Jan Stawiński, Lech 
Stępkowski, Henryk Stolarski, Grzegorz Sufinowski, Włady-
sław Switek, Barbara Szeffer-Marcinkowska, Janusz Termer, 
Barbara Wachowicz, Stanisława Walczak, Józef Wierzba, 
Seweryn A.  Wisłocki, Łucja Wójcik, Jerzy Wójcik, Antoni 
Zaporski, Michał Żal, Wojciech Żukrowski; oraz Jerzy An-
drzejczak, Waldemar Hładki, Bożena Klejny, Zbigniew Ko-
strzewa, Aldona Kraus, Kazimiera Lissy-Kalafarska, Marek 
Pawlikowski, Lidia Ziurkowska-Michalewska, Ryszard Żaba.

A także cała plejada współautorów almanachów chica-
gowskich: w tym Józef Bafia, Ewa Bielicki, Joanna Bielobro-
dek,  Leszek Bołdyga, Antoni Bosak, Urszula Brynda, Wiesław 
Bukowiec, Zofia Bukowska-Kasyjanowa, Zofia Brzezińska, 
Władysław Burzawa, Bogusława Celarek, Roman Chmiel, Elż-
bieta Chojnowska-Wałkuska, Andrzej Chojnowski, Tomasz 
Danowski, Beata Dudek, Danuta Drążkowska, Lidia Dzieża-
-Mackowska, Marek Felczak, Wanda Głuszek, Leonard Go-
giel, Halina Grajek, Sabina Grucela, Ojciec Władysław Gryzło, 
Elżbieta Idziak, Ojciec Marek Janowski, siostra Justyna (Regi-
na Sienicka), Ewa Kaczmarczyk, Wiesław Kajmowicz, Ojciec 
Jerzy Karpiński, Grzegorz Kaźmierski, Janusz Kliś, Małgorzata 
Kobyliński, Anna Marzena Konarska, Janusz Kopeć, Beata 
Korzeniak, Hubert Kowalewski, Jerzy Kowalewski, Marcin 
Kowalik, Janusz Piotr Kowalkowski, Grzegorz Krawiec, Adam 
Latusek, Rita Legumina –Dwernicka, Maria Liszka, Adam Li-

zakowski, Józef Maciasz-Broda, Maria Madetko, Aleksandra 
Maliniak,  Urszula Mroczek, Ewa Michałowska-Walkiewicz, 
Katarzyna Murawska, Stefania Murawska, Regina Nachacz, 
Maria Pawlik, Leszek Roman Purymski, Władysław Janusz 
Obara, Elżbieta Oliwkiewicz-Allen, Bogusław Pacer, Celina 
Pajerska, Maria Helena Pawlik, Bożena Pawłowska-Kilanow-
ski, Beata Piwowarczyk-Dudek,  ks. Czesław Jan Polak, Nata-
lia Poneta-Piekarska;  Dariusz Redliński, Robert Paweł Redliń-
ski, Gitta Rutledge, Tadeusz Sarosiek,  Barbara Smykowska, 
Jacek Sojka, Marianna Maria Soroborska, Ewa Sporna, Grze-
gorz Stefanek, Elżbieta Stępień, Wiesława Sygut-Grzywacz, 
Anna Trębecka, Izabela Trzaska, Wacław Turek, Eleonora 
Trzpit, Jan Ufnał, Anna Ulman, Anna Waluś-Sikoń, Elżbieta 
Wałkuska-Chojnowska,  Marek Wieczorek, Jerzy Woldański, 
Maria Wolińska,  Robert Wołczyński, Mirosława Zaniewska, 
Jan Żółtek, Barbara Żubrowska.

Autorzy oprawy muzycznej, artystycznej i fotogra-
ficznej imprez promocyjnych:
Czesław Czapliński, Eugeniusz Elerowski, Adam Chamer-
ski, Waldemar Hładki, Artur Jaroń, Anna Kochowicz, Ma-
rian Kosiński, Waldemar Kowalski, Bernard Ładysz, Janusz 
Obara, Robert Panek, Stanisław Ratusznik, Małgorzata 
Siemieniec, Wojciech Siemion, Jacek i Marek Sobieniako-
wie, Jadwiga Stępień, Dominik Sutowicz, Edward Tuz, Filip 
Tuz, Andrzej Tyszka, Grzegorz Walczak, Andrzej Wawrylak, 
Maciej Wójcicki, Aneta Wójcik, Andrzej Zagdański, Zespół 
Bruno-Schulz, zespoły folklorystyczne i młodzieżowe.

Recenzenci książek (A) i ich popularyzatorzy w me-
diach (B)
(A) Błażej Balicki, Adam Baran, Emil Biela, Stanisław Biel-
ski, Ryszard Biskup, Józef Borzęcki, Zbigniew Budziak, 
Krzysztof Burek, Jerzy Daniel, Antoni Dąbrowski, Daniela 
Długosz-Penca, Edward Dmoszyński, Bogdan Dworak, 
Zbigniew Fronczek, Stanisław Gajerski, Bronisław Gołę-
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biowski, Jan Grygiel, Józefa Hennelowa, Zbigniew Irzyk, 
Jan Jadach, Leon Janowicz, Cezary Jastrzębski, Edward 
Karpiński, Marek Kątny, Eugeniusz Kabatc, Longin Ka-
czanowski, Andrzej Kierzek, Jerzy Kos, Daniela Kowalska, 
Grzegorz Kozera, Helena Kozicka, Marcin Kozłowski, Lu-
cyna Kukomska, Marek Luboradzki, Zdzisław Łączkowski, 
Stanisław Mijas, Józef Myjak, Eugeniusz Niebelski, Danuta 
Parol, Paweł Pierściński, Józef Pietrzyk, Michał Maciej Po-
niecki, Jerzy Przeździecki, Stanisław Rogala, Jerzy Samu-
sik, Izabela Seredocha, Bazyli Sianko, Elżbieta Słoń, Zofia 
Sokół, Helena Stachnowicz, Janina Stadnik, Jan Stasie-
wicz, Andrzej Stawarz, Ryszard Tomczyk, Andrzej Tyszka, 
Józef Wierzba, Jerzy Więckowski, Seweryn Aleksander 
Wisłocki, Andrzej Wojnar, Zygmunt Wójcik, Zuzanna Wro-
na-Łukaszewska, Bogumił Wtorkiewicz, Kazimiera Zapa-
łowa, Jolanta Zaręba-Wronkowska.
(B) Ryszard Biskup, Paweł Ciepiela, Stanisław Durlej, Ce-
zary Jastrzębski, Longin Kaczanowski, Marianna Karpiń-
ska, Danuta Parol, Iwona Rojek, Józef Wierzba.

Posiadacze książek Biblioteki Staszowskiej i  Świę-
tokrzyskiej
15 bibliotek uniwersyteckich, Ossolineum we Wrocła-
wiu, Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patrioty-
zmu i  Kultury w  Zagnańsku oraz Bogusław Kędziora 
z Sandomierza, 
200 pozycji Biblioteki Staszowskiej posiada Muzeum 
Ziemi Staszowskiej i Zespół Szkół w Staszowie. 
Większość pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej (pozycje 
201-400) posiada Centralna Biblioteka Rolnicza w War-
szawie, a także prof. Andrzej Tyszka w Podkowie Leśnej 
i Longin Kaczanowski w Brwinowie. 
Wiele pozycji Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej znaj-
duje się w zbiorach Biblioteki w Waszyngtonie, w Ośrod-
ku im. gen. Sikorskiego w Londynie, w Ośrodku Polskiej 
Kultury w Wilnie, w Domu Artystów w Skolimowie, a także 

w kilku bibliotekach szkolnych, m.in. w bibliotece Zespołu 
Szkół w Zagnańsku oraz u osób prywatnych.

Osobną (i bardzo ważną grupę przyjaciół BSŚ) sta-
nowią Sponsorzy. 

W latach 1982-2005 (dla wydawnictw Biblioteki Sta-
szowskiej) był to głównie Urząd Miasta i Gminy w Sta-
szowie, samorząd Województwa Świętokrzyskiego, 
Urząd Marszałkowski w  Kielcach, Urząd Miasta Kielce, 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji RTK, a  także staszow-
skie zakłady pracy: spółka Dominet, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe Sojda, firma „Amtel”, Zakład 
Remontowo-Budowlany „Adma”, Hurtownia „Monexim”, 
Hurtownia „Progres”, Spółdzielnia „Budomont”, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Bank Spółdzielczy, ponadto – Oddział Wojewódzki 
PTL w Stalowej Woli, Urząd Gminy w Szydłowie, Urząd 
Miejski w  Opocznie, Urząd Miasta i  Gminy w  Połańcu, 
burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, Ambasada 
Republiki Słowackiej w  Warszawie, Benigna Bulas Fo-
undation z  Nowego Yorku, Fundacja Młodej Polonii 
w Warszawie, Zarząd Miasta Kielce, Echo media Sp. z o.o. 
z Kielc, Centrum Medyczne Omega z Kielc, Firma „Hossa” 
Kielce, Kielecka Izba Aptekarska, Fundacja Wspomaga-
nia Oświaty w Połańcu, Inspektorat PZU S.A. i Rejonowy 
Urząd Poczty w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój, Hur-
townia „Buskowianka” w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy 
Opoczno, Urząd Gminy w Bogorii, firma VOBIS, Carbon 
Valley Ltd Sp. z o.o. oraz osoby indywidualne: Manfred 
Zänker z Berlina, Dominik Góra ze Staszowa, Stanisław 
Karbownicki z  Londynu, Bronisław Zabielski z  Gacek, 
Mieczysław Korczak z Tarnowa, dr Piotr Styczyński – kon-
sul honorowy Republiki Słowacji w Poznaniu, europoseł 
Czesław Siekierski, Marlena Bielecka z Los Angeles, Grze-
gorz Kowalczewski z Golejowa, Lilia Rycheza Szlesińska-
-Kowalewska z Zagnańska; Alfred Lenar z Kielc, Julianna 
Zarębska z Kielc, Maciej A.Zarębski ze Staszowa; 
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Wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej (od nr 201) 
mogły się ukazać dzięki wsparciu finansowemu wielu 
instytucji, m.in. Narodowego Instytutu Wolności w War-
szawie, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Samorządu województwa świętokrzyskie-
go, świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Związ-
ku Klubów Polskich w Chicago, Klubu Błażowian i Klubu 
Pojawie w Chicago, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w  Kielcach, Urzędu Miasta w  Kielcach, Urzędu Miasta 
w Zawierciu, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Banku 
Spółdzielczego w Samsonowie, Totalizatora Sportowe-
go Oddziału Kielce, Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej oraz 
Samorządu Narodowości Polskiej w Györ, Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy w Krakowie; Funduszu Popierania Twór-
czości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS, Naczelnej 
Izby Lekarskiej, Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, Zespołu 
Szkół LOGOS w  Piotrkowie Trybunalskim, Cementow-
ni Małogoszcz, Fundacji Tomka Ulatowskiego, Urzędu 
Gminy w  Rytwianach, Urzędu Gminy w  Zagnańsku, 
Urzędu Gminy Górno, Kopalni Odkrywkowej Surow-
ców Drogowych SA w  Kielcach, Firmy Turystyczno-
-Handlowej „Pod sosnami” Grzegorza Kowalczewskiego 
z  Golejowa, a  także sponsorów indywidualnych: Ge-
rarda Sochy ze Strzyżowa, Stanisława Karbownickiego 
z Londynu, Subhash Bhatta, Marii Misztal, Zofii Ponie-
wierki, Aleksandry i Grzegorza Przybylskich z Chicago, 
dra Januarego Lewandowskiego ze Skarżyska, Graży-
ny i  Edwarda Brelaków z  Bęczkowa, Antoniego Pytko, 
Ewy Skalskiej ze Strzyżowa, Jaroslawa Paczkowskiego 
z Przybysławic, Sławomira Janczyszyna z Koszalina, dra 
Stefana Kośmidra z Sierpca, dr. Jerzego Kwietnia z Mła-
wy, Ryszarda Nowickiego z Pruszkowa oraz Włodzimie-
rza Bulikowskiego, Jerzego Górniaka, Ewy, Tadeusza 
i  Zbigniewa Fiutów, Jerzego Kąkola, Andrzeja Jędry-
chowskiego, Jerzego Jędrychowskiego, Jana Jadacha, 
Anny Mader, Wandy Mendak z Kielc; Anny Waluś i Zofii 

Bukowskiej z  Chicago, a  także Ryszarda Kobosa, An-
drzeja Tyszki, Longina Kaczanowskiego, Macieja A.Za-
rębskiego oraz dzięki udziałowi własnemu autorów 
książek i pomocy ze strony anonimowych darczyńców.

Od roku 2010 pomocy finansowej przy wydawaniu 
książek udzielają Przyjaciele Biblioteki Świętokrzyskiej. Są 
nimi: Stanisław Duda ze Staszowa, Eugeniusz Kulwicki 
z Krakowa, Marek Mostek z Białogardu, Jan Kamiński z Chi-
cago, Maria Magdalena Człapińska ze Zduńskiej Woli. 

Istotny był także wkład własny autorów oraz spon-
sorzy subskrybenci do których należą:

Andrzej Jędrychowski z Kielc, Zbigniew Dembiński 
z Łodzi, Aleksandra i Grzegorz Przybylscy z Chicago, Ha-
lina i Jacek Froniowie z Zagnańska, Dorota i Arkadiusz 
Michalukowie z  Kielc, Ryszard Żaba z  Zabrza, Maria 
i  Jerzy Chodurkowie ze Staszowa, Kazimiera i Andrzej 
Zapałowie z  Kielc, Ilona, Małgorzata i  Grzegorz Łąccy 
z  Warszawy, Jan Wiaderny z  Końskich, Longin Kacza-
nowski z Brwinowa, Wawrzyniec Marek Rak z Györ, Kry-
styna Szymańska ze Staszowa, Przemysław Jaśkiewicz 
z  Lublina, Krystyna i  Marek Mostkowie z  Białogardu, 
Zbigniew Filipkowski z  Warszawy, Eugeniusz Kulwic-
ki z Krakowa, Alfons Bobowik z Ełku, Waldemar Hładki 
z  Krakowa, Hanna Restorff-Libiszowska z  Kielc, Janusz 
Jagła z Niepołomic, Maciej i Piotr Sepioło z Warszawy, 
Paweł Backiel z Białegstoku, Bogusław Cebulski z Odo-
lanowa, Jan Jadach z Kielc, Andrzej Tyszka z Podkowy 
Leśnej, Eulalia i Józef Kowalscy ze Starachowic, Mieczy-
sław Wasielica z Białegostoku, Krzysztof Balon z Berlina, 
Maria Magdalena Człapińska ze Zduńskiej Woli, Jerzy 
Paprocki z  Radomia, Agata Kalinowska-Bouvy z  Pary-
ża, Hanna Głębowska-Halawa z Wrocławia, Magdalena 
i Tadeusz Romaniukowie z Jeżowa Sudeckiego, Graży-
na Sławeta z Kielc, Wiesław Dżendżera z Poznania, Zo-
fia i Krzysztof Czarnoccy z Siedlec, Marek Sobieniak ze 
Staszowa, Leszek Sobolewski z Augustowa, Mieczysław 
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Wojecki z Wejherowa, Tadeusz Frączek z  Krynicy Gór-
skiej, Alina Szymczyk z Chicago, Ewa i Zbigniew Burno-
sowie ze Świebodzina, a także Bogusław Kędziora, Gitta 
Rutledge z Poznania, Janusz Janik ze Staszowa. 

Składem książek zajmowali się:
Norbert Szostak i Krzysztof Rogala (w latach 1982-97), 

Leszek Łychowski (w latach 1992-2008) oraz Andrzej 
Jędrychowski (od paździer-
nika 2008 – nadal). Autorem 
składu kilkunastu pozycji 
Biblioteki Świętokrzyskiej 
w latach 2010-2016 był Ma-
riusz Stec (takich książek 

jak: Staszów tamtych lat (300), Lima, Cuzco, Machu Pic-
chu w obiektywie (302); Satyra Ma-dziarskiego scyzoryka 
(303), Życie jak kwiaty (307); Z pogranicza regionalizmu 
(310), Co mi leży na wątrobie (319); Bielszy odcień marzeń 
(318), Kolaże pamięci (317); Sentymenty (320), Z Kleryko-
wa w świat (325); Nie tylko Włocławek (322), Miasta jak 
ogrody (332) ...ale było i było... (338), Smak hobzy (335); 

Pojedyncze egzemplarze składali: Leszek Gołu-
chowski, Krystian Mucha, Adam Ogonowski, Sławomir 
Owczarek, Aneta Wasińska i Sławomir Wątorski i z Kielc, 
Jacek Baljon ze Strzyżowa; Jerzy Ciszewski i Łukasz Ko-
narski z Zawiercia, Grzegorz Basiński ze Staszowa.

Książki wydawano samodzielnie, ale niektóre we 
współpracy:
 – ze Stowarzyszeniem Autorów Polskich Oddział Le-

win Brzeski,
 – ze Stowarzyszeniem Absolwentów AWF –Warsza-

wa Rocznik 1953-57;
 – ze Świętokrzyską Izbą Lekarską, 
 – z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
 – z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Strzyżowie,
 – ze Stowarzyszeniem Absolwentów I LO im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach,
 – ze Zrzeszeniem Literatów Polskich im. Jana Pawła II 

w Chicago,
 – ze Stowarzyszeniem Kultury Europejskiej, polskie-

go SEC-u,
 – z Urzędem Gminy Morawica, 
 – z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębior-

czości SA – wydawcą „Farmera”,
 – z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy w Krakowie,
 – z  Organem Prowadzącym Zespołu Szkół LOGOS 

w Piotrkowie Trybunalskim.
Książki drukowano w  Drukarni w  Staszowie, 

w Agencji Fine Grain w Kielcach, Drukarni „Apla”, Pracow-
ni Usług Reklamowych „Tewa”, Drukarni „Karad” Krzysztofa 
Dąbrowskiego (od 1997 r.) oraz w renomowanej Drukarni 
Adama Półtawskiego „Jedność” w Kielcach. Kilka pozycji 
było drukowane w Zakładzie Małej Poligrafii Wiktora No-
wakowskiego. Pojedyncze pozycje drukowano w  Dru-
karni GS w Krakowie oraz Drukarni „Jawist” w Kielcach. 

W  ogromnej większości książki ukazywały się pod 
redakcją Macieja A.Zarębskiego.

Po kilka książek redagowali: 
Jan Jadach, Stanisław Rogala, Andrzej Tyszka i Ludo-

mira Zarębska.
Pojedyncze pozycje – Stanisław Kosiński z  Lewina 

Brzeskiego, Magdalena Helis-Rzepka, Anna Mader, Pa-
weł Chmielewski z Kielc, Janusz Termer i Maria Teresa 
Janowicz z Warszawy oraz Zygmunt Koper z Tarnowa.

Spory udział w  jubileuszu Bibliotek, szczególnie 
Świętokrzyskiej, mają autorzy Polonijni. Na 200 pozycji 
Biblioteki Staszowskiej sześć jest autorstwa Polaków ży-
jących poza Ojczyzną:
– Piotra Sieranta mieszkającego w USA 
– Ireny Duchowskiej mieszkanki Kiejdan Litewskich i
– Waldemara Oszczędy mieszkającego w Žilinie na Słowa-
cji. Ten ostatni jest autorem czterech pozycji książkowych.
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Z  kolei na 200 pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej 
trzydzieści osiem napisali twórcy Polonijni, najwię-
cej mieszkający w  USA (trzydzieści), na Litwie (cztery, 
wszystkie autorstwa Ireny Duchowskiej), Węgrzech 
(dwie autorstwa Marka Wawrzyńca Raka), w Kanadzie 
(jedna autorstwa Irka Świąteckiego), Francji (jedna au-
torstwa Agaty Kalinowskiej-Bouvy).

