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prace konserwatorskie, prace remontowe

Źródełko błogosławionego Wincentego 
W Karwowie, w miejscu narodzin błogosławionego Wincentego, istnieje cudowne źródełko. Mieszkańcy bardzo dbają o jego 

otoczenie, wokół panuje porządek. 

Według legendy Wincenty Kadłubek 
wyszedł z rodzicami, by podziwiać pobliskie 
okolice, popatrzeć, jak ludzie pracują i jaki 
jest urodzaj w polu. Mama zapragnęła wody. 
Wincenty stuknął laską o kamień i źródełko 
wytrysnęło. - I bije do dzisiaj – opowiada hi-
storię powstania źródełka mieszkanka Kar-
wowa, Barbara Wątor, która słyszała tę opo-
wieść od swojej babci. – I nie zamarza, nawet 
w największe mrozy. 

Troska o święte miejsce
Mieszkańcy troszczą się o to piękne miejsce 

w dolinie Opatówki. Źródełko jest obudowa-
ne. Wykonany został parking dla samochodów, 
dróżka, by dojść nią do źródełka. Zimą droga 
jest odśnieżana. Na początku lat dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wie-
ku z pomocą ówczesne-
go proboszcza Jerzego 
Siary powstała obok 
kapliczka, w środku jest 
ołtarz, wizerunek bło-
gosławionego Wincen-
tego. Przed kapliczką 
stoją ławeczki. Obok 
znajduje się ogrodzo-
ny kamień, na którym 
prawdopodobnie klę-
czał błogosławiony 
Wincenty. 

Sołtys Adam Pio-
trowski bardzo dużo sił 
wkłada, by to miejsce 
pełniło rolę duchowe-

go wyciszenia, uspokojenia. - To chluba naszej 
miejscowości – podkreśla z dumą. 

Najwięcej prac obok źródełka wykonują 
panie, które należą do Koła Różańcowego: 
Barbara Wątor, Elżbieta Dyjak, Maria Sidor, 
Alicja Czarnecka. - Mamy klucze do kaplicy 
– mówią. – Przychodzimy tu, modlimy się, 
odmawiamy różaniec, odprawiamy majówki. 
To dla nas zaszczyt, że tu urodził się Kadłubek. 

Codziennie pojawiają się przy źródełku 
ludzie z różnych stron, by ukoić pragnienie i za-
czerpnąć trochę wody. Przyjeżdżają samocho-
dami z całego regionu, z różnymi rejestracjami, 
katowickimi, śląskimi. 

Niecodziennym przeżyciem dla mieszkań-
ców była pielgrzymka rowerowa młodzieży, z 
którą przybył tu przed dwoma laty biskup san-
domierski Krzysztof Nitkiewicz. Przyjechało 
wtedy około ośmiuset rowerzystów.

Uzdrawiająca moc
Wiara sprawia cuda, czuje się tu obecność 

i wstawiennictwo błogosławionego Wincen-
tego. Woda ze źródełka ma moc uzdrawiającą. 
Pomaga na schorzenia 
ze wzrokiem. Trzeba nią 
przemywać oczy. 

- Woda pomaga nie 
tylko na oczy, uzdrowiła 
naszą mieszkankę Marię 
Karwowską, która mia-
ła raka piersi – pamięta 
mieszkanka Karwowa, 
Maria Sidor. 

Barbara Wątor opo-
wiada historię Andrzeja, 
swojego brata bliźnia-

ka, który bardzo zachorował, gdy miał około 
osiem lat. W pewnym momencie otworzył 
oczka. - Mamusiu, przynieś mi wody ze źródeł-
ka – powiedział. To była zima. Napił się trochę 
wody. I zaraz wyzdrowiał. Zaczął skakać, jakby 
się na nowo narodził. 

Wierni dziękują 
za wstawiennictwo 

Od drugiej niedzieli maja do drugiej 
niedzieli października o godzinie szesnastej 
odbywają się przy źródełku msze święte. W 
październiku jest nawet duży odpust, msza z 
pielgrzymką, której trasa przebiega od kościo-
ła we Włostowie do Karwowa. Uczestniczy w 
niej wiele osób. 

- To miejsce cieszy się uznaniem ludzi - 
mówi proboszcz parafii we Włostowie, Paweł 
Goliński. - A błogosławiony żyje pośród nas. 
Jest duży kult Wincentego, wierni dziękują za 
jego wstawiennictwo. Wincenty otacza opie-
ką parafię. Nic dziwnego, w kościele we Wło-
stowie był chrzczony. Chcemy doprowadzić 
do jego kanonizacji, ale to jeszcze długa droga. 
I nie tylko od nas zależy

(n)
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z życia samorządu

101 urodziny

ŻYCZENIA DLA JUBILATKI

RADNI UCHWALILI BUDŻET

22 stycznia Marianna Kępa, miesz-
kanka Tomaszowa, obchodziła 101. uro-
dziny. 

Z tej szczególnej okazji serdeczne 
życzenia jubilatce w imieniu Andrzeja 
Chanieckiego, burmistrza miasta i gminy 

Opatów, złożyli: Elżbieta Chodorek, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Hubert Dziadczykowski, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego. 

Pani Marianna jest matką dwóch sy-
nów, ma trzy wnuczki i trójkę prawnucząt.

Rada Miejska przyjęła budżet na 2018 r. 
Dochody gminy opiewają na 43,297 mln zł, 
wydatki – 43,597 mln zł. 

Pozytywna uchwała RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa po-

zytywnie zaopiniowała projekt uchwały, o 
czym poinformowała radnych skarbnik gmi-
ny Martyna Rusak. Budżet przygotowano z 
zachowaniem równowagi finansowej. Wśród 
wydatków znajduje się 6 mln zł na programy 
i projekty realizowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Deficyt gminy wynosi 300 tys. zł i 
będzie pokryty przychodami z wolnych środ-
ków jako nadwyżki na rachunku bieżącym. 
W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną – 130 
tys. zł, celową – 110 tys. zł. Na zarządzanie 
kryzysowe przeznacza się 108 tys. zł, na reali-
zację zadań lokalnych – 2 tys. zł.   

– Mamy świadomość, że przed gminą stoi 
wiele zadań – powiedziała przewodnicząca 
Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Go-
spodarczego i Mienia, Beata Wrzołek. – Wy-
konujemy poważne zadania społeczne, inwe-
stujemy w mieszkania socjalne. Wątpliwości 
części radnych budził projekt przeniesienia 
biblioteki do domu kultury. Opinia o projek-
cie budżetu jest pozytywna.

Podczas dyskusji głos zabierali radni: 
Krzysztof Kawalec, Szymon Heba, Marcin 
Słapek, którzy wyrażali obawy o sens przeno-
szenia biblioteki do domu kultury, dziwili się, 
że tak mało środków przeznaczono na drogi, 
nie ukrywali troski o środki na oświatę.  

Priorytetowe zadania
Burmistrz Andrzej Chaniecki w obszernej 

wypowiedzi próbował rozwiać wątpliwości 
radnych, przedstawiał konkretne fakty, dane. 
liczby. - Ważne jest, by zabezpieczyć środki fi-
nansowe na wykonywanie zadań, które należą 
do obowiązków gminy – podkreślił podczas 
podsumowania budżetu. - Tych zadań inwe-
stycyjnych, które wynikają z priorytetów, słu-
żą działalności bieżącej gminy, mieszkańcom. 

Andrzej Chaniecki wyjaśniał, że nie jest 
możliwa realizacja wszystkich zadań. Tym 
bardziej, że gmina nie zamierza brać kredytów 
i wykorzystuje środki, które udało jej się za-
oszczędzić. Potrzeby zawsze są duże, co roku 
udaje się wykonać naprawdę sporo inwestycji. 
Wszystko jest związane z możliwością pozy-
skiwania środków, na przykład w sprawie ter-
momodernizacji. Tu chodzi o to, by dzieciom 
poprawił się komfort w szkole, pracownikom 
w urzędzie.

Burmistrz odniósł się też do oczyszczalni 
ścieków. - Ma już 20 lat, technologia zmienia 

się dzisiaj z dnia na dzień i musi być zgodna 
z przepisami ochrony środowiska – wyjaśniał. 
- To jest duża inwestycja, rozłożona na kilka 
lat. Niewątpliwie źle się stało, że Komisja Eu-
ropejska zdecydowała, by podatek VAT nie 
był kwalifikowany, co niesamowicie obciąża 
koszty gmin. Przy tej okazji modernizujemy 
odcinki wodociągów, ujęcie wody w Leszcz-
kowie. Tych potrzeb nadal jest dużo. A chce-
my, by warunki funkcjonowania ludzi stawały 
się lepsze. 

Bezpieczne zadłużenie
Andrzej Chaniecki poinformował, że 

na razie zrezygnowano z budowy Zakła-

du Opiekuńczo-Leczniczego, bo nie jest 
to inwestycja priorytetowa. Koszty pracy 
znacznie wzrosły i nie stać gminy, by do-
kładać ponad 4 mln zł z własnego budżetu. 
Są inne ważniejsze zadania.  Projekt na re-
witalizację nie został zakwalifikowany, ale 
gmina zaprotestowała, bo nie dano jej peł-
nej punktacji 16 proc., tylko 13 w punkcie 
dotyczącym ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla. 