Oto nazwiska autorów mieszkających w Chicago (USA): 
– Jan Kamiński – dziewięć pozycji książkowych,
– Alina Szymczyk i Maria Mili Purymska (po trzy pozycje 
książkowe),
– Katarzyna Murawska i Władysław Panasiuk (po jednej 
pozycji książkowej).

Trzynaście pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej to anto-
logie poetycko-prozatorskie, które ukazały się w latach 
2006-2020. Zostały wydane we współpracy ze Zrzesze-
niem Literatów Polskich im. Jana Pawła II w  Chicago, 
kierowanego przez Alinę Szymczyk.

Udział twórców polonijnych we wszystkich pozy-
cjach Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej wynosi 
11% (44), w  tym 3% w  Bibliotece Staszowskiej i  19% 
w Świętokrzyskiej.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na inne, istot-
ne różnice pomiędzy Bibliotekami. 

Z pewnością w Świętokrzyskiej jest większa plejada au-
torów spoza ziemi świętokrzyskiej, pisarzy markowych, bar-
dziej znanych i doświadczonych. Szata graficzna i edytorska 
wydawanych pozycji książkowych Biblioteki Świętokrzy-
skiej jest na wyższym poziomie w porównaniu do bardziej 
siermiężnie prezentujących się książek Biblioteki Staszow-
skiej. Również widoczna jest różnica w efektach pracy ko-
rektorskiej, oczywiście na korzyść Biblioteki Świętokrzyskiej.

W  Bibliotece Staszowskiej ukazał się jeden tylko 
album Staszów piórkiem Józefa Juszczyka (pozycja 93. 
z  roku 1998), zaś w Bibliotece Świętokrzyskiej jedena-
ście albumów.

Siedem jest mojego autorstwa. Oto ich tytuły i rok 
wydania:
 – Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy 2009 r. (260. 

poz. BŚ),
 – Staszów tamtych lat 2012 r. (300. poz. BŚ),
 – Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie 2012 r. 

(302. poz. BŚ),
 – Szfakiem wybranych dworów i pałaców Kielecczyzny 

2013 r. (312. poz. BŚ),
 – W służbie Kościoła i Ojczyzny 2014 r. (324. poz. BŚ),
 – Szlakiem Mateczników Polskości cz. I. 2019 r. (375. 

poz. BŚ),
 – Wojaże po świecie z Lulą 2021 r. (398. poz. BŚ).

Autorami dwóch albumów byli Lucyna Kukomska 
i Dariusz Ossowski. Jeden zatytułowany Nie tylko Wło-
cławek został wydany w roku 2014 jako 322. poz. BŚ; 
drugi Wiąże nas Wisła ukazał się w roku 2016 jako 346. 
poz. BŚ. W roku 2015 r. wydano album Andrzeja Tyszki 
zatytułowany Miasta jak ogrody (332. poz. BS). Ponadto 
w roku 2010 jako wydawnictwo zbiorowe ukazał się al-
bum W obiektywie eskulapa (274. poz. BŚ).

W Bibliotece Świętokrzyskiej ukazały się także dwie 
części wydawnictwa półalbumowego Wojaże po Polsce, 
śladami historii i kultury. Pierwsza w roku 2018 jako 360. 
poz. BŚ, druga w roku 2021 jako 393. poz. BS.

Warto zauważyć, iż w Bibliotece Świętokrzyskiej 
wydane zostały cztery książki z twardą okładką; były to 
(w kolejności ukazywania) pozycje BŚ: 

228 – Księga Absolwentów AWF w  Warszawie 1953-
1957, w roku 2007, praca zbiorowa; 260 – Dwory i pa-
łace w widłach Wisły i Pilicy w roku 2009, 360 – Wojaże 
po Polsce, śladami historii i kultury cz.1 w roku 2018 i cz. 2 
(393) w roku 2021. Te trzy ostatnie pozycje są mojego 
autorstwa.
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17. Alfabetyczny spis autorów Biblioteki  
Staszowsko-Świętokrzyskiej i ich książki 

 1. Barbara Arendarska – Stary Szydłów w fotografii (BS 32);
 2. Regina Bachmińska – Poezje wybrane (BS 1), Przy-

jaźń drzew (BS 6) oraz Pacierz wieczorny (BS 101);
 3. Jan Bachmiński – Wybór wierszy satyrycznych (BS 3);
 4. Baltazar K – Noty, ploty i postulaty (BS 146), 24 week-en-

dy u Amelii Dams (BS 189), Socjologia dla patrzących 
z  ukosa (BŚ 235) – współautor Andrzej Tyszka, Me-
zalians we dwoje (BŚ 252) – współautor Kędzierzyna 
Koźla, Ja i reszta świata (BŚ 321), Padłeś – powstań (BŚ 
397); ponadto wspólnie z Andrzejem Tyszką opraco-
wał książkę Podkowa Leśna 1925-2025 (BŚ 358)

 5. Krzysztof Banaś – Tęsknota (BS 122);
 6. Adam Baran – Pseudonim Zapora (BS 62);
 7. Tadeusz Bielecki – Zapis dla potomnych o Armii Kra-

jowej (BS 152);
 8. Stanisław Bielski – Jestem dopóki pamiętam (BŚ 251) 

– współautor Hanna Bień-Bielska, Transformacja 
i my (BŚ 286) – współautor H. Bień-Bielska;

 9. Władysław Bielski – Ostatnia taka parada (BŚ 258);
 10. Adam Bień – Wyprawa moskiewska (BS 14);
 11. Hanna Bień-Bielska – Jestem dopóki pamiętam 

(BŚ  251) – współautor Stanisław Bielski; Transfor-
macja i my (BŚ 286) – współautor Stanisław Bielski,

 12. Witold Bimer – Wspomnienia z czasu wojny (BŚ 272);
 13. Anna Błachucka – Moc limeryków – Bardzo Poważ-

na Pani (BŚ 207), Styczna do krzywej myśli (BŚ 221);
 14. Jan Borzęcki – Życiorysy rzek – Czarna (BS 12) – 

współautor Józef Myjak;
 15. Kazimierz Brodawka-Święcicki – Anegdoty i  cieka-

wostki napoleońskie (BS 43);
 16. Kazimierz Caban – Opoczyński Słownik Biograficz-

ny (BS 170) – współautor Zbigniew Sygut;
 17. Paweł Ciepiela – Wygrałem Amerykę (BS 165), Prze-

grałam z Ameryką (BŚ 382);
 18. Stanisław Cuper – Tęsknota za rajem (BS 181);
 19. Tadeusz Czajkowski – Lustra (BS 192),
 20. Maria M.Człapińska – Opowiadania (BŚ 337), Szpital 

nadziei (BŚ 396);
 21. Zofia Danek – Chatka pod lasem (BS 57), Chciała-

bym wyśpiewać (BS 98);
 22. Zbigniew Dembiński – Przeminą wiosny uniesień (BŚ 339);
 23. Józef Drzymalski – Przejezdni goście (BS 23);
 24. Irena Duchowska – Znad Issy (BS 188), Głos z Lau-

dy (BŚ 202), Mój testament (BŚ 213), Sentymenty 
(BŚ 302), Kronika Laudańska (BŚ 399);

 25. Bogdan Dworak – …ale było i było… (BŚ 338)
 26. Jerzy Fijałkowski – Gawędy staszowskie (BS 30), 

Zamki, pałace i  dworki ziemi staszowskiej (BS 37) – 
współautor Maciej A.Zarębski, Góry Świętokrzyskie 
nieznane (BS 38), Ponidzie wita (BS 40), O zbójach świę-
tokrzyskich (BS 51), Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz 
I (BS 60), Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. II (BS 65), 
Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. III (BS 75), Opowie-
ści z Gór Świętokrzyskich cz. IV (BS 80); Sekrety zamków 
i  pałaców ziemi staszowskiej (BS  81) – współautor 
Maciej A.Zarębski, Opowieści z  Gór Świętokrzyskich 
cz. V (BS 89), Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. VI (BS 
107), Opowieści staszowskie i sandomierskie (BS 111), 
Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. VII (BS 119), Opo-
wieści sandomiersko-staszowskie (BS 125), Opowieści 
opatowsko-sandomiersko-staszowskie (BS 138), Opo-
wieści z Gór Świętokrzyskich cz. VIII (BS 144), Opowieści 
z Gór Świętokrzyskich cz. IX (BS 155), Opowieści z Gór 
Świętokrzyskich cz. X (BS 169), Opowieści z Gór Świę-
tokrzyskich cz. XI (BS 184), Opowieści z Gór Świętokrzy-
skich cz. XII (BS 191); Opowieści z Gór Świętokrzyskich 
cz. XIII (BŚ  203), Opowieści z  Gór Świętokrzyskich cz. 
XIV (BŚ  209), Opowieści z  Gór Świętokrzyskich cz.  XV 
(BŚ 224), Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XVI (BŚ 
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230), Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XVII (BŚ 242), 
Opowieści z  Gór Świętokrzyskich cz.  XVIII (BŚ  255), 
Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XIX (BŚ 276), Opo-
wieści z Gór Świętokrzyskich cz. XX (BŚ 285), Opowieści 
z Gór Świętokrzyskich cz. XXI (BŚ 290), Niedokończone 
opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XXII (BŚ 299);

 27. Leokadia Firkowska – Legendy świętokrzyskie (BS 42);
 28. Kazimierz Grabowski – Czas życia (BS 70);
 29. Włodzimierz Gruszczyński – Odwet – Jędrusie 

(BS 55), Przeminęli (BŚ 249), Historia Odwetu i Jędru-
siów (BŚ 327);

 30. Barbara Jachimczak – Losy żołnierzy NSZ na Kielec-
czyźnie (BS 35);

 31. Jan Jadach – Być regionalistą (BŚ 374);
 32. Jan Janowicz – Zielone Jeziora (BŚ 223) – współau-

tor Leon Janowicz; Tak było – pamiętnik (BŚ 282), 
 33. Leon Janowicz – Wagary na Trzykrzyskiej (BS 29), Lek-

ki chleb (BS 90), Kształt i  trwanie (BS 96), Kaziukowe 
serca (BS 118), Ukochana (BS 141), Labirynt pamięci 
(BS 153), Milkliwy i Śmieszka (BS 195), Zielone Jeziora 
(BŚ 223) – współautor Jan Janowicz, Drogi piołuno-
we (BŚ 233) – współautor Zbigniew Ulatowski;

 34. Bogdan Jasieńczyk-Szlesiński – Przenikanie od 
nowa (BS 179);

 35. Józef Juszczyk – Staszów piórkiem (BS 93);
 36. Longin Kaczanowski, Paweł Pierściński in memoriam 

(BŚ 366), współautor Maciej A.Zarębski; 
 37. Agata Kalinowska-Bouvy – Podgląd na pogląd (BŚ 268);
 38. Jan Kamiński – Schody do nieba (BŚ 257), Wier-

sze (BŚ 266), Żółte tulipany (BŚ 273), A jak Fantazja 
(BŚ  289), Bielszy odcień marzeń (BŚ 318), W  ogro-
dach wyobraźni (BŚ 352), Dokąd idziesz (BŚ 363), Do-
dani do ciszy (BŚ 377), Rozmowy daremne (BŚ 394); 

 39. Marian Karaś – Igraszki satyra (BS 53);
 40. Stanisław Kędzior – Pamięć –  Rodowody i historia 

małych ojczyzn (BŚ 212), Zarys polskiego łowiectwa 

XXI wieku (BŚ 232), Rodzina (BŚ 248), Kielecki Słowik 
wśród leśnych gór (BŚ  269), Sakralne znaki pamięci 
(BŚ 305), Pułkownik dyplomowany Aleksander Karol 
Kędzior (BŚ 316), Droga życia, czyny i pasje (BŚ 334), 
Spółdzielczość pracy Kielecczyzny (BŚ 348), Łowieckie 
impresje (BŚ 354), D/e/brza – Zbrza 640-lecie lokacji 
(BŚ 368), Historia kieleckiego Słowika (BŚ 380);

 41. Adam Kluska – Życiowe przemyślenia (BS 197);
 42. Wojciech Kołodziej – Z szuflady wspomnień (BŚ 226), 

Keks poetycki (BŚ 254), Niesplecione myśli (BŚ  291), 
Mój wiersz powszedni (BŚ 315), Bez ogródek (BŚ 344), 
Seks i satyra (BŚ 362);

 43. Mieczysław Korczak – Chirurgia stomatologiczna (BS 39), 
Życie na włosku (BS 45), Życie na włosku bis (BS 84);

 44. Wiesław Kot – Parada (BS 2), Zakamarki staszowskie 
(BS 8), Zakamarki staszowskie II (BS 9), Jodłowa piosen-
ka (BS 10), Zakamarki żydowskie (BS 11), Nowojorskie 
iskierki (BS 16), Szerokim torem (BS 17), Sygnały czasu 
(BS 48), Oczarunek (BS 96), Chwile i dedykacje (BS 123);

 45. Jan Kotlarz – Moje życie (BS 67); 
 46. Włodzimierz Koperkiewicz – Prowincjałki opoczyń-

skie (BS 174);
 47. Marian Kosiński – Chrystus sosnowy (BS 166), Ave 

Maria (BŚ 247);
 48. Stanisław Kosiński – Dzieła wyprane (BS 186);
 49. Michał Kosztołowicz – Konstrukcja języka dydaktyki 

i jego egzemplifikacja (BS 83);
 50. Alina Kowalczewska – W mojej pamięci (BS 72);
 51. Benedykt Kozieł – To co jest (BS 115);
 52. Marcin Kozłowski – Rozmowa z zegarem (BS 78);
 53. Tomasz Kruzel – Udział mojej rodziny w działalności 

patriotycznej (BS 117);
 54. Dariusz Kubalski – Życie społeczno-kulturalne w Sta-

szowie w  latach 1918-1939 (BS 71), Z  dziejów sta-
szowskiej „dwójki” 1918-1998 (BS 97);

 55. Lucyna Kukomska – Gorzki lizak (BS 124), Strzępy jesie-
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ni (BS 149), Oddech ziemi (BS 171), Nie tylko Włocławek 
(BŚ 322) – współautor Dariusz Ossowski, Wiąże nas 
Wisła (BŚ 346) – współautor Dariusz Ossowski, Wę-
drówka (BŚ 357), To już było (BŚ 367), Zatrzymaj się… 
(BŚ 376), Czasoprzestrzeń (BŚ 385), Epizody (BŚ 391);

 56. Zygmunt Kukomski – Wstrząsająca powieść z ostat-
nich lat PRL i  „S” (BS 52), Tu nas wita Trzecia Rzplita 
(BS 56), Ludzie za burtą (BS 66), Skok do nieba (BS 79), 
Nasza krew (BS 91), Gra ze śmiercią (BS 108), Zmiana 
frontu (BS 112), Ostatni pocisk (BS 120), Fiołki na wieku 
(BS 129), Idzie trzecie Tysiąclecie (BS 137), Twarde życie 
(BS 143), Tabu (BS 145), Rossabella (BS 158), Morskie 
dramaty (BS  164), Eurobóz (BS 168), Droga do raju 
(BS 176), Góralski order (BS 185), Lwi pazur (BŚ 234);

 57. Eugeniusz Kulwicki – Ocalić do zapomnienia 
(BS 24), Życie w cieniu cieni (BŚ 353),

 58. Zdzisław Łączkowski – Anegdariusz (BS 73), Anegda-
riusz Drugi (BS 95), Trzy poematy (BS 121), Piaskiem 
naprędce wpisane. Dziennik z lat 1960-1964 (BS 136), 
Tak, tak; Nie, nie. Dziennik 1969-1971 (BS 177), Dys-
puta (BS 196), Wiktoria (opowieść o matce, matkach) 
(BŚ 206), Czekanie na kometę – Dziennik 1972-1974 
(BŚ 216), Tryptyk liryczny (BŚ 304);

 59. Zuzanna Łukaszewska – Joasia ze Staszowa (BS 85), 
Zygzakiem wokół Staszowa (BS 130);

 60. Sławomir Maj – Radziwiłłowie na Ziemi Staszowskiej 
(BS 82);

 61. Janina Malicka – Strofy lekkie jak motyle (BŚ 390);
 62. Józef Marcinkowski – W poszukiwaniu samego sie-

bie (BS 27);
 63. Zenon Markiewicz – Zmarli zobowiązują żyjących 

(BS 128);
 64. Włodzimierz Matysiak – Historia więzienia na Świę-

tym Krzyżu 1886-1939 (BŚ 214);
 65. Wacław Morawski – Wiatrem smagane (BS 199);
 66. Katarzyna Murawska – Towarzysz pancerny generała 

Maczka, biografia ppłk. Antoniego Rogozińskiego (BŚ 370);
 67. Henryk Musa – Wiersze z Kaszub (BŚ 204), Poezja Ko-

narzyn (BŚ 215), Strofy dla Ciebie (BŚ 231), Od poran-
ka Do poranka (BŚ 241);

 68. Józef Myjak – Życiorysy rzek „Czarna” (BS  12) – 
współautor Jan A.  Borzęcki, Konary (BS 13), Tam 
gdzie serce Hugo Kołłątaja (BS 20) – współautor Ma-
ciej A.Zarębski;

 69. Zdzisław Nowak – Opoczyńska piłka nożna w latach 
1928-2002 (BS 182) – współautor Szymon Szpoton;

 70. Ryszard Nowicki – Klechdy ziemi rodzinnej (BS 68), 
Klechdy ziemi rodzinnej cz. II (BS 116), Klechdy ziemi 
rodzinnej cz. III (BS 151); Aleja róż (BŚ 244); 

 71. Bronisław Orzechowski – Los generała Leopolda 
Okulickiego ostrzeżeniem i przestrogą (BS 76);

 72. Dariusz Ossowski – Nie tylko Włocławek (BŚ 322) 
– współautor Lucyna Kukomska, Wiąże nas Wisła 
(BŚ 346);

 73. Maria Ostrowska – Słońcem i sercem (BS 33);
 74. Waldemar Oszczęda, autor tłumaczenia tekstów 

Po drugiej stronie Tatr (BS 74), autor książek Słowacja 
trochę bliżej czyli ciekawostki słowackie (BS 104), Im-
presje słowackie (BS 140) – współautor Maciej A.Za-
rębski, Wieści ze Słowacji (BS 163);

 75. Zbigniew Oziębłowski – Życie jak kwiaty (BŚ 307); 
 76. Karol Pacholczyk, autor tłumaczenia na język espe-

ranto – Przekroczyć próg nadziei (BS 132);
 77. Władysław Panasiuk – Piszę więc żyję (BŚ 253);
 78. Danuta Parol – Stąd nasz ród (BS 126), Stąd nasz ród 

cz. II (BS 157);
 79. Paweł Pierściński – Pagór (BŚ 208), Paweł Pierściń-

ski – w  50 lecie pracy twórczej (BŚ 219), Fotografia 
w Kielcach (BŚ 278);

 80. Jan Plewa – Katalog wystawy Moneta Polska 1923-
1988 (BS 15);

 81. Jerzy Przeździecki – Miłość i inne sierpniowe wstrząsy 
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(BS 148), Pasja (BS 159), Bunkier (BS 183), Tajemnica 
starego strychu (BS 194), Rzut na taśmę (BŚ 210), Rze-
czy Pospolite (BŚ 222), Bazar (BŚ 229), Mrugi i poświsty 
(BŚ 271), Szał zamysłów wyd. II poszerzone (BŚ 350);

 82. Maria Mili Purymska – Na skrzydłach nadziei 
(BŚ  295), Przestrzeń czasu (BŚ 323), Odcienie życia 
(BŚ 372);

 83. Wawrzyniec Marek Rak – Satyra Madziarskiego Scy-
zoryka (BŚ 303); Z satyrą w III tysiąclecie (BŚ 386);

 84. Urszula Rędziniak – Na skrzydłach nadziei (BŚ 294);
 85. Stanisław Rogala – Gdzie jest Siwobrody (BS 34); Pod 

znakiem Eskulapa (BS 61);
 86. Milan Rufus – Wyznanie miłości (BS 59);
 87. Mieczysław Sala – Znamiona czasu (BŚ 215 bis);
 88. Roman Samsel – Pokuta. Stan Tymiński – patriota 

czy blagier? (BS 156);
 89. Piotr Sierant – Pacyfikacja wsi Strużki w  1943 r. 