Zadłużenie wynosi 16,4 mln zł, gmina 
spłaca w tym roku 700 tys. zł ze środków, 
które zaoszczędziła i jak co roku spłaca 400 
tys. obsługi. - Do wykonanych dochodów 
mamy 39 proc. zadłużenia, jak spłacimy 
należności będzie około 32 proc. – powie-
dział burmistrz. - Dzisiaj mamy zadłużenie 
bezpieczne. 
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POCZTÓWKI 
WIELKANOCNE

ze zbiorów Bogumiły Grudniewskiej 

Dzięki uprzejmości Bogumiły Grud-
niewskiej prezentujemy państwu unika-
towe pocztówki wydane z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy.

Pocztówki pochodzą z lat 50. ubie-
głego stulecia i prawdopodobnie były 

wykonane przez lokalnego fotografika. 
Na wszystkich przedstawiany jest jakiś 
akcent architektoniczny związany z na-
szym miastem.

Już wtedy „grafika komputerowa” tra-
fiła do Opatowa, co widać na załączonych 
pocztówkach. Sposób ich wykonania w 
tamtym okresie, gdy nie było dostępu do 
komputerów, musiała być trudną i mozol-
ną pracą dla każdego artysty, który wyko-

nywał je w technice kolażu grafiki i zdję-
cia. Dziś bez większego problemu każdy 
może zrobić różnego rodzaju aranżacje 
zdjęć w zaciszu swojego domu z pomocą 
komputera. 

Przy okazji prezentacji pocztówek, 
prosimy Drogich Czytelników o przej-
rzenie swoich starych zbiorów, albumów. 
Jeśli państwo natrafią na podobne pereł-
ki, serdecznie prosimy o kontakt z naszym 
Urzędem Miasta i Gminy. 
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Kierownik OPS Elżbieta Chodorek
Program romski w Opatowie realizowany jest od wielu lat. Na przyszły rok poprzez 

Urząd Wojewódzki gmina złożyła kolejny wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Nowy projekt też przewiduje odnowienie mieszkania kolejnej 
rodziny. Zakres prac będzie zależał od środków, które gmina otrzyma. Dodatkowe 
pieniądze mogą być przyznane na wyprawki, podręczniki. W Opatowie jest piękna 
tradycja, że wszystkie dzieci romskie chodzą do szkoły. 

ODNOWIONE MIESZKANIE 
RODZINY MAJEWSKICH

w rodzinie romskiej

Jesteśmy na pierwszym piętrze w 
mieszkaniu państwa Majewskich przy 
ulicy Sienkiewicza w Opatowie. Niedaw-
no ich lokal został wyremontowany.  

Wszędzie nowa stolarka
Na 51 metrach są dwa pokoje, kuch-

nia, łazienka. Wszędzie nowa stolarka 
drzwiowa, okienna, nowe panele, meble. 
Jest położona terakota, glazura w łazience. 
To pięknie odnowione mieszkanie. - Pra-
ce wykonaliśmy dzięki dotacji z Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014 – 2020 z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji , który re-
alizowała gmina Opatów, głównie dzięki 
Jarosławowi Czubowi z referatu promocji 
miasta – mówi kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Elżbieta Chodorek. Gmina 
Opatów bierze udział w programie blisko 
15 lat. Obecnie na terenie województwa 
świętokrzyskiego uczestniczą w nim mia-
sto Kielce i gmina Opatów. 

Warunki w mieszkaniu wymagały 
zmian, głównie ze względu na chorobę 
seniorki Grażyny Majewskiej, która jest 
osobą niepełnosprawną. Środki zostały 
przeznaczone na instalację centralnego 
ogrzewania, teraz jest ciepło w mieszka-
niu. Wcześniej w każdym pomieszczeniu 
znajdował się piec, co pochłaniało dość 
duże koszty. 

Kierownik Elżbieta Chodorek doce-
nia olbrzymie zaangażowanie Majewskich 
podczas remontu. Rodzina nie czekała, 
by ktoś za nią wszystko zrobił. Włączała 
się do prac, proponowała swoje rozwiąza-

nia, miała wiele oryginalnych pomysłach. 
Zwraca uwagę estetyka wnętrz, wyposaże-
nie, dostosowanie pomieszczeń do wszyst-
kich mieszkańców rodziny wielopokole-
niowej. Aż miło tutaj przebywać! 

- Rodzina jest bardzo aktywna w za-
spokajaniu swoich potrzeb – podkreśla 
Elżbieta Chodorek. - Opiekuje się swoją 
mamą. Stanowi integralną część społecz-

ności Opatowa, bo nie ma u nas podziału 
na Romów i Polaków. 

Poplątane są tabory
Rodzina Majewskich jest 3-pokolenio-

wa. W jednym mieszkaniu przebywa Gra-
żyna Majewska (ur. 1954) oraz jej czworo 
dzieci: Zenon (1974), Leokadia (1975),  
Agnieszka (1978), Damian (1984). Jest 
także syn Agnieszki, Dżastin (2007), uczeń 
klasy trzeciej Szkoły Podstawowej  nr 2. 
Pani Grażyna wychowała też do szesnaste-
go roku życia dwoje dzieci swojej krewnej, 
która zginęła w wypadku. Chłopiec miał 
3 latka, dziewczynka - rok i trzy miesiące. 
Mąż pani Grażyny, Zbigniew już nie żyje, 
zmarł w wieku 48 lat w 1998 r. 

Seniorka rodu, pani Grażyna, osiedli-
ła się w Opatowie przed 43 laty, wcześniej 
mieszkała w Ostrowi Mazowieckiej. Jej 
mama wyszła tu za mąż. - Tata stąd po-
chodził, miał tu rodziców, dziewięcioro 
rodzeństwa – opowiada. – Wszyscy miesz-
kali przy ulicy 1 Maja, dwoje teraz mieszka 
w Opocznie, pozostali w Opatowie. Mama 
występowała w zespole muzycznym. Swój 
zespół miał też tata. 

Zenon Majewski od dziecka pamię-
ta, jak mama śpiewała tradycyjne piosenki 
romskie o przyrodzie, o dawnym życiu, 
rodzinie. Bardzo jej się podobały tabory, 
nawet dziś chciałaby nimi jeździć, chociaż 

Od lewej strony: Grażyna Majewska oraz jej dzieci i wnuk - Zenon, Damian, Dżastin, 
Agnieszka, Leokadia

Kierownik OPS Elżbieta Chodorek z Grażyną Majewską
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PODRÓŻ SENTYMENTALNA 
DO KRAINY DZIECIŃSTWA 

spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem
ma dzieci. Wędrowała nimi po całej Polsce. 
Zimą wynajmowała mieszkanie, bo było 
chłodno.  

- Poplątane są tabory, jak cygański los 
– śpiewa pan Zenon „Hymn romski”. - My 
swojego domy, wciąż nie mamy. Bo jesteśmy 
świata bywalcami. Dziś Cyganów nie ma te-
raz w lasach. 

Pan Zenon prowadzi 8-osobowy zespół 
cygańsko-artystyczny Romano Dżi (Cy-
gańskie serce). Wykonuje różne utwory. 
Sam pisze słowa, komponuje muzykę. Wy-
stępuje w całej Polsce. Ma dużo sukcesów na 
swoim koncie, gra na dożynkach, weselach, 
w restauracjach. W zespole są też Polacy. - 
Występuję też z Don Wasylem – mówi. – 
Przyjechał do nas na pogrzeb wuja Bogdana 
Majewskiego i tak się zaczęło. Udałem się z 
nim do Ciechocinka i zaraz zagrałem.. 

Ostatnio w Warszawie występował z 
Don Wasylem. To osoba popularna, me-
dialna, często pojawia się w prasie kolo-
rowej. Pokazywane są zdjęcia jego domu, 
wystrój wnętrz. O jego bogactwie dużo jest 
artykułów. Pan Zenon grał również z synem 
Don Wasyla, Dzianim

Muzyka, taniec, śpiew
Leokadia Majewska, córka pani Graży-

ny, też występowała w zespole muzycznym. 
– Nas do tego ciągnie, mamy takie geny – 
mówi. - Muzyka, taniec, śpiew.     

W zespole występował również Da-
mian Majewski. Grał na kongach, ale czę-
ściej śpiewał. Ostatni raz występował przed 
rokiem. Agnieszka Majewska lubi piosenki 
dynamiczne, szybkie. Śpiewa takie utwory, 
jak „Przyjdzie wiosna”, „Pozwól mi, panie”, 
„Wszystkim ludziom Bóg dał ziemię”. - Po-
lacy i Romowie szanują się – opowiada treść 
utworów. - Jedno jest niebo dla wszystkich. 
To piosenki bardzo uczuciowe. 

Od dziecka na scenie występuje Dża-
stin. Ma wyrobione ruchy estradowe, świet-
ne stroje. -  Zawsze z wujkiem występuję, 
gram na perkusji, na kongach – wypowiada 
się odważnie.  

Marzenia, plany, zamierzenia
- Zdrowie jest najważniejsze. Wtedy 

wszystko będzie dobrze, jak Bóg przykazał. 
- Mnie już się spełniło moje marzenie w 

tym roku. Najważniejsza jest dla mnie moja 
mama. Pieniądze to nie wszystko.