(BS  92), wersja niemiecka Pacyfikacji wsi Strużki 
(BS 110);

 90. Roman Sieroń – 300 godzin w  Ojczyźnie Jezusa 
(BS 154);

 91. Marek Skuza – O  czarownicy, która dzieci odmieni-
ła (BŚ 293), Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu 
(BŚ 329);

 92. Ryszard Smagacz – Próba Tożsamości (BS 7);
 93. Jan Sokół – Ludzie czterolistnej koniczynki (BS 47);
 94. Jan Supa – Modrzew – zarys dziejów Podobwodu ZWZ-

-AK Staszów (BS 105) – współautor Jerzy Więckowski;
 95. Zbigniew Sygut – Opoczyński Słownik Biograficzny 

(BS 170);
 96. Irena Szanser – Śladami dziewięciu córek Chelińskich 

z Kotlic (BŚ 261);
 97. Genowefa Szast – Wrosłam w tę ziemię (BS 102); 
 98. Tadeusz Szczerbic – Z  dziejów pokolenia Polaków 

Drugiej Rzeczypospolitej (BS 133), Z dziejów pokole-
nia Polaków Drugiej Rzeczypospolitej – wydanie po-

prawione (BŚ 243), Człowiek i los (BŚ 262);
 99. Czesława Szlachta-Pytko – I daleko i blisko (BŚ 227), 

Jesień (BŚ 246);
 100. Andrzej Szlagowski – Opowieści świętokrzyskiego 

gwarka (BŚ 389);
 101. Szymon Szpoton – Opoczyńska piłka nożna w latach 

1928-2002 (BS 182) – współautor Zdzisław Nowak;
 102. Krzysztof Szular – Walentynkowe strofy (BS 86), Wi-

gilijne strofy (BS 99), Iskra Boża (BS 142), Iskra miłości 
bożej – o Ojcu Pio (BS 172);

 103. Alina Szymczyk – Dom wspomnień (BŚ 277), Woła-
nie w ciszy (BŚ 333), W ogrodzie wspomnień (BŚ 387);

 104. Ireneusz Świątecki – Podróż w nieznane (BŚ 340);
 105. Andrzej Tyszka – Żyjąc wśród leśnych ogrodów (BS 

175), Żyjąc wśród leśnych ogrodów wydanie II zmie-
nione (BŚ  217), Socjologia dla patrzących z  ukosa 
(BŚ 235) – współautor Baltazar K., W  imię czego – 
przeciw czemu (BŚ 259), Oni zrobili to lepiej (BŚ 284), 
Żyjąc wśród leśnych ogrodów wydanie III zmienio-
ne (BŚ  301), Abecadło wartości (BŚ  328), Miasta jak 
ogrody (BŚ 332), Kultura małych ojczyzn (BŚ 364) oraz 
opracowania Znaki i  znamiona Polskości (BŚ  162), 
W rodzinie kultur europejskich (BŚ 193) i Podkowa Le-
śna 1925-2025 (BŚ 358) oraz Od historii ku przyszłości 
BŚ 373); Słodkie trucizny, gorzkie lekarstwa (BŚ 392);

 106. Zbigniew Ulatowski – Drogi piołunowe (BŚ 233) – 
współautor Leon Janowicz;

 107. Maria Waldon – Bęczków – historia (BŚ 237);
 108. Henryk Wątroba – Szum rytwiańskich jodeł (BŚ 238), 

Co mi leży na wątrobie (BŚ 319), Co mi leży na wątro-
bie cz. II (BŚ 343), Co mi leży na wątrobie cz. III (BŚ 378);

 109. Jadwiga Wielgat-Hejduk – List do świętego Mikołaja 
(BŚ 351);

 110. Jerzy Więckowski – Żołnierze Staszowa (BS 58), Mo-
drzew – zarys dziejów Podobwodu ZWZ-AK Staszów 
(BS 105) – współautor Jan Supa, Podobwód Armii 



60

Krajowej Osiek DĄB (BS 187);
 111. Władysław Wojtasik – Krople rosy (BS 139);
 112. Maciej Wójcicki – Co Pan zaśpiewa doktorze? (BS 167);
 113. Mirosław Wójcik – Poezje wybrane (BS 4);
 114. Zygmunt Wójcik – Nacięcia w  miodzie (BS 41), Zi-

mowy wściekły pies (BS 54);
 115. Jolanta Zaręba-Wronkowska – Fraszkojole i myśli nie 

zawsze uśmiechnięte (BŚ 218);
 116. Ludomira Zarębska – Ogrody dzieciństwa (BŚ 345), 

Zapiski rodzinne (BŚ 381), Moherowe fraszki (BŚ 388), 
Nasza Wieża Babel (BŚ 395);

 117. Maciej A. Zarębski – ABC miłości w małżeństwie (BS 5), 
Spacerkiem po ziemi staszowskiej (BS 18), Kalendarium 
Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 1981-1991 
(BS 19),  Tam gdzie serce Hugo Kołłątaja (BS 20) – współ-
autor Józef Myjak, Refleksje libijskie (BS 21), Zaczęło się 
od przytułku (BS 22), Życie i zagłada Żydów staszow-
skich (BS 26), Podróże, Ludzie, Spotkania (BS 28), Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie w Tarnobrzeskiem (BS 31),  
Zamki, pałace i  dworki ziemi staszowskiej (BS  37) – 
współautor Jerzy Fijałkowski, Od dżumy do dżumy 
(BS 44), Czym jest dla mnie Mała Ojczyzna (BS 49), Sta-
szów 1525-1995 kalendarium wydarzeń (BS 50), Z wi-
zytą u Manfreda (BS 63), Sekrety zamków i pałaców zie-
mi staszowskiej (BS 81) – współautor Jerzy Fijałkowski, 
Staszów naszych pradziadków (BS  88), Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne u progu III tysiąclecia (BS 94), 
Biblioteka Staszowska 100 (BS 100), Z wizytą u Manfre-
da bis (BS 103), Staszów wczoraj i dziś (BS 109), Ostatni 
z szesnastu (BS 113), Sprawy, ludzie, historia (BS 114), 
Adam Bień, życie i działalność (BS 131) – opracowanie, 
Impresje słowackie (BS 140) – współautor Waldemar 
Oszczęda, Jeszcze jedno życie (BS 147), W cztery świa-
ta strony (BS 161), Znaki i znamiona Polskości (BŚ 162) 
autor opracowania wspólnie z  Andrzejejm Tyszką, 
Zygmunt Wójcik in memoriam (BS 173), Ludzie, Pasje, 

Ślady (BS 180), W rodzinie kultur europejskich (BŚ 193) 
autor opracowania wspólnie z  Andrzejejm Tyszką, 
STK w  latach 1994-2004 (BS  198), Fakty i wydarzenia 
na Ziemi Staszowskiej na przełomie tysiącleci (BS 200), 
Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego (BŚ 201), Do-
tknięcie Ameryki – pięćdziesiąt dni w Stanach (BŚ 211), 
Ostatni z  szesnastu – wydanie II zmienione (BŚ  239), 
Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy (BŚ 260), W służ-
bie regionu świętokrzyskiego (BŚ 267), Kierunek Alaska 
(BŚ  275), Erudyta niepowszedni (BŚ  283), O  obecno-
ści w fotografii i nie tylko (BŚ 287), Okiem globtrotera 
(BS 288), Od wywiadów do reportaży (BŚ 297), autor 
opr. Posiady w cieniu Bartka (BŚ 298), Staszów tamtych 
lat (BŚ 300), Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie 
(BŚ  302), Śladami kultur prekolumbijskich (BŚ  308), 
Z  pogranicza regionalizmu i  literatury (BŚ  310), Szla-
kiem wybranych dworów i  pałaców Kielecczyzny 
(BŚ 312), Kolaże pamięci (BŚ 317), W służbie Kościoła 
i Ojczyzny (BŚ 324), Z Klerykowa w świat (BŚ 325), Pi-
sarze spod znaku Eskulapa – in memoriam – opraco-
wanie (BŚ 330), autor opr. Świętokrzyskie Towarzystwo 
Regionalne 2004-2014 (BŚ 331), Smak hobzy (BŚ 335), 
W krainie torbaczy i kiwi (BŚ 342), autor opr. Matecz-
niki Polskości gwarantem dobrej zmiany (BŚ 347), au-
tor opr. Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy (BŚ 349), 
Moje powroty (BŚ  355), Wojaże po Polsce (BŚ  360), 
Bibliografia z  lat 1965-2017 (opracowana z  J.  Jada-
chem) (BŚ 361), Wiersze i opowiadania (BŚ 365), Pa-
weł Pierściński in memoriam (BŚ  366) – współautor 
Longin Kaczanowski, Żywot marzycielki (BŚ  369), 
Szlakiem Mateczników Polskości cz. I (BŚ 375), Życie na 
rozdrożu (BŚ 379), Znałem Ich; Odeszli w latach 1990-
2020 (BŚ 384), Wojaże po Polsce cz. II (BŚ 393), Wojaże 
po świecie z Lulą (BŚ 398), Biblioteka Staszowsko-Świę-
tokrzyska Jubileuszowo (BŚ 400);

 118. Olgierd Zarudzki – Blisko i daleko (BS 46);
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 119. Adam Zych – Usta prawdy (BS 127);
18. Wydawnictwa książkowe Biblioteki Staszowskiej 

i Świętokrzyskiej w latach 1982- 2021

1982
 1. Poezje wybrane – Regina Bachmińska, seria mi-

niaturowa, str. 20
 2. Parada – Wiesław Kot, seria miniaturowa, str. 20
 3. Wybór wierszy satyrycznych – Jan Bachmiński, 

seria miniaturowa, str. 20
 4. Poezje wybrane – Mirosław Wójcik, seria miniatu-

rowa, str. 20
 5. ABC miłości w małżeństwie– Maciej A. Zarębski, 

seria miniaturowa, str. 32
 6. Przyjaźń drzew, (utwory poetyckie) – Regina 

Bachmińska, seria miniaturowa, str. 32

1983
 7. Próba tożsamości (próby poetyckie) – Ryszard 

Smagacz, seria miniaturowa, str. 36.
 8. Zakamarki staszowskie (rymowane dzieje Sta-

szowa) – Wiesław Kot, seria miniaturowa, str. 30

1984
 9. Zakamarki staszowskie II (kontynuacja rymowa-

nek) – Wiesław Kot, seria miniaturowa, str. 36

1986
 10. Jodłowa piosenka (wiersze o Iwoniczu) – Wiesław 

Kot, seria miniaturowa, str. 26

1988
 11. Zakamarki żydowskie (rymowane dzieje Żydów sta-

szowskich) – Wiesław Kot; seria miniaturowa, str. 32
 12. Życiorysy rzek – CZARNA, – Jan A. Borzęcki, Józef 

Myjak, seria miniaturowa, str. 32

 13. Konary, w  opracowaniu Józefa Myjaka, seria mi-
niaturowa, str. 30

1989
 14. Wyprawa moskiewska (fragmenty wspomnień) – 

Adam Bień, seria miniaturowa, str. 74
 15. Katalog wystawowy – moneta polska 1923-

1988 – w opracowaniu Jana Plewy, str. 28

1990
 16. Nowojorskie iskierki (wiersze o tematyce amery-

kańskiej) – Wiesław Kot, str. 74
 17. Szerokim torem (wiersze o  tematyce współcze-

snej) –Wiesław Kot, str. 56

1991
 18. Spacerkiem po ziemi staszowskiej – Maciej Za-

rębski, str. 88
 19. Kalendarium Staszowskiego Towarzystwa Kul-

turalnego 1981-1991 – Maciej Zarębski, s. 44
 20. Tam gdzie serce Hugo Kołłątaja – Józef Myjak, 

Maciej Zarębski, str. 44
 21. Refleksje libijskie, wspomnienia z  trzyletniego 

pobytu w Libii – Maciej Zarębski, str. 66
 22. Zaczęło się od przytułku – z dziejów staszowskiej 

służby zdrowia – Maciej Zarębski, str. 62

1992
 23. Przejezdni goście, opowiadanie z okresu powsta-

nia styczniowego – Józef Drzymalski, s. 96
 24. Ocalić od zapomnienia, esej więźnia stalinow-

skiego – Eugeniusz Kulwicki, str. 48
 25. Tropem zbrodni stalinowskich, – pod red. M. Za-

rębskiego, str. 182
 26. Życie i zagłada Żydów staszowskich – Maciej A. 

Zarębski, str 50 
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1993
 27. W  poszukiwaniu samego siebie, fragment pa-

miętnika ludowca –Józef Marcinkowski, str. 78
 28. Podróże, ludzie, spotkania, zbiór reportaży– Ma-

ciej A. Zarębski, str. 62
 29. Wagary na Trzykrzyskiej, czyli przestroga dla 

poetów, – Leon Janowicz, str. 106
 30. Gawędy staszowskie – Jerzy Fijałkowski, str. 84
 31. Polskie Towarzystwo Lekarskie w  Tarnobrze-

skiem (w latach 1951–1992) - opracowanie Maciej 
A.Zarębski, str. 56

 32. Stary Szydłów w  fotografii – w  opracowaniu 
Barbary Arendarskiej ze wstępem Macieja A.Zaręb-
skiego, str. 40

 33. Słońcem i  sercem, zbiór wierszy refleksyjnych – 
Maria Ostrowska, str. 84

 34. Gdzie jest Siwobrody, zbiór opowiadań współ-
czesnych – Stanisław Rogala, str. 102

 35. Losy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na 
Kielecczyźnie – Barbara Jachimczak, str.76

1994
 36. W stronę Połańca, z dziejów Insurekcji 1794 roku 

–red. M. A. Zarębskiego i L.Stępkowskiego, str. 112
 37. Zamki, pałace i dworki ziemi staszowskiej – Je-

rzy Fijałkowski, Maciej A. Zarębski. str. 82
 38. Góry Świętokrzyskie nieznane – Jerzy Fijałkow-

ski, str. 138
 39. Chirurgia stomatologiczna – Mieczysław Kor-

czak, str. 28
 40. Ponidzie wita – opowieści anegdotyczne z tere-

nu Ponidzia – Jerzy Fijałkowski, s. 136
 41. Nacięcia w miodzie – antologia poezji autorów sło-

wackich w opracowaniu Zygmunta Wójcika, str. 92
 42. Legendy świętokrzyskie – zbiór legend Krainy 

Świętokrzyskiej – Leokadia Firkowska, s. 62

 43. Anegdoty i  ciekawostki napoleońskie – zebrał 
Kazimierz Brodawka– Święcicki, str. 43.

 44. Od dżumy do dżumy – Maciej A. Zarębski, str. 216

1995
 45. Życie na włosku – partyzanckie wspomnienia „Ję-

drusiów” – Mieczysława Korczaka, str. 224
 46. Blisko i  daleko – zbiór opowiadań Olgierda Za-

rudzkiego, str. 92
 47. Ludzie czterolistnej koniczynki – wspomnienia 

ludowca Jana Sokoła, str. 168
 48. Sygnały czasu – rymowane dzieje Staszowa au-

torstwa Wiesława Kota, str. 44
 49. Czym jest dla mnie Mała Ojczyzna – w opraco-

waniu Macieja A. Zarębskiego, str. 52
 50. Staszów 1525-1995 kalendarium wydarzeń – 

Maciej A.Zarębski str. 52
 51. O zbójach świętokrzyskich – Jerzy Fijałkowski, str. 126
 52. Ocet – Wstrząsająca opowieść z ostatnich lat PRL 

i „S” – Zygmunt E. Kukomski, str. 142
 53. Igraszki Satyra – zbiór fraszek erotyczno–obycza-

jowych Mariana T. Karasia, str. 120
 54. Zimowy wściekły pies – opowiadania Zygmunta 

Wójcika. Współwydawca – GENS Kielce, str. 172
 55. ODWET – Jędrusie – Włodzimierz Gruszczyński 

(próba monografii oddziału), str. 270
 56. Tu nas wita Trzecia Rzplita – zbiór fraszek Zyg-

munta Kukomskiego, str. 60
 57. Chatka pod lasem – opowiadania i wiersze Zofii 

Danek., str. 60.
 58. Żołnierze Staszowa – zarys dziejów 1 batalionu 

2 Pułku Piechoty – Jerzy Więckowski, str. 96
 59. Wyznanie miłości – wybór wierszy – Milana Rufu-

sa, pod red. M. A. Zarębskiego, str. 90
 60. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część pierw-

sza – Jerzy Fijałkowski, str. 136
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1996
 61. Pod znakiem Eskulapa – Stanisław Rogala, str. 62.
 62. Pseudonim Zapora mjr cc. Hieronim Dekutowski 

(1918–1949) Adam F. Baran, str. 170
 63. Z wizytą u Manfreda – reportaż z pobytu w Niem-

czech – M.A.Zarębski, str. 94
 64. 50 lat LO w  Klimontowie (zjazd absolwentów 

1996) – praca zbiorowa, str. 104
 65. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część druga – 

J. Fijałkowski, str. 120
 66. Ludzie za burtą – powieść współczesna – Z. Ku-

komski, str. 120
 67. Moje życie – pamiętnik – Jan Kotlarz, str. 35
 68. Klechdy ziemi rodzinnej – zbiór esejów – Ryszard 

Nowicki. Staszów, str. 74
 69. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne – dorobek 

15-lecia – red. S. Rogali i M. Zarębskiego, str. 88
 70. Czas życia – wspomnienia – Kazimierz Grabowski, str. 80
 71. Życie społeczno–kulturalne w Staszowie w la-

tach 1918–1939 – Dariusz Kubalski, str. 100.
 72. W mojej pamięci – o staszowskiej oświacie w la-

tach 1918–1993 – Alina Kowalczewska, s. 80
 73. Anegdariusz – zbiór anegdot o sławnych ludziach 

– Zdzisław Łączkowski, str. 50
 74. Po drugiej stronie Tatr – zbiór bajek słowackich 

w tłumaczeniu Waldemara Oszczędy, str. 104
 75. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część trzecia 

– J. Fijałkowski, str. 120
 76. Los Generała L. Okulickiego ostrzeżeniem 

i przestrogą w opr. B. Orzechowskiego str. 58

1997
 77. Nad Czarną – Staszowski Almanach Literacki – 

red. S. Rogali i M. Zarębskiego, str. 192
 78. Rozmowa z zegarem – Marcin Kozłowski, (wybór 

wierszy) str. 48

 79. Skok do nieba – Zygmunt Edward Kukomski – 
powieść historyczna, str. 176

 80. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część czwar-
ta – Jerzy Fijałkowski, str. 130