- Dla mnie rodzina, zdrowie, koncerty. 
Bez koncertów bym nie wytrzymał. Zdro-
wie jest ważne, ale jak nie ma pieniądza, to 
też jest trudno. Trzeba mówić prawdę.   

- Chciałbym występować na scenie. 
- Zdrowie nie tylko dla nas, dla wszyst-

kich, którzy go potrzebują. 

- Przyjechałem uczyć młodzież, jak się 
pisze scenariusze filmowe – powiedział 
Zbigniew Masternak. - Mówiłem, co teore-
tycznie mają zrobić, a oni potem realizowa-
li to w praktyce. Wymyślili sobie historię o 
Opatowie. Było wiele ciekawych tematów, 
horrory, dramaty, filmy obyczajowe. Mło-
dzież z pisaniem scenariusza poradziła sobie 
bardzo dobrze. 

Zbigniew Masternak wyjaśniał mło-
dzieży, że w wielu dziedzinach trzeba za-
czynać bardzo wcześnie, by odnieść sukces. 
Niestety, w wieku 16 lat na wiele rzeczy jest 
już za późno. - Nie będziecie tenisistami, 
pianistami, piłkarzami, jeśli do tej pory tym 
się nie zajmowaliście – mówił pisarz. 

Pisarz pokazał fragmenty filmu „Księ-
stwo”, którego akcja rozgrywa się współ-
cześnie w Górach Świętokrzyskich. Po pro-
jekcji podkreślał, że nie wstydzi się swego 
pochodzenia. Jego strony rodzinne, Piór-
ków w gminie Baćkowice, Opatów, gdzie 
uczył się w miejscowym liceum, są punktem 
odniesienia w literaturze. 

Lubi przyjeżdżać na ziemię opatowską. 
Twierdzi, że w niektórych miejscach czas 
się zatrzymał. Aż tak bardzo ludzie się nie 
zmienili, skoro ciągle poznają się na uli-
cy. Za pięć, dziesięć lat może być trudniej. 
Oczywiście zmieniło się miasteczko, któ-
re kiedyś należało do zapadłych, obecnie 
znacznie lepiej się prezentuje. 

- Dla mnie to taka podróż sentymen-
talna – opowiadał Zbigniew Masternak. - 
Spotykam tu kolegę z klasy, liceum. Przybył 
profesor Zbigniew Nogal, u którego zdawa-
łem maturę z języka polskiego. Jest profesor 

Kazimierz Barański, który uczył mnie piłki 
nożnej. To pierwszy Barański w moim ży-
ciu, drugi to Andrzej, reżyser. 

Obecnie Zbigniew Masternak pracu-
je nad nową książką, piątą częścią swojego 
wielkiego cyklu „Księstwo”. Zastanawia się 
nad tytułem, roboczy – „Wieszcz”, może 
będzie „Człowiek znikąd”. Od pięciu lat 
trwają przygotowana do realizacji filmu 
„Nędzole” na podstawie jego głośnej po-
wieści. Reżyser Krzysztof Zanussi w waka-
cje powinien ruszyć ze zdjęciami. 

Wybitny pisarz młodego pokolenia Zbigniew Masternak w Opatowskim Ośrodku Kultu-
ry spotkał się z mieszkańcami oraz prowadził z młodzieżą warsztaty filmowe. Pokazał także 
fragmenty filmu „Księstwo”, który na podstawie jego prozy zrealizował Andrzej Barański. 
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NA LEGIONOWYM 
SZLAKU

Wielka wojna 1914-1918

Dwór w Nikisiałce Małej

Komendant Józef Piłsudski

Wśród wielu wydarzeń Wielkiej Wojny, 
które związane są z Opatowem, nie zabra-
kło także wątku legionowego. Pomimo, że 
przez miasto nigdy nie przechodziły głów-
ne siły walczących w tym rejonie w 1914 
i 1915 r. oddziałów 1.Pułku Piechoty, a 
następnie I Brygady Legionów, to Opatów 
znalazł swoje trwałe miejsce na legiono-
wym szlaku walk o niepodległość.

skiego jeszcze tutaj przed nami nie było; by-
liśmy przyjęci z zaciekawieniem, serdecznie, 
ale z niepokojem”. Niedługo potem M. So-
kolnicki odjechał w kierunku Sandomierza. 

12 października do Opatowa po raz 
pierwszy dotarł zwarty oddział 1.Pułku Pie-
choty Legionów Polskich. Główne jego siły 
kwaterowały w tym czasie w Jakubowicach 
pod Ożarowem, działając w składzie austro 
-węgierskiej 1.Armii, która maszerowała na 
Dęblin. Z 1.Pułku Legionów wydzielono 
grupę, która pod dowództwem Rajmunda 
Jaworowskiego „Światopełka”, wyruszyła 
rano 12 października z Jakubowic w kie-
runku Kielc. W jej skład wchodziło 119 
ludzi, w tym 38 oficerów, ponadto cały od-
dział wywiadowczy oraz podoficerowie i 
żołnierze z różnych batalionów. Otrzymali 
oni zadania wywiadowcze i organizacyjno – 
werbunkowe, głównie na terenach zajętych 
przez Niemców. Oddział (lub jego część) 
zatrzymała się na nocleg w Opatowie, by na-
stępnego dnia wyruszyć w dalszą drogę do 
Kielc. W składzie wspomnianego oddziału 
wywiadowczego były także kobiety. Jedna z 
nich, Zofia Zawiszanka, w swoim pamiętni-
ku wspomniała także o pobycie w Opatowie: 
„ Na pierwszym noclegu, w Opatowie, dano 
nam kwaterę w jakiemś żydowskiem miesz-
kaniu”. 

Zastanawiające, że faktu przemarszu 
legionistów przez Opatów w dniu 12 paź-
dziernika nie odnotował przywoływany już 
w kilku poprzednich tekstach opatowski 
wojenny kronikarz miasta Władysław Gna-
towski. Natomiast pod datą 13 październi-
ka zapisał on że: „O godzinie 11 – ej rano 
przemaszerowali przez miasto, kierując się 
na drogę Ostrowiecką pierwsi, jakich wi-
działem strzelcy w liczbie 150 – iu. O godz. 

I – ej pp. wjechali na rynek konni legioni-
ści polscy, którzy na ulicy Kościelnej dali 
koniom odpocząć i po dwóch godzinach 
pojechali w stronę Ostrowca”. Da się to wy-
tłumaczyć błędnie zapamiętaną przez autora 
datą. Ale być może jest inne wyjaśnienie. Nie 
wykluczone, że żołnierze których widział 
W. Gnatowski byli z jedengo z legionowych 
oddziałów uzupełniających (rekruckich), 
podążających od Krakowa, przez Staszów w 
kierunku Ostrowca i dalej do Rudy Kościel-
nej, dokąd w tym dniu dotarł po wyjściu z 
Jakubowic 1.Pułk Piechoty Legionów. 

Zakończona niepowodzeniem ofensywa 
wojsk niemieckich i austro – węgierskich od-
sunęła nadzieje na korzystny rozwój sprawy 
polskiej jesienią 1914 r.

W czasie letniej ofensywy 1915 r.
Ciężkie walki toczone w pobliżu Opa-

towa w 1915 r. na szczęście ominęły samo 
miasto. Już pod koniec czerwca znalazło się 
ono na zapleczu szybko przesuwającego się na 
wschód frontu. Tym razem część sił głównych 
ścigającej nieprzyjaciela I Brygady Legionów 
przeszła także przez gminę Opatów. Na noc-
leg z 23 na 24 czerwca 1915. w Nikisiałce Du-
żej zatrzymał się 2.Pułk Piechoty Legionów 
pod dowództwem kpt. Leona Berbeckiego. 
Jeden z jego żołnierzy, kapral I Batalionu 
Wacław Lipiński, zanotował ten epizod w 
swoim żołnierskim dzienniku: „23 czerwiec… 
Za Włostowem, za bielą pałacu Karskich, w 
zieleni drzew tonącym, krętemi drogami wci-
śniętemi w jary, w ramiona wąwozów, przez 
Karwów i Nikisiałki Małe, wśród wesołych 
pieśni ściągamy do wsi Nikisiałki Duże. Tu 
nocleg i zasłużony sen. 24 czerwiec… O 5-ej 
rano pobudka i kawa… Znów przez wąwozy, 
jary, jasne, rozświetlone pola dźwigamy się w 
kurzu i spiekocie…”. Inny żołnierz tegoż pułku, 
Roman Starzyński tak opisał pobyt w tej miej-
scowości: „Na noc zatrzymujemy się w Niki-
siałce Dużej. Ładna to wieś i malowniczo po-
łożona o milę od Opatowa. Chłopi witają nas 
tutaj serdecznie, chętnie dostarczają nabiału, 

Niespełnione nadzieje 1914 r.
Po raz pierwszy legioniści zagościli w 

Opatowie niedługo po rozpoczęciu działań 
wojennych. Wkraczająca wraz z wojskami 
austro – węgierskimi legionowa Pierwsza 
Kompania Kadrowa, stworzona w Krakowie 
przez Józefa Piłsudskiego, wzbudziła nadzie-
je na wywołanie w Królestwie Polskim ogól-
nego powstania. W tym m.in. celu pełną 
parą ruszyła niepodległościowa akcja propa-
gandowa. Prowadzili ją zaufani emisariusze 
Komendanta. W dniu 6 września 1914 r. w 
Opatowie zjawił się jeden z jego najbliższych 
współpracowników, Michał Sokolnicki. Był 
on jednocześnie przedstawicielem władz 
polskich, które zaczynały się tworzyć na te-
renach Królestwa zajętych przez armię au-
stro – węgierską i niemiecką. Po wyjeździe z 
Kielc, przez Pińczów, Busko, Stopnicę udał 
się do Staszowa, a następnie do Opatowa. 
W wydanych wiele lat po wojnie wspomnie-
niach tak zapamiętał wrażenia ze swojego 
krótkiego pobytu w mieście: „Przez Opatów 
dopiero co przeszły oddziały dywizji pru-
skiej. Zajechaliśmy na rynek, gdzie byliśmy 
prawdziwym widowiskiem, bo wojska pol-
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DROGI DO NIEPODLEGŁEJ 
rozmowa z Markiem Lisem

w przygotowaniu książka naszego autora

Michał Sokolnicki. Fot. z 1914 r.