 81. Sekrety zamków i pałaców ziemi staszowskiej 
– Jerzy Fijałkowski i Maciej A. Zarębski, str. 120

 82. Radziwiłłowie na ziemi staszowskiej – Sławomir 
Maj, str. 80

 83. Konstrukcja języka dydaktyki – Michał Kosztoło-
wicz, str. 88

 84. Życie na włosku bis – Mieczysław Korczak, str. 156
 85. Joasia ze Staszowa zbiór esejów wspomnienio-

wych – Zuzanna Łukaszewska, str. 64

1998
 86. Walentynkowe strofy – Krzysztof Szular, str. 60
 87. Regionalizm a historia – pod red. Macieja A. Za-

rębskiego; str. 100
 88. Staszów naszych pradziadków – Maciej A. Za-

rębski, str. 100
 89. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część piąta – 

Jerzy Fijałkowski, str. 96
 90. Lekki chleb, czyli dyskretny urok Peerelu – Leon 

Janowicz, str. 100
 91. Nasza krew – powieść historyczna – Zygmunt Ku-

komski, str. 200
 92. Pacyfikacja wsi Strużki w 1943 r. – Piotr Sierant, 

str. 60
 93. Staszów piórkiem Józefa Juszczyka – album 

grafik staszowskiego plastyka, str. 98.
 94. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne u  progu 

III tysiąclecia – Maciej A. Zarębski, str. 58
 95. Anegdariusz Drugi – Zdzisław Łączkowski. str. 56
 96. Oczarunek zbiór wierszy – Wiesław Kot, str. 92
 97. Z  dziejów staszowskiej „dwójki” 1918–1998 – 

Dariusz Kubalski, str. 56
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 98. Chciałabym wyśpiewać – zbiór wierszy, Zofia Da-
nek, str. 82

 99. Wigilijne strofy – utwory poetyckie – Krzysztof 
Szular, str. 82

1999
 100. Biblioteka Staszowska 100 – Przeżyjmy to jeszcze 

raz – w opracowaniu Macieja A.Zarębskiego, s. 160
 101. Pacierz wieczorny – wybór poezji – Regina 

Bachmińska, str. 96
 102. Wrosłam w tę ziemię – wybór poezji – Genowefa 

Szast, str. 64
 103. Z  wizytą u  Manfreda bis – reportaż z  Bawarii– 

Maciej A. Zarębski, str. 100.
 104. Słowacja trochę bliżej czyli ciekawostki sło-

wackie – Waldemar Oszczęda, str. 154
 105. Modrzew – zarys dziejów Podobwodu ZWZ–AK 

Staszów–Jan Supa, J.Więckowski, str. 206
106. Kształt i  trwanie czyli Remanent XX wieku – 

Leon Janowicz, str. 106
107. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część szósta 

– Jerzy Fijałkowski, str. 102
108. Gra ze śmiercią – powieść z lat 1939–1941 – Zyg-

munt Kukomski, str. 146
109. Staszów wczoraj i dziś – minimonografia miasta 

– Maciej A.Zarębski, str. 144.
110. Pazifikation des dorfes Strużki im jahre 1943 – 

Piotr Sierant, str. 60
111. Opowieści staszowskie i sandomierskie – Jerzy 

Fijałkowski, str. 100
112. Zmiana frontu c.d. epopei narodowej XX wieku 

Ogień września – Zygmunt Kukomski, str. 208
113. Ostatni z szesnastu – strzępy wspomnień o Ada-

mie Bieniu – Maciej A. Zarębski, str. 176

2000
114. Sprawy, ludzie, historia czyli To i owo z Gońca 

staszowskiego z lat 1990–2000 s. 122
115. To co jest – zbiór poezji – Benedykt Kozieł, str. 66
116. Klechdy ziemi rodzinnej część II – Ryszard No-

wicki, str. 82.
117. Udział mojej rodziny w działalności patriotycz-

nej – Tomasz Kruzel, str. 82
118. Kaziukowe serca czyli niewygasła pamięć Wil-

na – Leon Janowicz, str. 122
119. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część siódma 

– Jerzy Fijałkowski, str. 96.
120. Ostatni pocisk – Zygmunt Kukomski, str. 212
121. Trzy poematy – zbiór poezji. Zdzisław Tadeusz 

Łączkowski, str.48
122. Tęsknota – zbiór utworów poetyckich – Krzysztof 

Banaś, str. 50
123. Chwile i  dedykacje – wiersze – Wiesław Kot,  

str. 150
124. Gorzki lizak – powieść współczesna– Lucyna Ku-

komska, str. 204
125. Opowieści sandomiersko–staszowskie – Jerzy 

Fijałkowski, str. 98
126. Stąd nasz ród – sagi kieleckich rodów – Danuta 

Półrola – Parol, str. 266
127. Usta prawdy – zbiór wierszy – Adam A. Zych, str. 44
128. Zmarli zobowiązują żyjących–o oddziale por. Sta-

nisława GRABDY „Bema” – Zenon Markiewicz, s. 276
129. Fiołki na wieku – zbiór fraszek – Zygmunt Edward 

Kukomski, str. 136
130. Zygzakiem wokół Staszowa – wspomnienia – 

Zuzanna Łukaszewska, str. 54
131. Adam Bień – życie i działalność –w opracowaniu 

Macieja A. Zarębskiego, str. 100
132. Przekroczyć próg nadziei – Jan Paweł II w języku 

esperanto – Karol Pacholczyk, str. 178
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133. Z dziejów pokolenia Polaków II Rzeczypospoli-
tej – Tadeusz Szczerbic, str. 58

134. Forum Regionalistów Świętokrzyskich– pod 
red. Jana Jadacha i Macieja A. Zarębskiego, str. 100

135. Targi Wydawnictw Regionalnych – pod red. Jana 
Jadacha i Macieja A. Zarębskiego, str. 100

2001
136. Piaskiem naprędce wpisane. Dziennik z  lat 

1960–1964 – Zdzisław T. Łączkowski, str.190
137. Idzie trzecie Tysiąclecie – fraszki i przepowiednie 

– Zygmunt E. Kukomski, str. 80
138. Opowieści opatowsko–sandomiersko–staszow-

skie – Jerzy Fijałkowski, str. 90
139 .Krople rosy – wybór wierszy patriotyczno–religij-

nych – Władysław Wojtasik str. 72
 140. Impresje słowackie, czyli Słowacja jeszcze bli-

żej – W. Oszczęda i M. A. Zarębski, str. 254 
141. Ukochana czyli żywot Lidii męczennicy – Leon 

Janowicz, str. 100
142. Iskra Boża – strofy poetyckie poświęcone Janowi 

Pawłowi II – Krzysztof Szular, str. 54
143. Twarde życie – opowieść o płk. Romanie Bąkow-

skim – Zygmunt E. Kukomski, str.152
144. Opowieści z Gór Świętokrzyskich cześć ósma – 

Jerzy Fijałkowski, str. 96
145. Tabu – wiersze na okoliczność współczesnych wy-

darzeń,– Zygmunt E. Kukomski, str. 122
146. Noty, ploty i  postulaty. Mowy, myśli i  uczynki 

Baltazara K. – red. A.Tyszka, str. 136
147. Jeszcze jedno życie. Po ziemi chodząc zwyczaj-

nie – Maciej Andrzej Zarębski, str. 108
148. Miłość i  inne sierpniowe wstrząsy – powieść –

Jerzy Przeździecki, str. 136
149. Strzępy jesieni – powieść współczesna o  życiu 

emerytów – Lucyna Kukomska str. 126

2002
150. Forum Prasy Świętokrzyskiej – pod red. Jana Ja-

dacha i Macieja A. Zarębskiego, str. 102
151. Klechdy ziemi rodzinnej część III – zbiór esejów 

– Ryszard Nowicki, str. 70.
152. Zapis dla potomnych o Armii Krajowej – wybór 

poezji patriotycznej – Tadeusz Bielecki, str. 80
153. Labirynt pamięci czyli opowieści zapisane – 

Leon Janowicz, str. 76
154. 300 godzin w  Ojczyźnie Jezusa. Z  Jubileuszo-

wej Pielgrzymki 2000 – Roman Sieroń, str. 114
155. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część dzie-

wiąta – Jerzy Fijałkowski, str. 80
156. Pokuta. Stan Tymiński – patriota czy blagier? – 

Roman Samsel, str. 98
157. Stąd nasz ród, cz. II – sagi świętokrzyskie – Da-

nuta Półrola–Parol, str. 266
158. Rossabella – powieść współczesna o terroryzmie 

– Zygmunt E.Kukomski, str. 206
159. Pasja – sztuka teatralna o Wicie Stwoszu w wersji 

polskiej oraz niemieckiej – J. Przeździecki, str. 114 
160. Opowieść Firmantego – Od młodości do staro-

ści droga życia, red. A.Tyszka i M.Zarębski, str. 76
161. W cztery świata strony... ze S. Szwarc–Bronikow-

skim rozmawia M.A.Zarębski, str. 124
162. Znaki i znamiona polskości. Narodowy i regio-

nalny wymiar kultury – opracowanie: A. Tyszki 
i M.Zarębskiego str. 110

163. Wieści ze Słowacji – zbiór opowieści – Waldemar 
Oszczęda, str. 240

164. Morskie dramaty – opowieść – Zygmunt Edward 
Kukomski, str. 152

2003
165. Wygrałem Amerykę – reportaż z podróży za Oce-

an – Paweł Ciepiela, str. 178
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 166. Chrystus sosnowy – wybór wierszy – Marian Ko-
siński, Staszów, str. 150

 167. Co Pan zaśpiewa doktorze? – Maciej Wójcicki, 
Staszów–Gdynia, str. 150

 168. Eurobóz – Zygmunt E. Kukomski, Staszów–Elbląg, str. 104
 169. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część dziesią-

ta – Jerzy Fijałkowski, Staszów, str. 122
 170. Opoczyński Słownik Biograficzny – Kazimierz 

Caban, Zbigniew Sygut, Staszów–Opoczno, str. 40
 171. Oddech ziemi – Lucyna Kukomska, Staszów–El-

bląg, str. 130
 172. Iskra miłości bożej – O  błogosławionym Ojcu 

Pio – Krzysztof Szular, 2003, str. 72
 173. Zygmunt Wójcik – in memoriam – praca w opra-

cowaniu Macieja A. Zarębskiego str. 120 
 174. Prowincjałki opoczyńskie – Włodzimierz Koper-

kiewicz, Staszów – Opoczno, str. 150
 175. Żyjąc wśród leśnych ogrodów – Andrzej Tyszka, 

Staszów –Podkowa Leśna, str. 140
 176. Droga do raju – Zygmunt E. Kukomski, Staszów 

–Elbląg, str. 200
 177. Tak, tak; Nie, nie. Dziennik 1969–1971 – Zdzi-

sław T. Łączkowski, Staszów, str.170
 178. Vademecum rolnika – Staszów – Opoczno, str. 44
 179. Przenikanie od nowa – wybór wierszy – Bohdan 

Jasieńczyk–Szlesiński, Staszów–Zagnańsk, str. 112
 180. Ludzie, pasje, ślady – moje sześćdziesięciolecie – 

Maciej A. Zarębski, str. 170
 181. Tęsknota za rajem – wybór wierszy – Stanisław 

Cuper, Staszów –Brzeg, str. 94
 182. Opoczyńska piłka nożna w latach 1928–2002 – 

Zdzisław Nowak, Szymon Szpoton, str. 200

2004
 183. Bunkier – sztuka w dwóch aktach – Jerzy Przeź-

dziecki, Staszów – Warszawa. str. 92

184. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część jedena-
sta – Jerzy Fijałkowski, Staszów – Kielce, str. 102

185. Góralski order – Zygmunt Edward Kukomski, Sta-
szów – Elbląg, str. 182

186. Dzieła wyprane – Stanisław Kosiński, Staszów–Le-
win Brzeski, str. 116

187. Podobwód Armii Krajowej Osiek DĄB (zarys 
dziejów) – Jerzy W. Więckowski, str. 280

188. Znad Issy – wybór wierszy – Irena Duchowska, 
Kielce–Kiejdany, str. 78

189. 24 week–endy u Amelii Dams – Baltazar K. – red. 
Andrzej Tyszka, s. 82

190. Świętokrzyskie sercem Polski – Stefan Żeromski; 
Kielce, str. 72; red. A. Tyszka, M. A. Zarębski

191. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część dwuna-
sta – Jerzy Fijałkowski, str. 98

192. Lustra – opowiadania Tadeusz Z. Czajkowski,  
str. 72

193. W  rodzinie kultur europejskich, opracowanie 
A. Tyszki i Macieja A.Zarębskiego, str. 96

194. Tajemnica starego strychu – śpiewogra w dwóch 
aktach – Jerzy Przeździecki, str. 60

195. Milkliwy i Śmieszka albo O czym śpiewa Wilen-
ka? – Leon Janowicz, Zagnańsk, str. 56

196. Dysputa (mikrodramaty poetyckie) – Zdzisław Ta-
deusz Łączkowski, Zagnańsk – str. 50

197. Życiowe przemyślenia – Adam Kluska, Zagnańsk 
– Strzyżów, str. 44 formatu A4

2005
198. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w  latach 

1994–2004 – Maciej A. Zarębski, Zagnańsk, str. 112
199. Wiatrem smagane (zbiór wierszy) – Wacław Mo-

rawski, Zagnańsk, str.68 
200. Fakty i  wydarzenia na Ziemi Staszowskiej na 

przełomie tysiącleci – Maciej A. Zarębski, str. 88
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W  maju 2005 roku Biblioteka Staszowska została 
przekształcona w  Bibliotekę Świętokrzyską, której wy-
dawcą zostało Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
Biblioteki Świętokrzyskiej

2005 (maj – grudzień)
 201. Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego, Ma-

ciej A. Zarębski, str. 96
 202. Głos z Laudy – wybór wierszy, Irena Duchowska, str. 68
 203. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część trzyna-

sta, Jerzy Fijałkowski, str. 96
 204. Wiersze z Kaszub, Henryk Jerzy Musa KOT, str. 68
 205. ŻEROMSZCZAK –Almanach literacki LO im. Stefa-

na Żeromskiego w Kielcach nr 4, str. 60
 206. Wiktoria – opowieść o matce, matkach, Zdzisław 

T. Łączkowski, str. 96
 207. Moc limeryków – Bardzo Poważna Pani, Anna 

Błachucka, str. 80
 208. Pagór – zbiór wierszy, Paweł Pierściński, str. 96
 209. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część czter-

nasta, Jerzy Fijałkowski, str. 96
 210. Rzut na taśmę – sztuka teatralna, Jerzy Przeź-

dziecki, str. 56

2006
 211. Dotknięcie Ameryki – pięćdziesiąt dni w  Sta-

nach – Maciej A. Zarębski, str. 264
 212. Pamięć. Rodowody i  historia małych ojczyzn, 

Stanisław Kędzior, str. 248
 213. Mój testament –wiersze, Irena Duchowska, str. 80
 214. Historia więzienia na Świętym Krzyżu w latach 

1886–1939 – Włodzimierz Matysiak str. 128
 215. Poezja Konarzyn, Henryk Jerzy Musa KOT, str. 104
 215. bis Znamiona czasu – wiersze, Mieczysław Józef 

Sala, str. 96 (bez nr. ISBN)

 216. Czekanie na kometę – Dzienniki 1972-1974, 
Zdzisław T. Łączkowski, str. 168

 217. Żyjąc wśród leśnych ogrodów – II wyd. zmienio-
ne, A. Tyszka, str. 184

 218. Fraszkojole i myśli nie zawsze uśmiechnięte – 
Jolanta Zaręba–Wronkowska, str. 126

 219. Paweł Pierściński – w 50-lecie pracy twórczej, str. 16
 220. Janowi Pawłowi II Chicagowscy poeci – antolo-

gia poezji pod red. Macieja A. Zarębskiego, str. 118
 221. Styczna do krzywej myśli – wiersze, A. Błachucka, str. 80

2007
 222. Rzeczy Pospolite – powieść, Jerzy Przeździecki, 

str. 176
 223. Zielone jeziora, Leon i Jan Janowiczowie, str. 48
 224. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część piętna-

sta, Jerzy Fijałkowski, str. 96
 225. Almanach świętokrzyskich eskulapów, praca 

zbiorowa, str. 168
 226. Z szuflady wspomnień – poezja, Wojciech Koło-

dziej, str. 96
 227. I daleko i blisko – wiersze, Czesława Szlachta–Pyt-

ko, str. 96
 228. Księga Absolwentów AWF – w W–wie 1953–57, 

str. 184
 229. Bazar – śpiewogra, Jerzy Przeździecki, str. 80
 230. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część szesna-

sta, J Fijałkowski, str. 84
 231. Strofy dla Ciebie – wiersze, Henryk Jerzy Musa, str. 144
 232. Zarys polskiego łowiectwa XXI wieku –Stani-

sław Kędzior, str. 144
 233. Dogi piołunowe – Leon Janowicz, Zbigniew Ula-

towski, Zagnańsk. str. 48
 234. Lwi pazur – Zygmunt Kukomski, Zagnańsk–Elbląg, str. 96
 235. Socjologia dla patrzących z ukosa – A. Tyszka & 

Baltazar K., Zagnańsk, str. 160
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236. Regionalizm, Patriotyzm, Europejskość – red. 
Macieja A.Zarębskiego, str.176 

2008
237. Bęczków – historia (próba monografii) – Maria 

Waldon, str. 212 
238. Szum rytwiańskich jodeł – wybór tekstów, Hen-

ryk Wątroba, str. 64 
239. Ostatni z  szesnastu – (wyd. II zmienione),  

M. A. Zarębski. str. 144
240. Pasje i czyny Macieja A. Zarębskiego w opinii Przy-

jaciół i Współpracowników, red. Andrzej Tyszka str. 128.
241. Od poranka Do poranka – Henryk Musa, Za-

gnańsk – Gdańsk, s. 104 
242. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część sie-

demnasta – J. Fijałkowski, str. 96 
243. Z  dziejów pokolenia Polaków Drugiej Rze-

czypospolitej wydanie II uzupełnione – Tadeusz 
Szczerbic, str. 64

244. Aleja róż – Ryszard Nowicki, str. 56 
245. Powroty, antologia chicagowskich poetów, pod 

red. Macieja A. Zarębskiego, str. 136
246. Jesień (zbiór wierszy) – Czesława Szlachta-Pytko, 

Zagnańsk – Strzyżów, str. 112 
247. Ave Maria (tomik poetycki) – Marian Kosiński, Le-

win Brzeski – Zagnańsk, str. 216 
248. Rodzina – Stanisław Kędzior, Zagnańsk–Kielce,  

str. 144

2009
249. Przeminęli – Włodzimierz Gruszczyński, Za-

gnańsk–Kielce, str. 184 
250. Wojciech Żukrowski we wspomnieniach Córki 

i Przyjaciół – red. M. Zarębskiego, str.128
251. Jestem dopóki pamiętam – Hanna Bień–Bielska, 

Stanisław Bielski, str. 240

252. Mezalians we dwoje – Kędzierzyna Koźla, Baltazar 
K., str. 72

253. Piszę więc żyję – Władysław Panasiuk, str. 198
254. Keks poetycki – Wojciech Kołodziej, str. 80
255. Opowieści z Gór Świętokrzyskich część osiem-

nasta – Jerzy Fijałkowski, str. 80
256. Żeromszczak almanach literacki I LO w Kielcach, str. 64
257. Schody do nieba – Jan Kamiński, str. 80
258. Ostatnia taka parada – Władysław Bielski, str. 140
259. W imię czego – Przeciw czemu – Andrzej Tyszka, str. 80
260. Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy – Maciej 

A.Zarębski, album str. 140
261. Śladami dziewięciu córek Chelińskich z Kotlic – 

Irena Szanser, str. 264
262. Człowiek i los – Tadeusz Szczerbic, str. 246
263. Czy może być inaczej. Antologia poetów chica-

gowskich – str. 232
264. Spojrzenie. Wiersze poetów chicagowskich – pod 

red. Macieja A. Zarębskiego, str. 144
265. Almanach historyczno–literacki Świętokrzy-

skich Eskulapów – pod red. Macieja A. Zarębskie-
go, str. 160

2010
266. Wiersze – Jan Kamiński, str. 80
267. W  służbie regionu świętokrzyskiego – Maciej 

A.Zarębski, str. 224
268. Podgląd na pogląd – Agata Kalinowska–Bouvy, str. 64
269. Kielecki Słowik wśród leśnych gór – Stanisław 

Kędzior, str. 112
270. Kuncewiczowie – red. J.Termer i M.Zarębski, str. 112
271. Mrugi i poświsty – Jerzy Przeździecki, str. 56
272. Wspomnienia z czasu wojny – Witold Bimer, str. 128
273. Żółte tulipany – Jan Kamiński, str. 104
274. W  obiektywie Eskulapa – album zdjęć lekarzy 

pod red. Macieja A.Zarębskiego, str. 48
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275. Kierunek Alaska – Maciej A.Zarębski, str. 88
276. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część dzie-

więtnasta – Jerzy Fijałkowski, str. 96
277. Dom wspomnień – Alina Szymczyk, str. 152
278. Fotografia w Kielcach – Paweł Pierściński, str. 96
279. Bez złudzeń. Antologia poetów chicagowskich, 

pod red. Macieja A. Zarębskiego, str. 272
280. Droga do światła. Almanach patriotyczno–religij-

ny poetów chicagowskich, str. 280

2011
281. Świętokrzyskie sercem Polski, red. Maciej Zaręb-

ski, str. 224
282. Tak było – Pamiętnik – Jan Janowicz, str. 112
283. Erudyta niepowszedni – wspomnienie o Leonie 

Janowiczu, Maciej A.Zarębski, str. 104
284. Oni zrobili to lepiej – Andrzej Tyszka, str. 120
285. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część dwu-

dziesta – Jerzy Fijałkowski, str. 96
286. Transformacja i my – Hanna Bień–Bielska, Stani-

sław Bielski; str. 256
287. O obecności w fotografii i nie tylko (wywiad z P. 