W Opatowskim Ośrodku Kultury czynna była wystawa „Ojcowie Niepodległo-
ści", która przypomniała najwybitniejsze postaci w polskiej historii. 

bo mają dość Moskali, którzy w odwrocie 
są okrutni, a nawet próbują palić wsie, które 
opuszczają”. Warto dodać, że jedna z kompa-
nii piechoty V Batalionu oraz przydzielone 
do Polaków baterie austriackiej artylerii za-
trzymały się w Karwowie. 

Z kolei w Nikisiałce Małej, w miejsco-
wym dworze Kazimiery i Aleksandra Mali-
nowskich, zakwaterował się ze swoim sztabem 
Komendant J. Piłsudski. Na zachowanym do 
dzisiaj budynku dworu fakt ten przypomina 
pamiątkowa tablica. W dniu 24 czerwca o 
godz. 7.30 rano sztab I Brygady wyruszył do 
Nikisiałki Dużej i dalej w kierunku Ożarowa.

Wspomnienie związane z pobytem w 
Nikisiałce Małej sztabu I Brygady pozosta-
wił ówczesny dowódca jej oddziału telefo-
nicznego ppor. Stanisław Żmigrodzki. „O 
godzinie 21-ej dopiero zdołałem przeprawić 
półpluton z wozami przez długi tabor bryga-
dy i stanąłem w Nikisiałce Dużej o godzinie 
2.30 nad ranem. Tu nie zastałem sztabu bry-
gady, jak to w rozkazie miałem zapowiedzia-
ne, ale dopiero po dłuższych poszukiwaniach 
znalazłem go w Nikisiałce Małej we dworze 
p. Malinowskiego. Tam zameldowałem się 
u ob. szefa sztabu [kpt. Kazimierza Sosn-
kowskiego – przyp. M. Lis] o godzinie 4-ej 
rano, a zanim rozkwaterowałem pluton, mo-
głem się położyć o 4.30 w stołowym pokoju 
na podłodze, owinięty płaszczem. Spałem 
twardo, lecz krótko, bo tylko 1,5 godziny. 
Już bowiem o 6-ej obudziło mnie śniadanie 
sztabowców”. Rankiem 24 czerwca ppor. 
Żmigrodzki wyruszył wraz ze swoimi tele-
fonistami w kierunku Stodół. Tego samego 
dnia okolice Opatowa opuściły pozostałe 
oddziały legionowe.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

- Co będzie zawierała przygotowy-
wana książka? Jaki nosi tytuł? 

- Książka, nad którą pracuję, nosi ro-
boczy tytuł: „Nasze drogi do niepodle-
głej. Z dziejów Opatowa w latach niewoli 
i na progu niepodległości”. Ma się ukazać 
jesienią 2018 r., tuż przed kulminacją ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W przygotowy-
wanej pracy staram się przedstawić w 
skondensowany i możliwie przystępny 
sposób wydarzenia, które rozgrywały się 
w Opatowie i jego najbliższych okolicach, 
a które miały związek z naszą walką o nie-
podległość. Pomysłodawcą napisania tej 
pracy był red. Andrzej Nowak. Jakiś czas 
temu zaproponował on zebranie i opu-
blikowanie moich tekstów związanych 
z Wielką Wojną, które ukazały się na ła-
mach „Opatowa”. Wydarzenia pierwszej 
wojny światowej były bowiem bezpo-
średnią siłą sprawczą, która pozwoliła na 
ponowne odrodzenie i zintensyfikowanie 
działań niepodległościowych. 

Oprócz tekstów z kwartalnika „Opa-
tów”, znajdzie się szereg innych informa-
cji. W pracy przypomnę także wydarze-
nia wcześniejsze, w tym oczywiście nasze 
powstania narodowe i przebieg działań 
militarnych w okolicach Opatowa w cza-
sie ich trwania. Będzie także rozdział o 
Opatowie po powstaniu styczniowym. 
Ważną część pracy zajmie okres tuż 
przed odzyskaniem niepodległości, czyli 
czas okupacji austro-węgierskiej, z próbą 
przedstawienia najważniejszych jej dole-
gliwości, ale także i stron pozytywnych.

Wspomnę również szerzej o działa-
jącym w tym czasie w Opatowie Biurze 
Werbunkowym do Legionów Polskich i 
aktywności patriotycznej oraz kulturalnej 
mieszkańców. Będzie także o działalności 
miejscowej komórki Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tą część pracy zakończy prze-
jęcie władzy z rąk okupantów, do którego 
doszło 3 listopada 1918 r.

- Jakie nowe, nieznane fakty pojawią 
się w publikacji?

- Myślę, że bardzo ważnym, do tej 
pory szerzej nieznanym dokumentem hi-
storycznym, który znajdzie się w końco-
wej części książki, będzie pamiętnik z lat 
pierwszej wojny światowej opatowskiego 

organisty Władysława Gnatowskiego. 
Autor pisał go w latach 1914 – 1915. 
Znajdują się w nim opisy wydarzeń, które 
miały miejsce w tym czasie w Opatowie. 
Pamiętnik nigdy wcześniej nie był dru-
kowany w całości. Publikacja oparta bę-
dzie na egzemplarzu maszynopisu, który 
znajduje się w Muzeum w Sandomierzu. 
Przywołany tekst zaopatrzony będzie w 
niezbędne moim zdaniem przypisy i wy-
jaśnienia. Dodam tylko, że jest to jedyny 
jak do tej pory znany, tego typu opatow-
ski dokument z czasów pierwszej wojny 
światowej. Stanowi przez to wartość uni-
kalną. 

Z innych, wartych wymienienia no-
wości, które znajdą się w pracy, wspo-
mnieć należy o ilustracjach. Będą m. in. 
ciekawe i do niedawna zupełnie nieznane 
zdjęcia Opatowa z lat okupacji austro-
-węgierskiej. Większość z nich przecho-
wywana jest w Archiwum Wojennym w 
Wiedniu. Na inne natrafiałem przeszu-
kując prasę i publikacje – niemieckie, au-
striackie i rosyjskie. 

- Jak będzie się sytuować publikacja 
na tle obchodów 100-lecia niepodległo-
ści?

- Ponieważ od wielu lat zajmuję się 
historią ziemi opatowskiej, powstająca 
praca będzie miała charakter regionalny. 
Myślę, że jej wartość będzie polegała na 
skupieniu głównej uwagi na wydarze-
niach, które dotyczą bezpośrednio Opa-
towa. Minęło od nich już 100 i więcej lat. 
Odeszły pokolenia, które były ich świad-
kami. Warto więc, w oparciu o materiały 
archiwalne, szerzej nieznane opracowania 
i wspomnienia, przypomnieć młodszym 
czasy, gdy Polska była w niewoli i starała 
wybić się na niepodległość. 
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pasjonaci, społecznicy

Z „KOMANDOSEM” PO PRZYGODĘ 
Uczniowski Klub Sportowy „Komandos’” działa przy Zespole Szkół nr1 w Opatowie. 

Powstał z inicjatywy Edyty Gwoździk i Marka Frejlicha, nauczycieli, którzy koordynują 
pracę klas mundurowych w „szkole na górce”. Klub obchodzi w tym roku skromny jubi-
leusz 5-lecia. 

Pomysł na klub
- Dwa tysiące trzynasty rok był wy-

jątkowy - wspomina Edyta Gwoździk. 
- Właśnie wówczas nawiązaliśmy współ-
pracę z moim szkolnym kolegą majorem 
Jackiem Kowalikiem, operatorem, do-
wódcą oddziału bojowego elitarnej jed-
nostki specjalnej GROM. 

- Objął on też patronatem nasze klasy 
mundurowe i po raz pierwszy pojechali-
śmy z młodzieżą na ekstremalne szkolenie 
„Seminarium Drewniak”, które zostało 
zorganizowane w Warszawie - opowiada 
Marek Frejlich. – Było ono wzorowane na 

szkoleniach jednostek specjalnych.
Wówczas pojawił się pomysł, aby 

utworzyć klub sportowy, który skupiałby 
młodzież klas mundurowych oraz innych 
uczniów zainteresowanych takimi szkole-
niami. 

Edyta Gwoździk została prezesem 
klubu, w skład zarządu weszli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Marek Frejlich 
i Waldemar Domagała. Wkrótce Klub 
„Komandos” rozpoczął swoją współpracę 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

Dotacje na projekty
Klub uzyskiwał dotacje na realizowa-

ne projekty. Dzięki nim w ciągu pięciu lat 
udało się dofinansować organizację Biwaku 
Ponury-Nurt, którego już VI edycja odbę-
dzie się w czerwcu tego roku. Mogły być też 
dofinansowane wyjazdy na liczne szkolenia 
do Warszawy. Kupiony został różnoraki 
sprzęt: plecaki medyczne z wyposażeniem, 
karimaty, materace, namioty i plandeki słu-
żące do zadaszenia nad szałasami, światło 
chemiczne oraz akcesoria do maskowania w 
terenie leśnym. 

Stworzone zostały podstawy bazy loka-
lowej budowanej podczas szkoleń oraz ele-
menty wykorzystywane podczas poszcze-
gólnych ćwiczeń.

Szkolenia 
na najwyższym poziomie

Klub przybliża młodzieży z klas mun-
durowych wszelkie aspekty pracy w służ-
bach mundurowych. Dzięki współpracy z 
majorem Jackiem Kowalikiem i stworzo-
ną przez niego Fundacją Grom Combat 
uczniowie mają możliwość uczestniczyć 
w różnych szkoleniach. Zawierają one ele-
menty samoobrony systemu Grom Com-
bat, obrony przed atakiem nożem, czarnej i 
zielonej taktyki, strzelania z broni krótkiej 
i długiej, pomocy przedmedycznej czy za-
chowania w sytuacjach kryzysowych. 

Każdego roku młodzież uczestniczy w 
kilku różnych szkoleniach prowadzonych 
zarówno na terenie szkoły, jak i w Ośrodku 
Szkoleniowym Fundacji Grom Combat w 
Warszawie czy w Górach Świętokrzyskich.
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PRZEBUDZENIE, WIOSNA 
w świecie sztuki Renaty Zybały 

Grafiki są częścią cyklu pt. „Drzazga 
mojej wyobraźni”, który powstał w 2014 
r. i 2015 r. Wykonałam je w technice di-
gital art painting, z pomocą tabletu gra-
ficznego i programu Photoshop. 

Digart to technika, w któ-
rej są elementy malarstwa, 
kolażu i fotomontażu. Nie-
które z grafik były ilustracjami 
do tekstu, a inne powstały z 
wyobraźni. Starałam się zilu-
strować, na przykład, klimat 
babiego lata czy złotej polskiej 
jesieni, ale też pojęcia takie 
jak: czas, dźwięk, światło. In-
spiracje były bardzo różne, na 
przykład, dziecinny rysunek 
tuszem, mozaiki Azteków i 
Inków. 

Po wykonaniu cyklu zajmu-
ję się już tylko malarstwem olej-
nym i akrylowym.

W moim dorobku są kopie, 

Renata Zybała – z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie w Akademii Świętokrzy-
skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek - edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych, specjalność: malarstwo sztalugowe. Zajmuje się promocją kultury, administru-
je stronę internetową, wykonuje projekty graficzne, pracuje przy organizacji imprez. Jest ani-
matorem, prowadzi warsztaty dla dzieci. Wykonała cykl graficzny „Drzazga mojej wyobraźni”, 
obecnie zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym. W dorobku ma dziewięć wystaw in-
dywidualnych.

ale też obrazy autorskie, do których projek-
ty tworzę w technice grafiki komputerowej. 
W pracach wykonanych tradycyjnymi tech-
nikami nadal panuje duża różnorodność 
stylistyczna, tematyczna i kolorystyczna.

Staram się nie ograniczać swojej dzia-
łalności tylko do wystaw. Do tej pory pro-
wadziłam: lekcje poglądowe plastyki dla 
uczniów szkół opatowskich (luty 2016 r., 
Opatowski Ośrodek Kultury), oprowa-
dzałam po wystawie reprintów rysunku 
i malarstwa Artura Grottgera „Polonia 
1863” (luty 2017 r., OOK), prowadziłam 
warsztaty z grafiki i malarstwa na szkle 
(13 marzec 2017 r. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury Baranów Sandomier-
ski), warsztaty z plakatu (13 lutego 2018 
r. OOK).

Opracowuję też wystawy, które są 
prezentowane w OOK: „Św. Franciszek z 
Asyżu”, „Ojcowie Niepodległości”.

Renata Zybała
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cześć i chwała bohaterom

PAMIĘĆ O BITWIE OPATOWSKIEJ 

W 154. rocznicę bitwy opatowskiej i 
155. rocznicę powstania styczniowego 
odbyły się w Opatowie uroczystości pa-
triotyczne. 

Bohaterom tamtych dni
Uroczystości w sali widowiskowej 

Opatowskiego Ośrodka Kultury rozpo-
częły się od uczczenia minutą ciszy zmarłej 
Ireny Szczepańskiej, prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, która była 
inicjatorką obchodów rocznicy bitwy opa-
towskiej. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
zaprezentowali widowisko „Gloria Victis! 
Bohaterom tamtych dni 1863-1864”. - W 
programie przede wszystkim chcieliśmy po-
kazać Opatów – powiedziała Wioletta Za-
krzewska, która z grupą osób odpowiadała 
za przygotowanie widowiska. - Zaczęliśmy 
od dnia dzisiejszego, przeszliśmy do histo-
rii, opowiedzieliśmy bitwę opatowską i po-
tem znowu wróciliśmy do współczesności. 

Na scenie wystąpiło 35 uczniów, mię-
dzy innymi Roksana Polit śpiewała bardzo 
patriotyczną, piękną piosenkę „Ojczyzno 
ma”. Laura Stobnicka jako narrator opowia-
dała o dwóch oficerach, Ludwiku Zwierz-
dowskim „Toporze” i Rębajle Kalicie, któ-
rzy postanowili przebić się w najsłabszym 
punkcie rosyjskiej obrony. I w tym celu 
postanowili zaatakować Opatów. - Należy 
pamiętać o tych, co polegli i walczyli o to, 
byśmy dzisiaj mogli żyć w Polsce niepodle-
głej – powiedziała. – Ubolewam tylko, ze 
powstańcy posiadali błędne informacje o 
rzekomej słabości garnizonu rosyjskiego i 
ponieśli klęskę. 

Regionalista z wnuczkami
Wiersze recytowała Natalia Zawada. W 

spektaklu wykorzystano między innymi frag-
menty utworów: „Nie nad wielka wodą” Zbi-
gniewa Kawki, „Mazowsze” Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego, „Opatów w początkach 
XX w.” i „Miasteczko” Stanisława Czernika, 
„Polska idzie” Remigiusza Kwiatkowskiego, 
„Pięciu poległych” Artura Oppmana, „Rok 
sześćdziesiąty trzeci” Marii Kaczorowskiej, 
„A gdy na wojenkę” Edwarda Słońskiego, 
„Styczeń 1863” Andrzeja Niemojewskiego. 
Wymowę widowiska wzmocniły pieśni i pio-
senki: „Idzie żołnierz borem, lasem”, „Warsza-
wianka 1831”, „W krwawym polu”, „Jest taki 
samotny dom”. 

Regionalista, historyk, miłośnik małej 
ojczyzny Marek Baradziej przyprowadził na 
spektakl dwie wnuczki: Alunię i Weronikę. 
- W latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku przyprowadzałem 
pierwsze pokolenie: córkę Anię i syna Tomka 
– powiedział. - Teraz przychodzę z ich dzieć-

mi. Ta rocznica jest dla nas ważna. Chociaż 
to była przegrana bitwa, nasze wojska zostały 
wprowadzone w błąd, to jednak zginęło mniej 
powstańców niż żołnierzy wojsk rosyjskich. 

Kwiaty przed pomnikiem
W drugiej części uroczystości przedstawi-

ciele delegacji instytucji i zakładów pracy uda-
li się na rynek, by złożyć kwiaty przed pomni-
kiem bohatera bitwy opatowskiej, Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora”. 

W imieniu gminy Opatów przed pomni-
kiem pokłonili się: burmistrz Andrzej Cha-
niecki, sekretarz gminy Barbara Kłosińska, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Cheba. 

- Musimy pamiętać o tych, co przyczy-
nili się do niepodległości, zwłaszcza w roku 
jubileuszu stulecia odzyskania przez nas nie-
podległości – powiedział burmistrz Andrzej 
Chaniecki. - Dzisiaj obchodzimy rocznicę 
powstania i wszystkim tym, którzy aktywnie 
brali udział w walkach wyrażamy głęboką 
wdzięczność. Już od siedemdziesięciu lat mo-
żemy żyć bezpiecznie, bez wojny. 