Pierścińskim) – Maciej Zarębski, str. 120
288. Okiem globtrotera – Maciej A.Zarębski, str. 128
289. A jak Fantazja – Jan Kamiński, str. 96
290. Opowieści z  Gór Świętokrzyskich część dwu-

dziesta pierwsza, Jerzy Fijałkowski, str. 104 
291. Niesplecione myśli – Wojciech Kołodziej, str. 136
292. Powróćmy jak za dawnych lat. Księga pamiąt-

kowa „Dwójki”, Zagnańsk, str. 224
293. O  czarownicy, która dzieci odmieniła – Marek 

Skuza, str. 48

2012
294. Na skrzydłach nadziei – Urszula Rędziniak, str. 112
295. Na skrzydłach wiatru – Maria Mili Purymska, str. 112

296. Sursum corda – w górę serca – antologia twór-
ców chicagowskich, str.152

297. Od wywiadów do reportaży – Maciej A.Zarębski, 
str. 168

298. Posiady w  cieniu Bartka – piórem i  w  obiekty-
wie, w opracowaniu Macieja A.Zarębskiego, str. 112

299. Niedokończone opowieści z Gór Świętokrzyskich 
część dwudziesta druga, Jerzy Fijałkowski, str. 104

300. Staszów tamtych lat – album, Maciej A.Zarębski, 
str. 120

301. Żyjąc wśród leśnych ogrodów wydanie III zmie-
nione – Andrzej Tyszka, str. 180

302. Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie – al-
bum Macieja A. Zarębskiego, str. 40

303. Satyra Ma–dziarskiego Scyzoryka – Wawrzyniec 
Marek Rak, str. 152

304. Tryptyk liryczny – Zdzisław T. Łączkowski, str. 40
305. Sakralne znaki pamięci – Stanisław Kędzior,  

str. 128
306. Żeromszczak, almanach literacki, str. 64
307. Życie jak kwiaty – Zbigniew Oziębłowski, str. 112

2013
308. Śladami kultur prekolumbijskich – Maciej A.Za-

rębski, str. 48
309. W kręgu przyjaźni – pod red. Ludomiry Zarębskiej,  

str. 216
310. Z pogranicza regionalizmu i literatury – Maciej 

A.Zarębski, str. 96
311. Wyznanie emigranta – antologia poetów chica-

gowskich, pod red. Macieja A. Zarębskiego, str. 224
312. Szlakiem wybranych dworów i pałaców Kielec-

czyzny – album, Maciej A.Zarębski, str. 60
313. W lustrze bez makijażu i nie przy goleniu – pra-

ca poświęcona B. Dworakowi, str. 128
314. Żyli wśród nas – red. Maciej A. Zarębski, str. 224
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315. Mój wiersz powszedni – Wojciech Kołodziej, str. 88
316. Pułkownik dyplomowany – Aleksander Karol 

Kędzior – Stanisław Kędzior, str. 112
317. Kolaże pamięci – Maciej A.Zarębski, str. 128

2014
318. Bielszy odcień marzeń – Jan Kamiński, str. 208
319. Co mi leży na wątrobie – Henryk Wątroba, str. 64
320. Sentymenty – Irena Duchowska, str. 144
321. Ja i reszta świata – Baltzar K., str. 64
322. Nie tylko Włocławek (album) – Lucyna Kukomska 

i Dariusz Ossowski, str. 72
323. Przestrzeń czasu – Maria Mili Purymska (Chicago), 

str. 72
324. W służbie Kościoła i Ojczyzny (album poświęco-

ny H. Kozakiewiczowi) – Maciej A.Zarębski, str. 72
325. Ze schowka pamięci cz. I. Z Klerykowa w świat 

– Maciej A.Zarębski, str. 160
326. Zło dobrem zwyciężaj – antologia twórców chica-

gowskich, pod red. Macieja A. Zarębskiego, str. 224
327. Historia Odwetu i  Jędrusiów – Włodzimierz 

Gruszczyński, str. 272
328. Abecadło wartości – Andrzej Tyszka, str. 56

2015
329. Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu – Ma-

rek Skuza, str. 48
330. Pisarze spod znaku Eskulapa – praca w opraco-

waniu Macieja A. Zarębskiego, str. 88
331. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 

2004–2014 w opracowaniu Macieja A.Zarębskie-
go, str. 224

332. Miasta jak ogrody (album) – Andrzej Tyszka, str. 84
333. Wołanie w ciszy – Alina Szymczyk, str. 160
334. Droga życia, czyny i pasje – Stanisław E.Kędzior, 

str. 112

335. Ze schowka pamięci cz. II Smak hobzy – Maciej 
A.Zarębski, str. 176

336. Żeromszczak, almanach literacki, praca zbiorowa, str. 76
337. Opowiadania – Maria Magdalena Człapińska, str. 136
338. …ale było i było… – Bogdan Dworak, str. 232

2016
339. Przeminą wiosny uniesień – Zbigniew Dembiń-

ski, str. 224
340. Podróż w nieznane – Ireneusz Eric Świątecki (wer-

sja polsko–angielska); str. 84
341. Powroty do źródła – antologia poetów chica-

gowskich, str. 272
342. W krainie torbaczy i kiwi – Maciej A.Zarębski, str. 80
343. Co mi leży na wątrobie cz. II – Henryk Wątroba, str. 56
344. Bez ogródek – Wojciech Kołodziej, str. 88
345. Ogrody dzieciństwa – Ludomira Zarębska, str. 88
346. Wiąże nas Wisła (album) – Lucyna Kukomska i Da-

riusz Ossowski, str. 112
347. Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany 

– w opracowaniu Macieja A.Zarębskiego, str. 184
348. Spółdzielczość pracy Kielecczyzny – Stanisław 

E.Kędzior, str. 128

2017
349. Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy – w opra-

cowaniu Macieja A.Zarębskiego, str. 112
350. Szał zamysłów II wydanie poszerzone – Jerzy 

Przeździecki, str. 384
351. List do świętego Mikołaja – Jadwiga Wielgat–

Hejduk, str. 72
352. W ogrodach wyobraźni – Jan Kamiński, str. 104
353. Życie w cieniu cieni – Eugeniusz Kulwicki, str. 112
354. Łowieckie impresje – Stanisław E.Kędzior, str. 112
355. Ze schowka pamięci cz. III. Moje powroty – Ma-

ciej A.Zarębski, str. 144
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356. Na przestrzeni czasu – antologia twórców chica-
gowskich, praca zbiorowa, str. 304

357. Wędrówka – Lucyna Kukomska, str. 72
358. Podkowa Leśna 1925-2025, Sto opowieści + 

jedna – w opr. Baltazara K. i Andrzeja Tyszki, str. 152

2018
359. Z ludźmi i dla ludzi (praca zbiorowa pod red. J.Ja-

dacha i A.Tyszki) – str. 144
360. Wojaże po Polsce – Maciej A.Zarębski, str. 272
361. Bibliografia M.A.Zarębskiego – w opracowaniu 

J.Jadacha i M.A.Zarębskiego, str. 216
362. Seks i satyra – Wojciech Kołodziej, str. 72
363. Dokąd idziesz – Jan Kamiński, str. 112
364. Kultura małych ojczyzn i  wielkiej ojczyzny – 

Andrzej Tyszka, str. 104
365. Wiersze i opowiadania – Maciej A.Zarębski, str. 160
366. Paweł Pierściński in memoriam – Longin Kacza-

nowski i Maciej A.Zarębski, str. 208
367. To już było – Lucyna Kukomska, str. 184

2019
368. D/e/brza – Zbrza, 640–lecie lokacji – Stanisław 

E.Kędzior, str. 144
369. Żywot marzycielki – Maciej A.Zarębski, str. 184
370. Towarzysz pancerny generała Maczka – Kata-

rzyna Murawska, str. 152
371. Drogi do wolności, antologia twórców chicagow-

skich (praca zbiorowa) str. 232
372. Odcienie życia – Maria Mili Purymska, str. 72
373. Od historii ku przyszłości – Andrzej Tyszka, str. 136
374. Być regionalistą – Jan Jadach, str. 224
375. Szlakiem Mateczników Polskości cz. I – album, 

Maciej A.Zarębski, str. 78 
376. Zatrzymaj się… – Lucyna Kukomska, str. 112
377. Dodani do ciszy – Jan Kamiński, str. 128

2020
378. Co mi leży na wątrobie cz. III – Henryk Wątroba, 

str. 80
379. Ze schowka pamięci cz. IV. Życie na rozdrożu – 

Maciej A.Zarębski, str. 360
380. Historia kieleckiego Słowika – Stanisław E.Kę-

dzior, str. 160
381. Zapiski rodzinne – Ludomira Zarębska, str. 176
382. Przegrałam z Ameryką – Paweł Ciepiela, str. 88
383. W  hołdzie Wielkiemu Polakowi.. (antologia 

twórców chicagowskich), str. 224
384. Znałem Ich; Odeszli w latach 1990–2020 – Ma-

ciej A.Zarębski, str. 272
385. Czasoprzestrzeń – Lucyna Kukomska, str. 136
386. Z satyrą w III tysiąclecie – Wawrzyniec Marek Rak, 

str. 160
387. W ogrodzie wspomnień – Alina Szymczyk, str. 112
388. Moherowe fraszki – Ludomira Zarębska, str. 64
389. Opowieści świętokrzyskiego gwarka – Andrzej 

Szlagowski, str. 120
390. Strofy lekkie jak motyle – Janina Malicka, str. 176

2021
391. Epizody – Lucyna Kukomska, str. 168
392. Słodkie trucizny, gorzkie lekarstwa – Andrzej 

Tyszka, str. 104
393. Wojaże po Polsce cz. II – Maciej A.Zarębski, str. 280
394. Rozmowy daremne – Jan Kamiński, str. 112
395. Nasza Wieża Babel – Ludomira Zarębska, str. 60
396. Szpital nadziei – Maria Magdalena Człapińska, str. 135
397. Padłeś – powstań – Baltazar K., str. 56
398. Wojaże po świecie z Lulą (album) – Maciej A.Za-

rębski, str. 96
399. Kronika Laudańska w opr. Ireny Duchowskiej, 
400. Biblioteka Staszowsko-Świętokrzyska Jubile-

uszowo – Maciej A.Zarębski, 
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19. Podsumowanie 

Kiedy w czerwcu 1982 roku za namową Adama Bie-
nia udało się wydaniem miniaturowej książeczki zaty-
tułowanej „Poezje wybrane” autorstwa poetki Reginy 
Bachmińskiej zainaugurować serię edytorską o nazwie 
Biblioteka Staszowska, w  największych marzeniach nie 
przypuszczałem, że po blisko 40 latach dane mi będzie 
świętować promocję czterechsetnej pozycji kierowa-
nego przeze mnie regionalnego wydawnictwa. 

W międzyczasie – w lutym 1999 roku cieszyłem się 
z wydania setnej pozycji o symbolicznym tytule Biblio-
teka Staszowska 100. Jak pisze w Przedmowie tej książki 
Jan Jadach, znany kielecki regionalista i  bibliotekarz, 
idea zgromadzenia dotychczasowych (99) tytułów w jed-
nym tomie dojrzała w trakcie prezentacji działalności STK 
i dorobku Biblioteki Staszowskiej w kieleckim radiu, w trak-
cie audycji „Radio po kolacji”, prowadzonej przed miesią-
cem przez Bogdana Gumowskiego, z  udziałem prezesa 
STK i redaktora BS Macieja A.Zarębskiego, Krzysztofa Szu-
lara i moim. Mgła jaka otulała wtedy nocne Kielce i rześkie, 
lekko zmrożone powietrze nastrajały bardziej niż zwykle 
do głębszej refleksji. Stąd też i  tytuł „Przeżyjmy to jeszcze 
raz”. Reszta to już zasługa Macieja Zarębskiego, który zdo-
łał w  rekordowym czasie skrzętnie pozbierać potrzebne 
dane i stworzył rzecz, która wciąga w miarę czytania. I za-
razem zachęca do sięgnięcia do prezentowanych w  tym 
tomie książek „Biblioteki Staszowskiej”.

Warto w  tym miejscu przytoczyć ocenę pierwszej 
setki wydawnictw Staszowskiego Towarzystwa Kul-
turalnego pióra Józefa Wierzby. O ileż więcej już wiemy 
o  przeszłości Staszowa i  okolic, o  dziejach tego regionu, 
kulturze, zabytkach, ludziach za sprawą książek Biblioteki 
Staszowskiej; ileż wydobyto z zakamarków faktów, ileż to 
miejscowych ludzi pióra opublikowało swoje utwory po-
etyckie, prozę, wspomnienia; to nieocenione kompendium 

wiedzy o tym, co było niegdyś i o tym, co dzieje się obec-
nie, to ogromnie wartościowy zbiór wiadomości o miesz-
kańcach Staszowa i regionu w XX stuleciu. To niezmiernej 
wartości praca dokumentacyjna, istotny przyczynek do 
dziejów regionalizmu na Kielecczyźnie. 

Analizując znaczenie słów Biblioteka Staszowska, 
należy stwierdzić, iż stanowią one pojęcie umowne. 
Obok książek o tematyce regionalnej (jest ich najwięcej) 
związanej ze Staszowem i Ziemią Staszowską, składają 
się na nią publikacje dotyczące Litwy, Słowacji, Bawa-
rii, Ziemi Świętej, Stanów Zjednoczonych, Libii, Włoch. 
Wszyscy autorzy, zarówno książek o  tematyce regio-
nalnej, jak i  uniwersalnej, bez względu na ich pocho-
dzenie, są z nią związani równie mocno. W ten sposób 
Biblioteka stworzyła swoistą rodzinę, nietypową wspól-
notę, łączącą z  jednej strony autorów poszczególnych 
pozycji tego wydawnictwa regionalnego z  czytelni-
kami i szeroko rozumianymi współtwórcami przedsię-
wzięcia: ilustratorami, autorami zdjęć, specjalistami od 
formatowania i składania tekstów, a także sponsorami 
i  osobami zajmującymi się dystrybucją już wydanych 
książek. Więzy tej „rodziny” umacniały nie tylko kolej-
ne tomy, ale głównie imprezy promocyjne i wieczory 
autorskie. Z  reguły towarzyszyła im specjalna oprawa 
słowno-muzyczna, często uzupełniona częścią kulinar-
ną, a czasami degustacją specjalnego płynu produko-
wanego przez mistrza Jerzego Fijałkowskiego. Szereg 
spotkań autorskich z czytelnikami, sympatykami Biblio-
teki Staszowskiej znacznie wzmacniały więzi, przyczy-
niając się do utrwalania tej staszowskiej wspólnoty. 

To właśnie podczas tych spotkań odbywanych 
w  Staszowie, Kielcach, Elblągu, Tarnobrzegu, Warsza-
wie, Przasnyszu i innych miastach w Polsce, a także na 
Słowacji i  Litwie powstawały nowe inicjatywy, nawią-
zywano dalsze kontakty na niwie kulturalno-literackiej 
i zdobywano dalszych przyjaciół. 
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W  ciekawej książce Trwały ślad (wydanej własnym 
sumptem w roku 2010) Lucyna Kukomska przeprowa-
dziła analizę dynamiki edytorskiej Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego w latach 1982–2005 (marzec). 
W  tym okresie wydawanych było od jednej (w  roku 
1984 i  1986 ) do 21 (w  roku 2000) pozycji Biblioteki 
Staszowskiej. Były lata (1985 i 1987), kiedy nie wydano 
żadnej książki. Warto dodać, iż w pierwszym roku edy-
torstwa (1982) ukazało się sześć pozycji wydawniczych, 
a w 1983 roku dwie pozycje. Do roku 1995 liczba wyda-
nych rocznie książek nie przekroczyła cyfry 9, a po roku 
1996 oscylowała między 14 a 21 (z wyjątkiem „chude-
go” roku 1997, kiedy ukazało się 9 pozycji). Lucyna Ku-
komska uważa, na podstawie przeprowadzonej analizy 
tematyki wydanych książek Biblioteki Staszowskiej, że 
połowa z nich była związana z regionem. W cytowanej 
powyżej książce Kukomska pisze – W pierwszych dzie-
więciu latach działalność wydawnicza (STK) nie była im-
ponująca. Do roku 1992 wydawano średnio około 3 ksią-
żek rocznie. Drugi oddech został złapany w  roku 1993 
i od tego czasu średnia roczna wzrosła już do 14 książek. 
Rozmach wydawniczy został dostrzeżony przez centralne 
ośrodki kultury. W  listopadzie 2002 roku na zaproszenie 
Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Staszowska 
wystąpiła w  roli gościa, prezentując swój dorobek. Wiele 
ciepłych słów w  związku z  tym wypowiedział ówczesny 
wiceminister kultury, jak również i  dyrektor Biblioteki Na-
rodowej. I trudno się dziwić, skoro z Biblioteką Staszowską 
współpracowali tak znani twórcy jak poeta Zdzisław Łącz-
kowski, dramaturg Jerzy Przeździecki, nieżyjący już pisarz 
Roman Samsel, znany socjolog prof. Andrzej Tyszka, czy 
elbląski adwokat Zygmunt Kukomski, któremu wydawnic-
two wydało 17 książek, gdyż było ono otwarte na każdą 
krajową i zagraniczną propozycję. Wśród autorów Biblio-
teki Staszowskiej niewątpliwie centralną pozycję zajmują 
książki Macieja A.Zarębskiego. Jego nazwisko jako autora 

lub współautora wydawnictw figuruje 32 razy. Poza te-
matyką dotyczącą podróży autora, zawartość jego prac 
obejmuje dokumentowanie działalności Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego, historii Staszowa, opracowań 
materiałów z  różnego rodzaju organizowanych sympo-
zjów i  sesji regionalistycznych. Zarębski zajął się życiem 
i  działalnością Adama Bienia i  Manfreda Zänkera.(…) 
Wśród autorów BS wydano wiele tytułów kieleckiego geo-
loga Jerzego Fijałkowskiego, autora klechd, legend i opo-
wieści, których większość zawarł w XII częściach „Opowie-
ści z  Gór Świętokrzyskich”. W  swoich rozważaniach na 
temat działalności wydawniczej STK Lucyna Kukomska 
pisze dalej – Wydawnictwa książkowe Biblioteki Staszow-
skiej stanowiły bardzo często upominki w  różnych kon-
kursach organizowanych przez Towarzystwo, szczególnie 
dla młodzieży, ale nie tylko. Otrzymywali je również od-
wiedzający Muzeum Staszowskie przedstawiciele innych 
miast, społeczności, czy zaproszeni goście.