Uroczystości przygotował Opatowski 
Ośrodek Kultury we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 1, Komendą Hufca ZHP, 
Zespołem Szkół nr 1, Zakładem Doskonale-
nia Zawodowego, Towarzystwem Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej. Uroczystości odbyły 
się pod patronatem burmistrza Andrzeja 
Chanieckiego. 
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ZNICZ ZA WYKLĘTYCH

Upominamy się o ich pamięć 
W imieniu gospodarza obchodów, 

burmistrza Andrzeja Chanieckiego 
wszystkich uczestników uroczystości po-
witał prezes Stowarzyszenia Region Świę-
tokrzyski Grzegorz Gajewski. – Żołnierze 
wyklęci, których pamięć dzisiaj czcimy, to 
antykomunistyczny, niepodległościowy 
ruch partyzancki, stawiający opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowaniu ZSRR 
– powiedział. - Dla żołnierzy niezłom-
nych wojska sowieckie oraz uzależnione 
od niej oddziały polskiej bezpieki, milicji 
i wojska stanowiły takie samo zagrożenie 
dla bytu i przyszłości narodu polskiego 
jak najeźdźca niemiecki. 

Prezes Grzegorz Gajewski przypo-
mniał, że łącznie około 20 tys. żołnierzy 
polskiego podziemia zginęło lub zostało 

W uroczystościach wzięli udział: sekretarz gminy Barbara Kłosińska, zaproszeni goście 
– ksiądz prałat dr Michał Spociński, ojciec Demetriusz, doradca wicepremiera Jarosława 
Gowina, Renata Janik, reprezentant senatora Jarosława Rusieckiego, Piotr Woźniak, doradca 
wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Tomasz Staniek, komendant powiatowy policji, 
inspektor Ryszard Komański, komendant powiatowy straży pożarnej, starszy kapitan Sylwe-
ster Kochanowicz, przedstawiciele samorządu gminy, powiatu. 

zamordowanych skrytobójczo lub w wię-
zieniach UB i NKWD. Wielu wywiezio-
no na Wschód. Na przełomie lat 40 i 50 w 
obozach pracy i więzieniach przetrzymy-
wano około 250 tys. ludzi. Bohaterowie 
polskiego podziemia zostali skazani przez 
komunistów na zapomnienie. Dopiero 
nasze pokolenie ma możliwość i obo-
wiązek upomnieć się o ich pamięć, od-
dać należny im szacunek i hołd. Wielu z 
nich do dzisiaj spoczywa w bezimiennych 
grobach, na których komuniści urządzali 
śmietniki. 

Na opatowskim rynku mieszkańcy miasta i gminy uczcili w niedzielę, 4 marca, 
pamięć żołnierzy wyklętych. Przyszli z zapalonymi zniczami, by oddać im hołd.

Walczyli 
w imię suwerennej ojczyzny
- Stanęli w obronie niepodległego 

bytu państwa polskiego, walcząc o prawo 
do życia w wolnej i suwerennej ojczyźnie 
– powiedziała o żołnierzach wyklętych w 
imieniu burmistrza Andrzeja Chanieckie-
go, sekretarz gminy Barbara Kłosińska. – 
Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa, 
oddziałami NKWD i zależnymi od nich 
polskimi służbami. Wielu z nich zostało 
aresztowanych, było poddawanych bestial-
skim śledztwom. 

Głos zabierali goście uroczystości: do-
radca wicepremiera Jarosława Gowina, Re-
nata Janik, reprezentant senatora Jarosława 
Rusieckiego, Piotr Woźniak, doradca wo-
jewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, 
Tomasz Staniek. 

Odczytany został apel poległych za oj-
czyznę. Wymieniono nazwiska tych, którzy 
stracili życie, zmarli, wszystkich kombatan-
tów, wszystkich bojowników o wolną, suwe-
renną Rzeczpospolitą. Wśród nich znaleźli 

się żołnierze Związku Walki Zbrojnej, Ar-
mii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 

Delegacje złożyły kwiaty i wieńce przed 
pomnikiem Ludwika Zwierzdowskiego 
„Topora”. Na koniec wszyscy zaśpiewali 
hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginę-
ła”.

Organizatorami uroczystości byli: 
Stowarzyszenie Opatowska Starówka, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Opatowskiej, Młoda Prawica, Opatowski 
Ośrodek Kultury.
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koncert w kolegiacie

MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁAPrzepiękne słowa poezji, kolęd i pa-
storałek wypełniły Kolegiatę św. Marci-
na w Opatowie w niedzielę 21 stycznia. 
Opatowski Teatr Muzyczny prowadzo-
ny przez Edytę Gwoździk i Magdalenę 
Szemraj, zaprezentował koncert „Mi-
łość mi wszystko wyjaśniła”. 

Czterdziestoosobowa grupa młodych 
artystów przywołała niezwykły nastrój 
świąt Bożego Narodzenia i sprawiła, że 
zgromadzeni w murach świątyni widzo-
wie doświadczyli wielu wzruszeń. Na 
koncert złożyły się tradycyjne kolędy 
oraz współczesne pastorałki wykonywa-
ne przez solistów przygotowanych przez 
Magdalenę Szemraj. 

Recytatorzy zaprezentowali tek-
sty poetyckie Karola Wojtyły, Romana 
Brandstaettera, Ernesta Brylla, Jerzego 

Lieberta i wielu innych poetów. Tytuł 
koncertu ,,Miłość mi wszystko wyjaśniła'' 
pochodzi z wiersza Karola Wojtyły. - Jest 
odniesieniem do przesłania zawartego w 
atmosferze świąt Bożego Narodzenia, w 
których dominuje miłość, która wszyst-
ko zwycięża i objawia się w przebaczeniu 

i oddaniu siebie innym – mówi Edyta 
Gwoździk. 

Na zakończenie młodzi wykonawcy 
prosili zgromadzoną publiczność o za-
branie ze sobą atmosfery tego wieczoru 
i przeniesienie go w szarą codzienność. 
Swojego wzruszenia nie krył proboszcz 
parafii św. Marcina, ksiądz dr Michał 
Spociński, który podziękował wszystkim 
wykonawcom. Wyraził uznanie dla pań 
prowadzących teatr, które przekazują 
swoje pasje artystyczne kolejnym poko-
leniom. 

W koncercie wystąpili: Zosia Skór-
ska, Madzia Susło, Michał Różalski, Lau-
ra Staniek, Zuzanna Gwoździk, Alicja 
Staniszewska, Anastazja Staniek, Zuzan-
na Susło, Julia Toboła, Gabriela Kowaluk, 
Karolina Grabowiec, Zuzanna Wiśniew-
ska, Natalia Pyszczek, Maciej Mizera, 
Mateusz Wożniak, Zuzanna Zwolińska, 
Aleksandra Molisak, Karolina Strzępska, 
Aleksandra Kolasa, Magdalena Grzyb, 
Natalia Szymańska, Zuzanna Pater, Kata-
rzyna Gardynik, Paulina Lis, Przemysław 
Kidoń, Michał Kozakiewicz, Konrad 
Olaś, Patryk Kurpias, Bartosz Łodej, Kac-
per Wałek, Weronika Kucharska - flet, 

Michał Bugała- gitara, Aleksandra Sien-
niak- skrzypce, Julia Świercz – skrzypce, 
Leokadia Rusak- skrzypce, Mateusz Woź-
niak – pianino.

Scenariusz koncertu powstał według 
koncepcji Edyty Gwoździk. Artystom to-
warzyszyli młodzi instrumentaliści oraz 
zespół „Alla breve” prowadzony przez 
Leokadię Rusak. 
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nasze firmy

INTERES NA ZŁOMIEFirma Eko Skup z ulicy Leszka Czarnego 
zajmuje się skupem złomu, metali koloro-
wych, transportem i kasacją samochodów. 

Od makulatury do metali
- W 2002 r. wpadliśmy na pomysł, by sku-

pować makulaturę, butelki i folię – opowiada 
Stanisław Żyła, ojciec Marcina i Łukasza, któ-
rzy obecnie prowadzą firmę. - Znaleźliśmy 
plac po byłej Spółdzielni Inwalidów, która 
produkowała siedzenia do traktorów. 

Z czasem narodził się pomysł, by skupo-
wać złom, metale kolorowe. Firma wystąpiła 
do Starostwa Powiatowego o zezwolenie. Do-
stała je dopiero w 2013 r. Wtedy też jej właści-
ciele postanowili rozszerzyć swoją działalność 
i zająć się kasacją samochodów. Po 2,5 roku 
starań, przystosowania hali, firma otrzymała 
na to zgodę. Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska wydał koncesję w 2016 r. 

Firma kupiła kolejne tereny od komorni-
ka, który sprzedawał je po upadłym zakładzie. 
Przystosowała je do prowadzonej działalności. 
Zrezygnowała ze skupu makulatury, butelek i 
folii, bo ta działalność była na granicy opłacal-
ności. Zajęła się głównie metalami.

Złotówka za kilogram
Dostawcami firmy są mieszkańcy Opato-

wa, miasta i gminy, okolicznych miejscowości, 
którzy najczęściej przywożą żeliwo i metale 
żelaza. Dostarczają też miedź, chociaż w nie-
wielkich ilościach, mosiądz, aluminium, pusz-
ki aluminiowe i metale pochodne.