Omawiając działalność edytorską Staszowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego w  latach 1982-2005 nie 
sposób pominąć wydania czterech tomów Almana-
chu Staszowskiego. Były sygnowane datami – rok 1982, 
1987, 1994 i  2002. Stanowiły niezwykłe kompendium 
wiedzy o historii, kulturze, literaturze, środowisku przy-
rodniczym ziemi staszowskiej. Za wyjątkiem tomu II 
Almanachy były wydane pod moją redakcją. Poza se-
rią wydawnictw Biblioteki Staszowskiej i  Almanachów 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne wydało oryginal-
ny kalendarz na rok 1989 zawierający zdjęcia obiektów 
zabytkowych Staszowa i regionu staszowskiego, wzbo-
gacone hasłami dotyczącymi historii miasta, tej dawnej 
i tej najnowszej, oraz sylwetek znanych osób regionu.

Wiosną 2005 roku, po ukazaniu się dwusetnej pozy-
cji Biblioteki Staszowskiej, w związku z rezygnacją z dal-
szego sterowania Staszowskim Towarzystwem Kultural-
nym straciłem legitymację do działalności wydawniczej 
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w Staszowie. Tą pozycją, noszącą znamienny tytuł Fakty 
i  wydarzenia na Ziemi Staszowskiej na przełomie tysiąc-
leci, żegnałem się (po 30 latach) ze Staszowem i  jego 
mieszkańcami. Przeżyłem w tym mieście wiele sukce-
sów zawodowych (w latach 1999 - 2003 byłem konsul-
tantem woj. świętokrzyskiego w dziedzinie diagnostyki 
laboratoryjnej) i społeczno-kulturalnych, jako prezes to-
warzystwa regionalnego, jednego z czołowych w kraju, 
oraz literackich (w czerwcu 2001 roku zostałem przyję-
ty w poczet członków Związku Literatów Polskich).

Równocześnie, mając spore doświadczenie w dzie-
dzinie wydawniczej (zdobycie umiejętności pozyskiwa-
nia sponsorów, łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze 
specjalistami od formatowania tekstów książek przy-
gotowywanych do druku, dobre relacje z drukarniami 
kieleckimi – Fine Graine, Karad), postanowiłem ją kon-
tynuować. Byłem członkiem Oddziału Warszawskiego 
Związku Literatów Polskich, a także od 2004 roku Zarzą-
du Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, 
co wiązało się z  kontaktami z  tzw. Warszawką, posze-
rzało możliwość kontaktów i  współpracy kulturalno-
-literackiej. Należało tylko założyć towarzystwo, w  ra-
mach którego mogłaby działać oficyna wydawnicza. 
We wrześniu 2004 roku ten plan został zrealizowany 
i  w  Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestro-
wane Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne z  sie-
dzibą w  Zagnańsku. Wydawnictwo przybrało nazwę 
Biblioteka Świętokrzyska i  już w  maju 2005 roku uka-
zała się pierwsza pozycja świętokrzyska, będąca natu-
ralną kontynuacją dotychczasowej wydawanej edycji 
staszowskiej. Tytuł tej książki, oznakowanej podwójną 
numeracją (1 i 201) jest również znamienny – Z dziejów 
regionalizmu świętokrzyskiego. 

Na wydanie stu kolejnych książek przyszło nam cze-
kać zaledwie siedem lat. Trzysetną pozycją Biblioteki 
było wydawnictwo albumowe poświęcone… Staszo-

wowi, noszące tytuł Staszów tamtych lat, co stanowi 
wymowny dowód moich związków z  tym miastem, 
w  którym przez tyle lat żyłem, pracowałem, i  w  któ-
rym przeżyłem wiele radosnych chwil. Oto jak o  tym 
albumie pisze Jan Jadach – Mrówcza praca autora 
w  zbieraniu starych fotografii, do tej pory często nigdzie 
nie publikowanych, pozyskanych z  prywatnych albu-
mów staszowian, do których osobiście docierał, szukanie 
materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania tej 
swoistej małej monografii miasta od roku 1866 świadczy 
o  ogromnym potencjale uczuciowym, jakim darzył i  da-
rzy nadal to miasto. To, że album ten ukazał się, można 
zawdzięczać również wsparciu finansowemu darczyńców 
staszowskich (cytat z W kręgu przyjaźni, Zagnańsk 2013). 
Uroczysta promocja albumu Staszów tamtych lat odby-
ła się 1 czerwca 2012 roku w  antykwariacie Andrzeja 
Metzgera w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział wielu 
kielczan oraz kilku autorów Biblioteki, m.in. poeci – Alina 
Szymczyk z Chicago, Lucyna Kukomska z Elbląga, Wie-
sław Kot ze Staszowa, fotograf Paweł Pierściński z Kielc 
oraz znany literat warszawski Zdzisław Łączkowski, któ-
ry podkreślił wysoki poziom Biblioteki Świętokrzyskiej 
wydającej książki coraz bardziej interesujące i  warto-
ściowe. Mocno zaakcentował patriotyzm towarzyszący 
tej działalności wydawniczej, co widać, jego zdaniem, 
w edytorstwie takich pozycji jak album o dworach i pa-
łacach, w których rodziła się polska kultura. Powiedział 
na koniec – Album „Dwory i pałace w widłach Wisły i Pili-
cy” to znakomity dokument dla potomnych. Przypomniał 
też, że wielkim przyjacielem Biblioteki Staszowskiej był 
znany pisarz Wojciech Żukrowski. 

Parę miesięcy później (w  lutym 2013 r.) z  okazji 
70. rocznicy moich urodzin ukazała się książka W kręgu 
przyjaźni pod redakcją Ludomiry Zarębskiej. Jeden z jej 
rozdziałów, autorstwa Jana Jadacha Małe książeczki – 
wielka sprawa – jubileusz „Biblioteki Staszowskiej i Świę-
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tokrzyskiej, traktuje o  dotychczas wydanych trzystu 
pozycjach tego regionalnego wydawnictwa. Jadach 
pisze w nim m.in. – Bibliotekę Świętokrzyską (wcześniej 
Staszowską) określiłbym przede wszystkim jako formę do-
kumentowania „podróżowania” jej autorów. Dla jednych 
są to podróże w głąb „siebie” – tu głównie poezja, proza 
i  dramat (o  różnym zakresie chronologicznym i  rzeczo-
wym). I z pewnością te osobliwe doświadczenia – podróże 
autorów nie zawsze będą miały charakter regionalny czy 
lokalny. Bowiem nie ulega wątpliwości, iż wiele prezento-
wanych w publikacjach przemyśleń wiązało się z przeby-
waniem w  konkretnym miejscu-środowisku. Świętokrzy-
skie krajobrazy, ludzie tutaj zamieszkali są natchnieniem 
dla wielu autorów. W utworach twórców polonijnych bę-
dzie to przechowywany pod powiekami obraz Ojczyzny, 
w dużym stopniu w jej lokalnych „odmianach” czy „odcie-
niach”. Dwadzieścia kilka tomików poetyckich to utwory 
napisane przez naszych rodaków zza granicy, głównie 
ze Stanów Zjednoczonych (Chicago), bądź dotyczących 
problematyki polonijnej (Litwa). Oczywiście nie jest moim 
zamiarem ocena tego dorobku – to przede wszystkim 
owe niestandardowe wyprawy „w  głąb siebie”, oddające 
nadzieje, tęsknoty i  smutki osób, którym z  różnych po-
wodów przyszło żyć poza Ojczyzną. To także ten wspo-
mniany krajobraz, który choć „pozostał” w Polsce, uparcie 
tkwi w świadomości. Tak jak krajobrazy „szkoły kieleckiej” 
(Pierściński) – ich już nie ma – pozostały na zdjęciach. To 
zarazem w  większości ich nadal mała ojczyzna. W  ich 
twórczości są silne odniesienia do papieża Jana Pawła 
II., którego jak widać darzyli dużym szacunkiem. Też był 
poetą – i wielu zapewne nie wie, że w ramach „Biblioteki” 
również została wydana jedna książka Jego autorstwa 
(chodzi o pozycję 132. Biblioteki Staszowskiej Przekro-
czyć próg nadziei w  tłumaczeniu na język esperanto 
przez Karola Pacholczyka) – Chicagowscy literaci mają 
także swoje towarzystwo literackie im. Jana Pawła II, po-

wstałe przy pomocy Macieja Zarębskiego. Jest reprezen-
towana również Polonia Litewska (Irena Duchowska), jak 
i  związki polsko-litewskie, ze szczególnym uwzględnie-
niem Wilna (bracia Janowiczowie), problematyka polsko-
-słowacka i  Słowacja (Waldemar Oszczęda). Dla innych 
autorów BS i  BŚ będą to podróże o  innym charakterze. 
Czas będzie tutaj głównym wyznacznikiem; to dokumen-
towanie wydarzeń z przeszłości, więc historia, zwłaszcza 
lokalna i  regionalna, ale nie tylko. Także teraźniejszości, 
bo i  ona ma swój czas. I  rzeczywiste podróże, które na 
dobrą sprawę wiążą się głównie z nazwiskiem redaktora 
„Biblioteki” Macieja Zarębskiego. 

Przeprowadzając analizę porównawczą Biblioteki 
Staszowskiej i Świętokrzyskiej Jadach konkluduje – Acz-
kolwiek Biblioteka Świętokrzyska wykracza bardziej poza 
region niż staszowska, niemniej jednak regionalistyka 
jest nadal bardzo widoczna. Są tutaj opracowania obej-
mujące różnego rodzaju aspekty życia prowincjonalne-
go (sport, biografistyka), monografie regionalne (w  tym 
m.in. Szkoły Podstawowej nr 2 w  Zagnańsku, Bęczkowa, 
więzienia na Świętym Krzyżu, podkieleckiego Słowika), 
wspomnienia, a nawet utwory mocno zbeletryzowane na 
kanwie lokalnej historii (jak książka „Przeminęli” Wł. Grusz-
czyńskiego). Książki Bielskich („Jestem dopóki pamiętam”; 
„Transformacja i  my”) obejmują poniekąd wszystkie typy 
podróżowania przyjęte w  konwencji Biblioteki Staszow-
skiej (wyprawy „w głąb siebie”, podróże po Europie i dzieje 
czysto regionalne – z postacią ministra Bienia w tle, który 
proponował w okresie polskiej transformacji doraźne przy-
jęcie konstytucji marcowej z 1921 r.).

Moje podróże i relacje z nich zamieszczane w książ-
kach BS i BŚ Jadach komentuje w sposób następujący 
– Wydaje mi się, że Zarębski, człowiek znany jako regio-
nalista, wydawca, słowem pasjonat „małojczyźniany”, 
jest jedynym tego rodzaju przedstawicielem pokolenia 
regionalistów z krwi i kości (gasnącego pokolenia, można 



76

by dosadnie określić), który korzystając ze zdobyczy cywili-
zacyjnych, własnej kondycji (i oczywiście pewnej klasy czy 
kiesy) postanowił zobaczyć osobiście wybrane miejsca na 
kuli ziemskiej. Krajobraz, ludzie, zabytki, tożsamość kultu-
rowa to podstawowe cele tych podróży. Poniekąd czysty 
lokalizm globalny. Dlatego kiedyś użyłem określenia: wiel-
ki i mały świat Zarębskiego. Podróże te są dokumentowa-
ne na bieżąco (filmy, zapiski, zdjęcia) – później w postaci 
drukowanej dla podzielenia się wrażeniami z  innymi. 
Podróżował Zarębski od dawna – już jako świeżo upie-
czony maturzysta odbywał pierwsze wyprawy po kraju. 
Już wtedy podobno dokumentował je słowem pisanym 
– jak sam wyznał, nie prezentując ich jednak. Te krajowe 
podróże, wyjazdy etc. nasiliły się, kiedy osiadł w  Staszo-
wie (1975) i założył Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. 
W ten sposób wszedł w orbitę krajowego ruchu regional-
nego. Od czasu do czasu wyruszał za granicę. Te podróże 
miały jednak nietypowy czasami charakter, bo zaczęły się 
od pracy w  Libii, gdzie przebywał w  latach 1983-86 (do-
kładnie w Syrte). Z pewnością cały pobyt w Afryce trudno 
nazwać podróżą, ale cały ten kraj Zarębski zwiedzał i po-
zostawił po tym ciepło przyjęte wspomnienia pt.„Refleksje 
libijskie”(1991). Potem w roku 1995 debiut literacki reporta-
żową książką „Od dżumy do dżumy”. W latach następnych 
każdą podróż czy wyprawę zagraniczną starał się uwiecz-
nić opisem wraz z  odpowiednią dokumentacją fotogra-
ficzną „Z wizytą u Manfreda” (1996), „Dotknięcie Ameryki” 
(2006), Kierunek Alaska (2010). Każda z tych książek miała 
swoją promocję, zarówno w Kielcach czy Zagnańsku, jak 
i prezentacje w wielu innych miejscach. Zazwyczaj towa-
rzyszyły im wystawy fotograficzne. Obecnie w  oczekiwa-
niu na Australię i  Nową Zelandię oraz Meksyk, Zarębski 
popełnił „Okiem globtrotera – śladami ludzi i historii”. 

Zdaniem Jadacha, w  moich podróżniczych książ-
kach dominuje historia i  natura, ta naturalna i  ta „za-
budowana” – co w sumie określić można krajobrazem 

kulturowym. Jest zrozumiałe, że są wyróżnione jedy-
nie te jednostki, które wpisały się w konkretność tych 
miejsc (architekci, główni aktorzy wydarzeń). Godne 
podkreślenia jest to, że autor zwraca szczególną uwagę 
na ślady polskości w tych miejscach. Osobiście, z książek 
Zarębskiego najbardziej wyróżniłbym „Dotknięcie Amery-
ki”. O tej książce pisze m.in. Zdzisław Antolski w piśmie „Ra-
dostowa” – to kopalnia wiedzy na temat tego wielkiego 
kraju i mieszkającej tam Polonii. A któż z nas nie ma wujka 
w Ameryce?

W swoim ciekawym materiale Jadach omawia wy-
dawnictwa Biblioteki (1-300) pod względem statystycz-
nym. Pisze m.in. – Całość Biblioteki Staszowsko-Świę-
tokrzyskiej to księga o  grubości 33.206 stron (na jedną 
książkę przypada średnio 110 stron) o łącznym nakładzie 
133.350 (średni nakład 444) i ogółem 2.215378 950 zadru-
kowanych stron. I  zauważa – książki Biblioteki nie miały 
stałego formatu, jak i szaty graficznej – od nr. 100 zaczęto 
zamieszczać exlibris „Biblioteki”.

Chciałbym na koniec rozważań na temat tego feno-
menu edytorskiego (czterysta wydanych książek przez 
dwa regionalne stowarzyszenia o statucie non profit), 
który miałem szczęście powołać do życia przed blisko 
40 laty, przybliżyć ostatnią setkę wydanych w nim ksią-
żek. Ukazywały się one w czasie od sierpnia 2012 roku 
do września 2021, czyli na przestrzeni 9 lat. Dynamika 
wydawnicza wyglądała następująco: rok 2012 (5  mie-
sięcy) – 7 pozycji, 2013 – 10, 2014 – 11, 2015 – 10, 2016 
– 10, 2017 – 10, 2018 – 9, 2019 – 10, 2020 – 13, rok 2021 
(9 miesięcy) – 10.

Zadziwia porównywalność dynamiki wydawniczej 
Biblioteki Świętokrzyskiej i jej duża regularność – notu-
jemy rozpiętość od 9 do 13 książek przy średniej rocz-
nej 11 pozycji. 

Warto jeszcze zauważyć terminy ukazywania się po-
zycji 325., 350. i 375. Biblioteki Świętokrzyskiej i ich tytu-
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ły. 325. pozycją była książka mojego autorstwa Z Klery-
kowa w świat, stanowiąca I część cyklu autobiografii Ze 
schowka pamięci. Jej promocja miała miejsce w kielec-
kim antykwariacie Metzgera 20 czerwca 2014 r. i odby-
ła się w formie „Głośnego czytania nocą”. Udział wzięli, 
obok najbliższej rodziny, kolegów z kieleckiego „ogól-
niaka” im. Stefana Żeromskiego, z Pawłem Pierścińskim, 
Jackiem Latałą, współpracownicy ze staszowskiego 
szpitala i  kilku autorów Biblioteki, ze Stanisławem Kę-
dziorem i Janem Jadachem z Kielc oraz prof. Andrzejem 
Tyszką, który na promocję przyjechał z  podwarszaw-
skiej Podkowy Leśnej. 

350. pozycja to książka autorstwa Jerzego Przeź-
dzieckiego pod tytułem Szał zamysłów, także zawierają-
ca elementy biograficzne. Została wydana w I kwartale 
2017 roku i uświetniła jubileusz 90-lecia urodzin autora. 
Promocja książki, połączona z benefisem jubilata, odby-
ła się 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Kielcach. W imprezie uczestniczyło 
60 osób przybyłych z  całej Polski. Z  Zawiercia przyje-
chał Bogdan Dworak, z  Podkowy Leśnej niezawodny 
prof. Andrzej Tyszka, z Piórkowa znany regionalista Ka-
zimierz Kaczor, a ze Staszowa dokumentalista Stanisław 
Ratusznik. Dopisali kielczanie ze Stanisławem Durlejem, 
Andrzejem Rucińskim oraz Magdaleną Helis-Rzepką 
i  Andrzejem Dąbrowskim – dyrektorem Biblioteki. Po 
prezentacji książki przez jej redaktora, wystąpieniach 
Bogdana Dworaka, Andrzeja Tyszki, głos zabrał jubilat, 
który wyraził zadowolenie ze współpracy ze Świętokrzy-
skim Towarzystwem Regionalnym (wcześniej pisarz był 
związany ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym). 
Powiedział m.in. że doskonale czuje się na ziemi święto-
krzyskiej, którą poznał we wczesnym dzieciństwie. Pod-
czas benefisu Jerzy Przeździecki przekazał na moje ręce 
do Ośrodka w Zagnańsku cenne eksponaty muzealne, 
w tym kilka egzemplarzy białej broni.

Pozycja 375. zatytułowana Szlakiem Mateczników 
Polskości cz. I (mojego autorstwa) była promowana 
16  września 2019 roku w  Ośrodku Matecznikowym 
w Zagnańsku, podczas uroczystych obchodów 15-lecia 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. Treścią 
tego kolorowego albumu (dedykowanego Adamowi 
Bieniowi w  120. rocznicę jego urodzin) jest prezenta-
cja wybranych 43 Mateczników Patriotyzmu i  Kultury, 
zwanych potocznie Matecznikami Polskości. Stanowią 
nowe zjawisko kulturowe na mapie życia obywatelskie-
go w naszym kraju. Na wstępie książki omawiam cel ich 
narodzin i  istotę ich charakteru. Powstały, aby zatrzy-
mać pochód Polaków ku nicości, ku zatraceniu naszej 
narodowej tożsamości. Stanowią miejsca swoistego 
czakramu patriotyzmu – centra działalności naszych 
rodaków, którym na sercu leży Polskość. To są miejsca 
stanowiące rzetelne źródło wiedzy historycznej o  Oj-
czyźnie oraz ośrodki wychowania młodzieży w tradycji. 
To miejsca opieki nad wszelakimi talentami twórczymi: 
w dziedzinie nauki, sztuki oraz literatury. Tam winna być 
promowana i kultywowana kultura regionu. To również 
centra aktywności edytorskiej na rzecz małych ojczyzn 
i  równocześnie ogniska promieniowania kulturowych 
wartości, bogate w  treść i  formę. W  książce Szlakiem 
Mateczników Polskości, obok omówienia najbardziej 
charakterystycznych obiektów matecznikowych, za-
mieściłem wypowiedzi prof. Andrzeja Tyszki i prof. Bro-
nisława Gołębiowskiego dotyczące tej problematyki. 
Prof. Tyszka słusznie zauważa, że Mateczniki są realiza-
cją współczesnego patriotyzmu. a prof. Gołębiowski jest 
zdania, że mogą one stanowić próbę odrodzenia regio-
nalizmu. Lucyna Kukomska zwraca z  kolei uwagę na 
różnorodność form tematycznych polskich mateczni-
ków. Są więc izby pamięci znanych postaci, czy wydarzeń 
historycznych danego miejsca, galerie sztuki ludowej, in-
strumentów muzycznych, zagród wiejskich, zabytkowych 



78

motocykli, muzea parafialne, pustelnie zakonne. I słusznie 
zauważa, że w  zasadzie są to inicjatywy prywatne, cho-
ciaż są i placówki samorządowe typu muzeów danej Zie-
mi lub placówki sakralne. (GŚ 199/2019).

Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u  w  liście do autora 
tej książki z dnia 27 maja 2019 r., pisze – Praca Matecz-
ników Patriotyzmu i  Kultury, pielęgnowanie regionalnych 
i lokalnych tradycji jest zarówno olbrzymią szansą, jak i gi-
gantyczną potrzebą naszych czasów, doświadczających 
wrogiego nastawienia mainstreamu światowych elit do 
myślenia wspólnotowego oraz wszystkiego, co ma korze-
nie – jak ten dąb „Bartek” – mocno i  głęboko osadzone 
w przeszłości. Na koniec prezes PiS-u pisze – życzę Pań-
stwu, ale też i –nawet przede wszystkim – Polsce, by ta Pań-
stwa praca, jak i wysiłki innych ludzi dobrej woli jak najsil-
niej wzmacniały duchowo obywateli Rzeczypospolitej.

A  więc podjęta przez Bibliotekę Świętokrzyską te-
matyka jest bardzo istotna i potrzebna dla naszego ży-
cia społecznego. 

Godzi się przypomnieć, iż porównując wydawnic-
twa Biblioteki Świętokrzyskiej (od pozycji 201 do 400) 
do sygnowanych od pozycji 1 do 200 jako Biblioteka 
Staszowska, trzeba stwierdzić, iż prezentują się bardziej 
okazale (bardziej dopracowana okładka, na wyższym 
poziomie ilustracje wewnątrz książek, lepszy jakościo-
wo papier), większe objętościowo. Częściej także są 
większego formatu oraz znacznie więcej w  Bibliotece 
Świętokrzyskiej spotykamy wydawnictw albumowych 
i  kolorowych. Wydane zostały nawet cztery pozycje 
edytorskie w twardej oprawie. 

O  książkach Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej 
pisano głównie w czasopismach i pismach krajowych, 
takich jak: Kurier Polski, Sycyna, Nowe książki, Notes, Re-
alia, Kultura wsi, Zielony Sztandar, Poznaj swój kraj, Trybu-
na, Gazeta Lekarska, Polski Uniwersytet Ludowy, Rocznik 
Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 

Argumenty, Absolwenci, Zeszyty Wiejskie (rocznik Uni-
wersytetu Łódzkiego), Gość Niedzielny, Głos Katolicki, 
Moje Mazowsze, Spotkania z Zabytkami, Wieś i Rolnictwo, 
Sztuka Leczenia, Fołks-Sztyme, Zarzewie, Kurier Spółdziel-
czy, Medicus, Słowo, Nasz Dziennik, Nasz Głos, Głos Kato-
licki, Wieś i Rolnictwo, Wciąż wędrujemy, a także w prasie 
polonijnej: Polskim Przewodniku, Przeglądzie Polonijnym, 
Panoramie i Kurierze (Chicagowskim), w piśmie Express 
Chicago, w  Jupiterze (wiedeńskim), w  pismach Nasze 
Drogi (Lwów), Nasza Gazeta (Wilno).

Również informacje o  naszych wydawnictwach 
ukazywały się w  prasie lokalnej, najpierw wojewódz-
twa tarnobrzeskiego, następnie świętokrzyskiego oraz 
regionalnej (poza granicami naszego województwa). 
Najczęściej oczywiście w  Gońcu Staszowskim i  Gońcu 
Świętokrzyskim, następnie w Nowinach, Tygodniku Nad-
wiślańskim, Siarce, A-Z.

Także w  pismach kieleckich takich jak Przemiany, 
Gazeta Kielecka, Słowo Ludu, Echo Dnia, Ikar, Dedal, Teraz, 
Gazeta Lokalna, Zeszyty Sandomierskie, Świętokrzyskie, 
Przyjaciel Wodzisławia, Wiadomości Świętokrzyskie, Tygo-
dnik Ponidzia, Wiadomości Morawickie czy Gazeta Bieliń-
ska, Obecni, Eskulap Świętokrzyski, Ludowiec Świętokrzy-
ski, Radostowa, Powiat Staszowski, Ziemia Odrowążów, 
Extra Powiśle, Gazeta Zagnańska, Nad Kamienną; Ars pro 
Memoria, Em Kielce, Oleśnickie Echa, Echo Koneckie oraz 
w regionalnej prasie ogólnopolskiej, w takich pismach 
jak: Kontrasty, Kurier Poranny (Białystok), Głos Wybrzeża 
(Gdańsk), Bibliofil (Wrocław), Super Nowości (Krosno), 
Medicus (Lublin), Nowiny Andrychowskie, Puls (Warsza-
wa), Medium (Wrocław), Rocznik Lubaczowski, Raptularz 
Kulturalny (Dąbrowa Górnicza), Nad Wisłokiem (Strzy-
żów), Wieści (Podlasie), Waga i Miecz (Strzyżów), Gazeta 
Juchnowicka (Juchnowiec białostocki), Gazeta Przasny-
ska, Głos Zawiercia, Gazeta Lokalna (Osiek), Miesięcznik 
(Koszalin), Pomorski Magazyn Lekarski (Gdańsk), Gazeta 
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Średzka (Środa Wielkopolska), Panaceum (Łódź), Biuletyn 
Białostockiej Izby Lekarskiej, Merkuriusz Regionalny (Nowa 
Sól), Podwarszawskie życie Pruszkowa, Nowe Zagłębie 
(Sosnowiec), Kurier Zawierciański, Głos Regionu Zawier-
cie, Przegląd Pruszkowski, Magazyn Lekarski (Gdańsk).

O książkach Biblioteki Staszowskiej i Świętokrzyskiej 
pisało wielu autorów, pisarzy i  krytyków literackich. 
Oto ich nazwiska: Zdzisław Antolski, Andrzej Baraniak, 
Katarzyna Bernat, Emil Biela, Stanisław Bielski, Iwona 
Boratyn, Jan Borowy, Ryszard Biskup, Józef Borzęcki, 
Zygmunt Broniarek, Zbigniew Budziak, Krzysztof Burek, 
Jacek Chorabik, Paweł Ciepiela, Jerzy Daniel, Antoni Dą-
browski, Daniela Długosz- Penca, Edward Dmoszyński, 
Stanisław Durlej, Teresa Dutkiewicz, Bogdan Dworak, 
Jerzy Fijałkowski, Zbigniew Fronczek, Stanisław Gajer-
ski, Henryk Gertner, Bronisław Gołębiowski, Andrzej 
Grygiel, Jan Grygiel, Józefa Hennelowa, Irena Horban, 
Zbigniew Irzyk, Jan Jadach, Jerzy Jakubowicz, Leon 
Janowicz, Cezary Jastrzębski, Eugeniusz Kabatc, Ma-
rek Kątny, Andrzej Kierzek, Jerzy Kępa, Jerzy Kos, Grze-
gorz Kozera, Marcin Kozłowski, Helena Kozicka, Janusz 
Kuczyński; Lucyna Kukomska, Henryk Kuksz, Jan Lechic-
ki, Michał Luboradzki, Zdzisław Łączkowski, Albin Ło-
siewicz, Zuzanna Łukaszewska, Mieczysław Machulak, 
Leszek Marciniec, Józef Myjak, Stanisław Mijas, Euge-
niusz Niebelski, Agata i Tadeusz Niebudek, Anna Nogaj, 
Ryszard Nowicki, Józef Pańczyk, Władysław Panasiuk, 
Danuta Parol, Kazimierz Penca, Paweł Pierściński, Józef 
Pietrzyk, Michał Poniecki, Jerzy Przeździecki, Agniesz-
ka Radwańska, Stanisław Ratusznik, Stanisław Rogala, 
Iwona Rojek, Jerzy Samusik, Roman Samsel, Andrzej 
Stawarz, Izabela Seredocha, Jerzy Skoczylas, Michał 
Skrętek, Elżbieta Słoń, Zofia Sokół, Krzysztof Sowiński, 
Jan Stasiewicz, Jan Stępień, Adam Sznajderski, Barba-
ra Szeffer-Marcinkowska, Maria Szyszkowska, Stanisław 
Śliwa, Zbigniew Święch, Wojciech Tabor, Janina Tobe-

ra, Janusz Termer, Ryszard Tomczyk, Andrzej Tyszka, 
Jerzy Wiatr, Jerzy Więckowski, Józef Wierzba, Seweryn 
Wisłocki, Zygmunt Wójcik, Bogumił Wtorkiewicz, Jo-
lanta Zaręba-Wronkowska, Wojciech Żukrowski, Leszek 
Żuliński oraz Longin Kaczanowski, który w Roczniku Hi-
storycznym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
(w nr. 30 z 2014 r.) w artykule Regionalista uniwersalny 
– o działalności Macieja A.Zarębskiego pisze m.in. – Nie-
zwykłym dorobkiem Macieja A.Zarębskiego, i  to w  skali 
kraju, jest Biblioteka Świętokrzyska, w prostej linii kontynu-
atorka Biblioteki Staszowskiej, zainicjowanej i tak nazwa-
nej z racji wcześniejszego zamieszkiwania i pracy doktora 
w  Staszowie. Początki Bibliotek były niezwykle skromne. 
Pierwszą publikacją wydaną w 1982 roku był (o czym już 
była informacje wcześniej) tomik poezji Reginy Bachmiń-
skiej o 22 stronach w „zawrotnym” nakładzie 100 egzem-
plarzy. W 10 lat później, jak obliczył Jan Jadach, historyk, 
regionalista, bliski współpracownik prezesa, łącznie uka-
zało się 165 książek razem liczących 16.657 stron o nakła-
dzie 79 350 egzemplarzy. W roku 2014, a więc po kolejnych 
10 latach, Biblioteka liczy ponad 320 pozycji. 

Pod szyldem Biblioteki wydawane są tomiki poezji, 
wspomnienia, rozprawy historyczne i socjologiczne, albu-
my. Wiele z  nich wyszło spod pióra regionalistów i  twór-
ców ze środowisk wiejskich i  małomiasteczkowych, ale 
wśród autorów są też znane nazwiska. Godne uwagi w Bi-
bliotece Świętokrzyskiej są publikacje Zygmunta Wójcika, 
pisarza utożsamianego z tzw. nurtem chłopskim w litera-
turze, wspomnienia wojenne z  Sandomierszczyzny Wło-
dzimierza Gruszczyńskiego, Witolda Bimera z tego same-
go okresu, a dotyczące wydarzeń w Zagnańsku i okolicy, 
książki dotyczące losów Manfreda Zänkera, niemieckiego 
antyfaszysty, partyzanta sławnych „Jędrusiów”, więźnia 
Łubianki, po wojnie tłumacza nadburmistrza Berlina Za-
chodniego, oraz cieszące się bardzo dużą popularnością 
Jerzego Fijałkowskiego „Opowieści z Gór Świętokrzyskich” 



80

Ukazało się ich 22 tomy, ostatni pośmiertnie, pod tytułem 
„Niedokończone opowieści…(…) Urocze gawędy geo-
loga, dyplomowanego rolnika, urodzonego regionalisty, 
pisane tzw. lekkim piórem, ubarwione specyficznym hu-
morem, ukazują piękno ziemi świętokrzyskiej, jej przyrodę, 
zabytki, a przede wszystkim mieszkańców tej krainy, żyją-
cych onegdaj i współcześnie. 

Z wydanych w 2014 roku publikacji koniecznie trzeba 
wspomnieć książkę Zarębskiego „W  służbie Kościoła i  Oj-
czyzny”, o  ks. Henryku Kozakiewiczu, staszowskim kapła-
nie, obchodzącym jubileusz 50-lecia święceń. Praca nie jest 
bynajmniej panegirykiem, ale rzetelną biografią kapłana, 
można powiedzieć, wzorcowo służącego Panu Bogu i  lu-
dziom. Po szczegółowym omówieniu przedstawionych 
w  książce mojej zasług kapłana, Kaczanowski pisze – 
Szczególne znaczenie tej książki dr. Zarębskiego polega 
na tym, że ukazał swojego bohatera głęboko wtopionego 
w środowisko, na tle postaw ludności małomiasteczkowej 
i wiejskiej. Tyle Kaczanowski. Nic dodać, nic ująć. 

Czy nie jest to wspaniała ocena wydawnictw Biblio-
teki Staszowsko-Świętokrzyskiej?

A przecież od roku 2014 wydanych zostało do wrze-
śnia 2021 roku dalszych prawie 80 książek. Jak napisa-
łem wcześniej lepszych jakościowo, o jeszcze wyższym 
poziomie edytorskim oraz w większym stopniu autor-
stwa pisarzy znanych, zaprzyjaźnionych z  Ośrodkiem 
w  Zagnańsku, twórców ze stolicy (Przeździecki), z  Za-
wiercia (Dworak), Podkowy Leśnej (Tyszka), Krakowa 
(Kulwicki) oraz Zduńskiej Woli (Człapińska), a  także 
autorów Polonijnych z Chicago – Kamiński, Purymska, 
Szymczyk, z Wisconsin – Murawska (USA), Saskaczuan 
– Świątecki, (Kanada), Györ – Rak (Węgry), Kiejdan – Du-
chowska (Litwa).

W tym okresie (lata 2014-2021) ukazało się pięć al-
bumowych wydawnictw: Wojaże po Polsce śladami hi-
storii i kultury cz. I i cz. II, Szlakiem Mateczników Polskości 

cz. I; Wiąże nas Wisła, Wojaże po świecie z Lulą (poza al-
bumem Wiąże nas Wisła, Lucyny Kukomskiej i Dariusza 
Ossowskiego, pozostałe są mojego autorstwa). Więk-
szość wydawanych w tym okresie książek miała papier 
kredowy oraz bardzo często była wyposażona w strony 
kolorowe.

Podsumowując dorobek Biblioteki Staszowsko-
-Świętokrzyskiej jestem dumny i  usatysfakcjonowany, 
że udało mi się, bądź co bądź nieprofesjonaliście, stwo-
rzyć tak prężne wydawnictwo, mogące się poszczycić 
niebagatelną (400) ilością wyedytowanych wartościo-
wych pozycji i  zgromadzić wokół siebie tak twórczą 
i  liczną „rodzinę”. Wydaje mi się, że można to nazwać 
pewnego rodzaju fenomenem, co potwierdzają liczni 
krytycy i recenzenci. Przy tym dodatkowo prace redak-
cyjne i  korekty są wykonywane zupełnie społecznie. 
Osobiście uważam, że źródło sukcesu Biblioteki Sta-
szowsko-Świętokrzyskiej tkwi w zaangażowaniu auto-
rów i zespołu redakcyjno-technicznego, i w tym, że nie 
z wydawnictwa, ale naszym wydawnictwem żyjemy.
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STANISŁAW KĘDZIOR Wojciech Żukrowski
we wspomnieniach 
Córki i Przyjaciół

WŁODZIMIERZ   GRUSZCZYŃSKI

P R Z E M I N Ę L I

Zagnańsk – Kielce 2009

Ziemianie

Chłopi tradycyjni

Żydzi przedwojenni

Hanna Bień-Bielska, Stanisław Bielski

JESTEM 
DOPÓKI 

PAMIĘTAM...
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1

Dwory i pałace w widłach 
Wisły i Pilicy

Maciej Andrzej Zarębski

TADEUSZ SZCZERBIC

CZŁOWIEK I LOS

Władysław Bielski 

OSTATNIA TAKA PARADA 

czyli o tym jak się do Małej Wsi
Europa przez las przedzierała

Jan Kamiński
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PRO PUBLICO BONO
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BIBLIOTEKA ŚWIĘTOKRZYSKA 2009

Kędzierzyna Koźla, Baltazar K.