Cena metalu w tamtym roku i na począt-
ku obecnego przybliżała się do złotówki za 
kilogram metalu grubego powyżej 10 milime-
trów. Normalne metale są w cenie od 80 do 90 
gr. Najdroższa jest miedź, od 17 do 19 zł za 
kilogram, najtańszy jest złom cienki. 

Rozbiórka na części
Samochody firma odbiera od klienta. Jeśli 

jest auto kompletne, właściciel nie ponosi żad-
nych kosztów. Firma wydaje zaświadczenie 
do Wydziału Komunikacji i na tej podstawie 
można je wyrejestrować. 

Ceny za auto zależą od ceny złomu w hu-
tach, od 45 do 50 gr za kilogram. Na hali są 
samochody różnych marek, w różnym wieku. 
Obecnie najstarszy samochód do kasacji po-
chodzi z 1992 i 1993 r., jest też skoda z 1985 
r., najmłodsze są z 2002 r. 

Po zakupie starego samochodu prowadzą 
żmudną pracę rozłożenia samochodu na czę-
ści. Z samochodów pozyskiwana jest miedź, 
aluminium i metale żelazne, oczywiście pla-
stiki do utylizacji. - Mamy cały warsztat, gdzie 
są podnośniki, klucze pneumatyczne, nikt 
nic nie robi rękami – mówią właściciele fir-

my. - Zaczynamy rozbierać 
od spuszczenia wszystkich 
płynów, olejów, które muszą 
być utylizowane. Trafiają do 
osobnego magazynu materia-
łów niebezpiecznych. 

Dopiero wtedy pracow-
nicy zabierają się za koła, 
wyciąganie szyb. Firma może 
sprzedawać samochody z pla-
stikami w środku za mniejsze 
pieniądze lub je rozbierać i 
mieć większy zysk. Dziennie 
jeden pracownik rozbiera 
dwa samochody. 

Surowce sprzedawane są 
różnym firmom, trafiają do 
ostrowieckiej huty, na Śląsk, 
a nawet i do Czech. 

Z nowoczesnym sprzętem 
Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem. 

Posiada zgniatarkę, podnośniki hydrauliczne, 
klucze pneumatyczne, jedną koparkę do ubi-
jania samochodu i drugą do ładowania złomu, 
wagę elektroniczną.

Do dyspozycji ma też 5 samochodów 
transportowych marki scania, mercedes sprin-
to, volkswagen eltec, posiada lawete iveco do 
przewożenia złomu. Trzy samochody jeżdżą 
na wynajem w AGC w Opatowie, przewożą 
szkło i dwa samochody zostają do przewozu 
złomu. 

- Nowe urządzenia trzeba dokupywać, sta-
re wycofywać, wymieniać – podkreślają wła-
ściciele firmy. Cały czas należy inwestować. 

Dobre perspektywy
Firma obecnie zatrudnia 8 osób. Sytuacja 

ze złomem na rynku nie wygląda źle. Perspek-
tywy rozwoju są dobre, ta branża rokuje na-
dzieje na przyszłość. 

 - Myślimy o rozbudowie firmy, zakupie 
zgniatarki do karoserii, by przyśpieszyć cykl 
rozbioru samochodu i wywiezienia do huty 
– wyjaśnia Stanisław Żyła. - To są drogie urzą-
dzenia. Musimy iść do przodu. Jeśli staniemy, 
nie będziemy się rozwijać. Będziemy się mę-
czyć rękami. Samochodów przybywa, bo do 
Polski trafiają bardzo stare auta i po pewnym 
czasie trzeba je szybko rozbierać. 

Właściciele firmy zamierzają dokupić 
jeszcze teren. Obecny wydawał się bardzo 
duży, a teraz nie ma miejsca. Czasami trudno 
wjechać na plac, bo jest tak dużo złomu. Mu-
szą jednak trochę odczekać, bo najpierw chcą 
zainwestować w nową zgniatarkę. 

Zgodnie z prawem 
Co roku firmę kontroluje Wojewódz-

ki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Wszystko jest zgodnie z przepisami. Każ-
dy surowiec wtórny, każdy złom przyjmo-
wany jest po okazaniu dowodu osobiste-
go. Jeśli klient oddaje złom, pracownik 
dokładnie sprawdza, co się w nim znajdu-
je. Dokładnie wypełnia kartę przekaza-
nia odpadu, pisze, jaki jest rodzaj złomu. 
jakie narzędzia rolnicze, numer dowodu, 
imię i nazwisko dostawcy złomu. Klient 
podpisuje się pod pieczątką, że towar nie 
pochodzi z kradzieży. 

- W razie kradzieży mamy zabezpie-
czenie – mówią właściciele. – W prze-
szłości uczestniczyliśmy w sprawach są-
dowych. Mieliśmy sytuacje, że badano 
pochodzenie złomu. Teraz już to ucichło, 
ale kilka lat temu bardzo dużo było przy-
padków, gdy dochodziło do kradzieży. 

Denka od studzienek przywozi 
PGKiM, firma nie kupuje ich od osób 
prywatnych. Sprawdza złom, gdy ktoś go 
dostarcza w workach. Nie mogą się w nim 
znaleźć niewybuchy czy niewypały. Gdy-
by takie materiały były w ich transporcie 
do huty, mogliby ponieść olbrzymie kon-
sekwencje. 

Współpraca ze środowiskiem
Firma sponsoruje OKS Opatów, 

sponsoruje Opatowski Ośrodek Kultury, 
gdy są występy czy koncerty. Wspiera or-
ganizację różnych imprez. Współpracuje 
z Urzędem Miasta, ze Starostwem Powia-
towym, ze szpitalem, ze wszystkimi szko-
łami i większymi zakładami

Od lewej Marcin Żyła i jego brat Łukasz, właściciele Firmy Eko 
Skup, Kasacja Samochodów.
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MOTOCYKLEM
ŚLADAMI ŻOŁNIERZY ANDERSA

nasze podróże z historią

W 73. rocznicę rozpoczęcia walk o 
Monte Cassino, 12 maja 2017 (w tym też 
dniu przypada rocznica śmierci generała 
Andersa, zmarłego w 1970 roku w Londy-
nie) wraz z Motocyklowym Rajdem Monte 
Cassino w sile 14 motocykli wystartowa-
liśmy z Warszawy, po czym przez Kro-
śniewice, czyli miejsce urodzenia gene-
rała, dojechaliśmy do Częstochowy.

Z Jasnej Góry na Monte Cassino
Na Jasnej Górze tradycyjnie już po-

prosiliśmy Czarną Madonnę o szczęśliwą 
podróż, po czym udaliśmy się w kierunku 
Wiednia. Podróżując z patriotycznym za-
cięciem przez stolicę Austrii nie mogliśmy 
nie wjechać na motocyklach – współcze-
snych stalowych rumakach – na wzgórze 
Kahlenberg, czyli miejsce z którego polski 
król Jan III Sobieski dowodził zwycięską bi-
twą z Turkami w 1683 r. Pod tablicą wmu-
rowaną w stojący na wzgórzu polski kościół 
złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, aby 
po nocy spędzonej w namiotach na urokli-
wym wiedeńskim kempingu, udać się przez 
piękne, majestatyczne Alpy na ziemię wło-
ską.

Motocyklowy Rajd Monte Cassino 
przede wszystkim miał oczywiście wymiar 
patriotyczno – historyczny i religijny. Jed-
nak podróżując motocyklem przez piękne 
Włochy, nie sposób pominąć zupełnie wa-
lorów turystycznych Italii. 

Zanim jednak mieliśmy możliwość 
podziwiania dzieł włoskich mistrzów, re-
alizujących swój talent dzięki ogromnym 
pieniądzom rodu Medyceuszy – właścicieli 
Florencji, odwiedziliśmy cmentarz polskich 
żołnierzy w Bolonii – największy spośród 

czterech polskich cmentarzy na terenie 
Włoch. Na tym cmentarzu oddaliśmy cześć 
spoczywającym tam 1432 żołnierzom 2 
Korpusu Polskiego, poległym w czasie walk 
o Bolonię (trzeba pamiętać, że to właśnie 
Polacy wyzwolili to miasto), jak i w innych 
walkach na tzw. Linii Gotów. Dla mojej 
żony i dla mnie osobiście największym wy-
darzeniem wizyty na bolońskim cmentarzu 
stało się przypadkowe odnalezienie mogiły 
pradziadka Eli, który był żołnierzem An-
dersa, a po którym słuch zaginął w czasie 
wojny. Teraz, dzięki rajdowi, udało nam się 
odnaleźć miejsce jego spoczynku.

Z Florencji, zwiedzając po drodze pięk-
nie położony Asyż – miejsce, z którym 
związał swoje życie święty Franciszek, a 
którego stare miasto zachowało się tak, jak 
wyglądało w średniowieczu – dotarliśmy 
18 maja, w 73. rocznicę zdobycia przez 
Polaków klasztoru na Monte Cassino, aby 
na polskim cmentarzu wziąć udział w ofi-
cjalnych uroczystościach państwowych. 
Wraz z oficjalnymi delegacjami władz pań-
stwowych, wojska, przedstawicieli władz 
włoskich oraz kombatantami, złożyliśmy 
wieńce i zapaliliśmy znicze przy grobie ge-
nerała Władysława Andersa, który w swoim 
testamencie zawarł życzenie, że pragnie być 
pochowany w miejscu, gdzie spoczywają 
dowodzeni przez niego, bohaterscy żołnie-
rze. W uroczystościach rocznicowych nie 
mogło oczywiście zabraknąć senator Anny 
Marii Anders – córki generała, która objęła 
honorowy patronat nad naszym rajdem. 