MEZALIANS WE DWOJE
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
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Jerzy Fijałkowski

OPOWIEŚCI
Z GÓR

ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zagnańsk 2009

część osiemnasta

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
ISBN 978-83-60921-31-9

BIBLIOTEKA

ŒWIÊTOKRZYSKA

EXLIBRIS

TOWARZYSTWO REGIONALNE

ŒWIÊTOKRZYSKIE Książka nie czyniąc sekretu,
jest trwalsza od internetu
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Jan 
Kamiński

ŻÓŁTE
TULIPANY

wiersze

Maciej Andrzej Zarębski

KIERUNEK
ALASKA

KUNCEWICZOWIE
Stanisław Eugeniusz Kędzior

Kielecki Słowik 
wśród leśnych gór

JERZY PRZEŹDZIECKI
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WIERSZE
Maciej Andrzej Zarębski

W służbie regionu
świętokrzyskiego

Kielce

Zagnańsk

Staszów

Staszowskie Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

Muzeum Ziemi Staszowskiej

Biblioteka Staszowska i Biblioteka Świętokrzyska

Goniec Staszowski i Goniec Świętokrzyski

Uniwersytet Młodzieżowy Małych Ojczyzn

Targi Wydawnictw Regionalnych

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego

Posiady w cieniu Bartka

Działalność w Radzie Krajowej
Regionalnych Towarzystw Kultury oraz 

w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Wieczory autorskie w kraju i za granicą

267

268 269 270 271

275274273272
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Jerzy Fijałkowski

OPOWIEŚCI
Z GÓR

ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zagnańsk 2011

część dwudziesta

z Pawłem Pierścińskim
rozmawia Maciej Andrzej Zarębski

O OBECNOŚCI 
W FOTOGRAFII 

I NIE TYLKO

Jerzy Fijałkowski

OPOWIEŚCI
Z GÓR

ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zagnańsk 2010

część dziewiętnasta

Paweł Pierściński

FOTOGRAFIA
W KIELCACH    

BEZ 
ZŁUDZEŃ

Antologia 
poetów chicagowskich

279

280 281 282 283
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276 278277
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Posiady w cieniu Bartka

pod redakcją

Macieja Andrzeja Zarębskiego

piórem i w obiektywie

Jerzy Fijałkowski

NIEDOKOŃCZONE
OPOWIEŚCI 

Z GÓR 
ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zagnańsk 2012

część dwudziesta druga

Urszula Rędziniak

Na skrzydłach nadziei

MAREK SKUZA

O czarownicy
która dzieci odmieniła

Maria Mili Purymska

Na skrzydłach 
wiatru

Okiem
globtrotera

Maciej
Andrzej
Zarębski

Jerzy Fijałkowski

OPOWIEŚCI
Z GÓR

ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zagnańsk 2011

część dwudziesta pierwsza

Jan Kamiński

jak

fantazja

wiersze

291
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Maciej Andrzej Zarębski

ŚLADAMI
KULTUR

PREKOLUMBIJSKICH

W kręgu 
przyjaźni

WYZNANIE
EMIGRANTA

Antologia 
poetów chicagowskich

Zdzisław Tadeusz Łączkowski

Tryptyk liryczny

Stanisław Eugeniusz Kędzior

Sakralne 
znaki pamięci

ŻYJĄC
WŚRÓD
LEŚNYCH
OGRODÓW

Andrzej
Tyszka

303

304 305 306 307

311310309308

300 302301
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B a l t a z a r  K .
i RESZTA 
ŚWIATA

Ja -

Stanisław Eugeniusz Kędzior

Pułkownik dyplomowany

Aleksander Karol Kędzior 
(1897-1986)

Żołnierz – dyplomata

Maciej Andrzej Zarębski

Szlakiem wybranych
dworów i pałaców Kielecczyzny

Odeszli...
w latach 1990-2013

 

Żyli wśród nas

Zagnańsk – Kielce 2013

315

316 317 318 319

323322321320

312 314313
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Stanisław Eugeniusz Kędzior

DROGA ŻYCIA
–

CZYNY I PASJE

A N D R Z E J  T Y S Z K A

Zagnańsk  –  Podkowa Leśna  2014

ABECADŁO

WARTOŚCI

Pisarze
spod znaku
Eskulapa

Pro memoria

M a r e k  S k u z a

Legenda o  Osance
i  Kamiennym Rycerzu

Zagnańsk

Świętokrzyskie
Towarzystwo
 Regionalne

2004 – 2014

W służbie
Kościoła 
i Ojczyzny

w 50-lecie kapłaństwa
księdza prałata

Henryka Kozakiewicza

Zło dobrem 
zwyciężaj

Antologia 
poetów chicagowskich

Włodzimierz Gruszczyński

Zagnańsk 2014

i „JĘDRUSIÓW”
Historia

327

328 329 330 331

335334333332

324 326325
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Lucyna Kukomska Dariusz Ossowski

WISŁA
Wiąże nas

Ludomira Zarębska

Ogrody dzieciństwa

Mateczniki
 

POLSKOŚCI

MATECZNIKI

 

POLSKOŚCI

MATECZNIKI

 

POLSKOŚCI

MATECZNIKI

 

POLSKOŚCI

MATECZNIKI

Polskości
gwarantem dobrej zmiany

Ireneusz Eric Świątecki

Podróż w nieznane
Journey To the Unknown

Maciej Andrzej Zarębski

W krainie torbaczy i kiwiPowroty
do źródła

Antologia 
poetów chicagowskich

Henryk Wątroba

Co mi leży na wątrobie
cz. II

– rytwiańskie jodły nadal szumią

Maria
Magdalena
Człapińska

Opowiadania

Przeminą 
wiosny 

uniesień…

339

340 341 342 343

347346345344

336 338337
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Na przestrzeni
czasu

Antologia 
twórców chicagowskich

PODKOWA LEŚNA
1925-2025 

STO
OPOWIEŚCI
+ JEDNA

Lucyna Kukomska

WĘDRÓWKA

Jan Kamiński

W ogrodach
wyobraźni

Stanisław Eugeniusz Kędzior

ŁOWIECKIE
IMPRESJE

Wspomnienia jubileuszowe

Eugeniusz Kulwicki

ŻYCIE W CIENIU „CIENI”
CZAS PEERELU DZIENNIK 1953-1973

Ze schowka pamięci cz III.

Moje powroty

Maciej Andrzej Zarębski

Stanisław Eugeniusz Kędzior

Spółdzielczość pracy
Kielecczyzny

Almanach
Rytwiański

pisarzy lekarzy

Jadwiga Wielgat-Hejduk

List do
Świętego Mikołaja

i inne opowiadania

351

352 353 354 355

359358357356

348 350349
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Stanisław Eugeniusz Kędzior

D/e/brza – Zbrza

640-lecie lokacji (1379-2019)

Katarzyna Murawska

Towarzysz
pancerny
generała
Maczka

biografia ppłk. Antoniego Rogozińskiego

Żywot
marzycielki

Maciej Andrzej
Zarębski

ANDRZEJ TYSZKA

K U LT U R A
m a ł y c h
o j c z y z n

i
w i e l k i e j
OJCZYZNY

Paweł Pierściński
in memoriam

Longin Kaczanowski

Maciej Andrzej Zarębski

Maciej Andrzej Zarębski

Wiersze
i

opowiadania

Lucyna Kukomska

TO JUŻ BYŁO

Bibliografia
z lat 1965-2017

Maciej Andrzej Zarębski
dr nauk med., pisarz, publicysta, fotograf, 

regionalista, wydawca, podróżnik

363

364 365 366 367

371370369368

360 362361
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Stanisław Eugeniusz Kędzior
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Bibl ioteka

400
Staszowsko-

Świętokrzyska

Jubileuszowo

Maria
Magdalena
Człapińska

Szpital
nadziei

Wojaże
 p

o 
św

iecie z Lulą

Macie
j A

ndrze
j Z

arębsk
i 

Baltazar K.

PADŁEŚ –
POWSTAŃ!

PODKOWA LEŚNA

Irena
Duchowska

Kronika
Laudańska

399

400

396 398397

Almanachy Staszowskie



116

22. Dokumentacja (wybór)
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Książka ukazuje się z okazji 55-lecia działalności publicznej Macieja A.Zarębskiego. 
Autor i redaktor tomu namawiają do nabycia tej ważnej dla Biblioteki Świętokrzyskiej pozycji. 

W rewanżu za wpłatę kwoty 55 zł na konto ŚTR (49 8512 0002 2001 0008 2051 0001) 
wydawca – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne – zapewnia wysyłkę 1 egz. tego wydawnictwa

Oferta specjalna Biblioteki Świętokrzyskiej

Wojaże po Polsce cz. 2 
Śladami historii i kultury
Maciej	Andrzej	Zarębski

Biblioteka Świętokrzyska 393
Zagnańsk 2021, stron 280
oprawa twarda

Pozycja albumowa. Zawiera zbiór 10 reportaży Macieja A.Zarębskiego 
z wizyt, czy wojaży po wielu regionach Polski w latach 2018-2019 z oka-
zji: pobytów wypoczynkowych, spotkań towarzyskich i  rodzinnych oraz 
podróży krajoznawczych. Reportaże są bogato ilustrowane kolorowymi 
zdjęciami, prezentującymi krajobraz, architekturę, zabytki czy spotyka-
nych ludzi. Jeśli chodzi o  geografię opisywanych miejscowości to autor 
skoncentrował się obecnie na Pograniczu. Są więc reportaże z Suwalszczy-
zny, Beskidu Orawskiego, Ziemi Cieszyńskiej, Zachodniego Wybrzeża oraz 
z 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 czy-
telników jak i krytyków literackich. Stanowi, podobnie jak poprzednia, po-
łączenie dwóch gatunków literacko-artystycznych: albumu krajoznawczego 
i reportażu literackiego. Ta swoista symbioza obrazu i opisu umożliwia peł-
niejsze ukazanie bogactwa historyczno-kulturowego naszego pięknego kraju 
w całej jego różnorodności i krasie.

Maciej A.Zarębski ma w swoim dorobku kilkanaście książek reportażo-
wych 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)



OFERTA BIBLIOTEKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk. ul. Gajowa 15

Konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 Bank Spółdzielczy w Samsonowie

rok 2014
325. Z Klerykowa w świat – Maciej Andrzej Zarębski, s. 160, cena 20 zł

rok 2015
330. Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria – s. 88, cena 15 zł

331. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne (2004-2014) – Maciej Andrzej 

Zarębski, s. 224, cena 20 zł

332. Miasta jak ogrody – Andrzej Tyszka, s. 84, cena 30 zł

333. Wołanie w ciszy – Alina Szymczyk, s. 160, cena 25 zł

334. Droga życia – czyny i pasje – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 112, cena 15 zł

335. Smak hobzy – Maciej A.Zarębski, s. 176, cena 30 zł

337. Opowiadania – Maria Człapińska, s. 136, cena 15 zł
338. ...ale było i było... – Bogdan Dworak, s. 232, cena 30 zł

rok 2016
339. Przeminą wiosny uniesień – Zbigniew Dembiński, s. 224, cena 30 zł
341. Powroty do źródła – almanach chicagowski, red. M. A. Zarębski, s. 272, c. 30 z

342. W krainie torbaczy i kiwi – Maciej A.Zarębski, s. 80, cena 30 zł
343. Co mi leży na wątrobie cz. II – Henryk Wątroba, s. 56, cena 10 zł
345. Ogrody dzieciństwa – Ludomira Zarębska, s. 88, cena 15 zł
346. Wiąże nas Wisła – Lucyna Kukomska, Dariusz Ossowski, s. 112, c. 40 zł
347. Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany – Maciej Andrzej 

Zarębski, s. 184, cena 30 zł
348. Spółdzielczość pracy Kielecczyzny – Stanisław E. Kędzior, s. 128, c. 10 zł

rok 2017
349. Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy – Maciej A. Zarębski, s. 112, c. 20 zł
350. Szał zamysłów – Jerzy Przeździecki, s. 384, cena 30 zł
351. List do Świętego Mikołaja – Jadwiga Wielgat Hejduk, s. 72, cena 10 zł
352. W ogrodach wyobraźni – Jan Kamiński, s. 104, cena 10 zł
353. Życie w cieniu „cieni” – Eugeniusz Kulwicki, s. 112, cena 15 zł
354. Łowieckie impresje – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 112, c. 10 zł
355. Moje powroty – Maciej Andrzej Zarębski, s. 144, cena 20 zł
356. Na przestrzeni czasu – antologia, red. Maciej A. Zarębski, s. 304, cena 30 zł
357. Wędrówka – Lucyna Kukomska, s. 72, cena 10 zł
358. Sto opowieści + jedna – A.Tyszka & Baltazar K., s. 152, cena 20 zł

rok 2018
359. Z ludźmi i dla ludzi – pod red. J. Jadacha i A. Tyszki, s. 144, cena 25 zł
360. Wojaże po Polsce – Maciej Andrzej Zarębski, s. 272, cena 55 zł
361. Bibliografia M. A. Zarębskiego – red. Jana Jadacha i Macieja Andrzeja 

Zarębskiego, s. 216, cena 20 zł
362. Seks i satyra – Wojciech Kołodziej, s. 72, cena 20 zł
363. Dokąd idziesz – Jan Kamiński, s. 112, cena 10 zł
364. Kultura małych ojczyzn i wielkiej ojczyzny – A. Tyszka, s. 104, cena 20 zł

365. Wiersze i opowiadania – Maciej Andrzej Zarębski, s. 160, cena 20 zł
366. Paweł Pierściński in memoriam – L. Kaczanowski, M. A. Zarębski, s. 208, c. 30 zł
367. To już było – Lucyna Kukomska, s. 184, cena 20 zł

rok 2019
368. D/e/brza – Zbrza, 640-lecie lokacji (1379-2019) – Stanisław E. Kędzior, 

s. 144, c. 20 zł
369. Żywot marzycielki… – Maciej Andrzej Zarębski, s. 184, cena 30 zł
370. Towarzysz pancerny generała Maczka – Katarzyna Murawska, s. 152, c. 25 zł
371. Drogi do wolności – antologia, red. M. A. Zarębski, s. 232, cena 30 zł
372. Odcienie życia – Maria Mili Purymska, s. 72, cena 15 zł
373. Od historii ku przyszłości – Andrzej Tyszka, s. 136, cena 20 zł
374. Być regionalistą – Jan Jadach, s. 224, cena 20 zł
375. Szlakiem Mateczników Polskości cz. I – M.A.Zarębski, s. 78, cena 30 zł
376. Zatrzymaj się... – Lucyna Kukomska, s. 112, cena 15 zł
377. Dodani do ciszy – Jan Kamiński, s. 128, cena 15 zł

rok 2020
378. Co mi leży na wątrobie cz. III – Henryk Wątroba, s. 80, c. 10 zł

379. Życie na rozdrożu – Maciej Andrzej Zarębski, s. 360, cena 40 zł

380. Historia kieleckiego Słowika – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 160, c. 15 zł

381. Zapiski rodzinne – Ludomira Zarębska, s. 176, cena 20 zł

382. Przegrałam z Ameryką – Paweł Ciepiela, s. 88, cena 20 zł
383. W hołdzie Wielkiemu Polakowi Św. Janowi Pawłowi II – antologia chica-

gowska, s. 224, cena 30 zł

384. Znałem Ich Odeszli... w latach 1990-2020 – M. A. Zarębski, s. 272, c. 30 zł

385. Czasoprzestrzeń – Lucyna Kukomska, s. 136, cena 20 zł

386. Z satyrą w III tysiąclecie – Wawrzyniec Marek Rak, s. 160, cena 20 zł

387. W ogrodzie wspomnień – Alina Szymczyk, s. 112, cena 20 zł

389. Opowieści świętokrzyskiego gwarka – Andrzej Szlagowski, s. 120, c. 25 zł

390. Strofy lekkie jak motyle – Janina Malicka, s. 176, cena 25 zł

rok 2021
391. Epizody – Lucyna Kukomska, s. 168, cena 25 zł

392. Słodkie trucizny, gorzkie lekarstwa – Andrzej Tyszka, s. 104, cena 15 zł

393. Wojaże po Polsce cz. 2 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 280, cena 55 zł

394. Rozmowy daremne – Jan Kamiński, s. 112, cena 15 zł

395. Nasza Wieża Babel – Ludomira Zarębska, s. 56, cena 15 zł

396. Szpital nadziei – Maria Magdalena Człapińska, s. 136, cena 20 zł

397. Padłeś – powstań! – Baltazar K., s. 56, cena 15 zł

398. Wojaże po świecie z Lulą – Maciej Andrzej Zarębski, s. 96, cena 35 zł

399. Kronika Laudańska – Irena Duchowska, s. 336, cena 40 zł

400. Biblioteka Staszowsko-Świętokrzyska Jubileuszowo – Maciej Andrzej 

Zarębski, s. 120, cena 30 zł



IV część pięcioksięgu mojego autorstwa Ze	schowka	pamięci zatytułowa-
na Życie	na	rozdrożu	obejmuje okres od czerwca 1989 roku do grudnia 2003. 
To czas, w którym przyszło mi żyć w pewnym rozdarciu, między dwoma 
domami, a właściwie nawet światami. Tym rodzinnym, stworzonym po po-
wrocie z Libii w Zagnańsku, gdzie w nowo wybudowanym domu mieszkała 
żona z dziećmi, i tym drugim w Staszowie, z którym wiązała mnie praca 
zawodowa, a jeszcze bardziej chyba społeczna. W weekendy odpoczywałem 
i ładowałem akumulatory w cieniu starego dębu Bartka, aby od początku ty-
godnia rzucić się w wir rozlicznych zajęć w „moim” Staszowie, z którym nadal czułem się mocno emocjonalnie 

związany. Praca zawodowa w szpitalu zajmowała mi godziny dopołudniowe, potem pozostawało puste mieszkanie, mnóstwo wolnego 
czasu do wypełnienia i potrzeba działania. Udało mi się już wcześniej sporo zrobić dla mieszkańców Staszowa – powstało Staszowskie 
Towarzystwo Kulturalne z oficyną wydawniczą, działało prężnie koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. To niewielkie miasto stało 
się ośrodkiem kulturalnym, znanym nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. A ja ciągle miałem jeszcze 
nowe pomysły i zapał do ich realizowania.

Miałem też szczęście do spotykania na swojej drodze wielu ciekawych, wartościowych i znanych ludzi, którzy na moje zaproszenie 
chętnie przyjeżdżali do Staszowa, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i talentami z mieszkańcami miasta, czy młodzieżą szkol-
ną. Bywali więc i ludzie polityki (minister Adam Bień, prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dr Marian Servatka i prof. 
Ondrey Nemčok – ambasadorowie Słowacji), kultury (Jadwiga Stępień, Eugeniusz Kabatc, Zdzisław Łączkowski, Paweł Pierściński, 
Jerzy Przeździecki, Wojciech Siemion, Józef Szajna, Zbigniew Święch, Janusz Termer, Zygmunt Wójcik, Wojciech Żukrowski, Stani-
sław Szwarc Bronikowski) nauki (prof. Bolesław Bachman, prof. Henryk Kocój, prof. Andrzej Tyszka). I co ważne potrafiłem wokół 
siebie skupić zespół zapaleńców, gotowych zaangażować się w realizację moich inicjatyw, których było naprawdę niemało, o czym 
będą się mogli przekonać Czytelnicy tej książki.

Ale im bardziej się czułem spełniony w pracy zawodowej i społecznej, tym bardziej tęskniłem za ciepłem życia rodzinnego. Stąd 
wewnętrzne rozdarcie i poczucie w tym czasie życia na rozdrożu.

Oddając do rąk Czytelników tę książkę mam nadzieję na przychylne jej przyjęcie, szczególnie że opisane w niej moje przeżycia 
starałem się pokazać na tle ówczesnych wydarzeń społeczno-politycznych. 

Maciej Andrzej Zarębski

Książkę można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne; 26-050 Zagnańsk

ul. Gajowa 15 wpłacając 40 zł (cena 1 egz. książki z wysyłką)
na konto wydawcy: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 BS Samsonów

Nowość Biblioteki Świętokrzyskiej

Ze schowka pamięci cz. IV

Życie na rozdrożu

Maciej Andrzej ZarębskiZe schowka pamięci cz. IV 
Życie na rozdrożu
Maciej	Andrzej	Zarębski

Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne 
Biblioteka Świętokrzyska 379 
Zagnańsk 2020, str. 360, oprawa miękka, papier kredowy,  
liczne fotografie, 16 stron kolorowych
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