Polski cmentarz w Casamassima 
Z Monte Cassino udaliśmy się na połu-

dnie Włoch. Chcieliśmy, aby po intensyw-

nych dniach jazdy, choć trochę odpocząć i 
„naładować akumulatory” przed podróżą 
na wschodnie wybrzeże Italii. Jako bazę na 
dwa dni odpoczynku wybraliśmy Neapol; 
pięknie położone w cieniu Wezuwiusza, 
choć bardzo zakorkowane i brudne mia-
sto. Stamtąd kolejnego dnia, z mocnym 
postanowieniem zdobycia na motocyklach 
szczytu zabójczego wulkanu, zaczęliśmy 
wyprawę od zwiedzenia Pompei. Oglądając 
ogrom zniszczeń poczynionych przez wul-
kan, zapałaliśmy chęcią wjazdu motocykla-
mi na szczyt Wezuwiusza, co w końcu, po 
pokonaniu nieprawdopodobnie satysfak-
cjonującej motocyklistów, usianej zakręta-
mi po 180 stopni i prowadzącej pod górę 
drogi, udało nam się dokonać. 

Z Neapolu udaliśmy się na wschodnie 
wybrzeże do Bari, a stamtąd na północ do 
kolejnego polskiego cmentarza, położo-
nego w miejscowości Casamassima, gdzie 
znajdują się groby 431 polskich żołnierzy, 
w tym tych, których odnieśli rany pod 
Monte Cassino, a później zmarli w szpita-
lach w Bari i Neapolu. Ciekawostką jest na 
pewno fakt, że na tym cmentarzu do 1971 r. 
spoczywało również ciało majora Henryka 
Sucharskiego – dowódcy obrony Wester-
platte, który po latach niewoli niemieckiej 
przedostał się do 2 Korpusu Polskiego i 
objął dowództwo 6 Batalionu Strzelców 
Karpackich, a zmarł w sierpniu 1946 roku 
w szpitalu w Neapolu.  

Chwytające za serce 
„Czerwone maki”

Nocleg tego dnia wypadł nam w prze-
pięknej, położonej na szczycie góry, na 
wysokości 860 m.n.p.m. miejscowości 
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Jak to się zaczęło i skończyło
pani Irena 

Poznałem się z Panią Ireną w latach 
siedemdziesiątych, już w Towarzystwie 
Przyjaciół Ziemi Opatowskiej. Zaprosił 
mnie na zebranie dr Marian Hejnicki. 

Pani Irena działała w towarzystwie od 
kilku lat. Mimo starszego wieku (była star-
sza ode mnie o jedno pokolenie), miała 
niesamowitą pamięć. Imponowała dużymi 
wiadomościami historycznymi i nie tylko. 
Interesowała się wszystkim- historią ogólną, 
historią regionu opatowskiego. Była bardzo 
opiekuńcza w stosunku do nas, dużo młod-
szych w organizacji. Nawet w rozmowie 
telefonicznej pytała zawsze o rodzinę, zdro-
wie i co słychać u bliskich. Myślę, że mnie 
polubiła, bo godzinami dyskutowaliśmy na 
różne tematy, nawet polityczne. Byliśmy 
zawsze razem, w Kielcach na wręczeniu Jej 
Viktorii Świętokrzyskiej, na spotkaniach, 
koncertach w sąsiednich Towarzystwach, w 
szkołach, urzędach, przekazaniu sztandaru 
Batalionów Chłopskich szkole „Na Górce”, 
składaniu wiązanek kwiatów pod pomnika-
mi poległych żołnierzy wszystkich powstań 
i wojen.

Była dobrym przyjacielem, dlatego tak 
mi przykro, że już odeszła. Choć muszę 
przyznać, że dyskusja między nami nie raz 
była ostra. Cieszę się, że nigdy mnie nie po-
biła.

W kadencji TPZO 1986-1990 wybra-
no mnie jej zastępcą (pewnie po jej myśli), 
a potem do końca jej żywota - przewodni-
czącym. Pani Irena do 2015 r. była zastęp-
cą przewodniczącego naszej organizacji. 
Zrezygnowała ze stanowiska ze względu na 
stan zdrowia, ale jednogłośnie została ho-
norowym przewodniczącym TPZO. 

Na VIII Zjeździe TPZO dziękując za 
współpracę powiedziała: - Czy się wszystko 
udaje? Tak jak i wam tak i nam nie wszystko, 
normalna rzecz, takie jest życie, raz lepiej 
raz gorzej. W każdym 
razie pan Wojtek się 
stara trzymać razem 
wszystko i dzięki 
niemu trzymamy się 
razem. Przed wami 
jeszcze dużo życia, 
trzeba przekazać in-
nym działania. Dzię-
kuję Wam bardzo za 
wszystko. Starajmy 
się zrobić wszystko, 
żeby ten Opatów był 
takim naszym starym 
Wielkim Opatowem. 
Myślę, ze stać was na 

to.
Wiele już pisano o panie Irenie, choć 

nie znosiła klepania życiorysów. Zawsze po-
wtarzała jak mantrę: - O mnie jak będziesz 
mówił, nie głoś życiorysu, ja tego nie lubię.

Pogodna, życzliwa dla drugiego czło-
wieka, była pasjonatką historii Opatowa, 
można powiedzieć, że wręcz fanatyczką.

Osierociła nas, zmarła na nieopatow-
skiej ziemi – los tak chciał. Do końca ży-
cia opiekowała się panią Ireną siostrzenica, 
pani Grażyna z Żor i tam trafiła do szpitala 
z krwotokiem. Po kilku dniach, gdy ją pod-
leczyli, chciała przyjechać do Opatowa. 
Siostrzenica mówiła: - U mnie masz dobre 
warunki, swój pokój i dobrą opiekę. Kto 
będzie się tobą zajmował w Opatowie? Bez 
zastanowienia powiedziała, że pan Wojtek.

Już za życia nie przyjechała do Opa-
towa. Wszystkie pamiątki, odznaczenia, 
wyróżnienia i bibliotekę prosiła, by mnie 
przekazać. - Wojtek będzie wiedział, co z 
tym zrobić - mówiła.

Wypełniając wolę pani Ireny, wszystkie 
pamiątki przekazałem do Muzeum Ruchu 
Ludowego, które znajduje się w podzie-
miach opatowskich. Powstała tam wystawa 
poświęcona pani Irenie. Publikacje i książki 
przekazuję do Biblioteki Pedagogicznej w 
Opatowie.

Myślę, że pani Irena gdzieś tam z obło-
ków spogląda na nas i nasze działania. Pew-
nie interesuje się nami dalej, chwali za dobre 
decyzje, a gani za złe. 

Pożegnaliśmy wspaniałą koleżankę, 
dobrego człowieka, z którym spędziliśmy 
trzydzieści parę lat. 13 grudnia 2017 roku 
odeszła ciałem. Przy trumnie na cmentarzu 
szepnąłem pani Irenie: - 15 stycznia będzie 
zebranie, zapraszam.

2 stycznia 2018 r.
Wojciech Gdowski

Monte Sant Angelo, w sanktuarium ku 
czci świętego Michała Archanioła, któ-
rym opiekują się polscy księża Michalici. 
Na uwagę zasługuje fakt, że bazylika ta 
jest jedyną na świecie katolicką świątynią, 
która nie została poświęcona ludzką ręką. 
Powodem tego były objawienia świętego 
Michała Archanioła, który przekazał, 
że sam wybrał sobie to miejsce na swoją 
siedzibę i wraz ze swoimi aniołami doko-
nał jej poświęcenia. Naprawdę wspaniałe 
miejsce, warte odwiedzenia, podobnie jak 
kolejne miejsce naszego noclegu – Lore-
to. 

Loreto to miejsce w którym przeżycia 
religijne połączyły się z polską historią. 
Tam właśnie, w bezpośrednim sąsiedz-
twie starego miasta i ogromnej bazyliki 
usytuowany jest jeden z najpiękniej po-
łożonych cmentarzy na świecie – czwarty 
cmentarz polskich żołnierzy, na którym 
znajduje się 1112 grobów. Wraz z przy-
padkowo spotkanymi turystami z Polski 
odśpiewaliśmy „Czerwone maki”. Przed 
opuszczeniem Loreto zwiedziliśmy jesz-
cze wspaniałą bazylikę, wewnątrz której 
znajduje się mniejszy budynek, będący 
według tradycji rzeczywistym domem, 
w którym urodziła się i wychowała Naj-
świętsza Maryja Panna i w którym w dzie-
ciństwie mieszkał Jezus. Ciężko opisać 
uczucia towarzyszące mi w chwili, kiedy 
znalazłem się w środku tego budynku, 
który tak bardzo jest związany z funda-
mentami naszej katolickiej wiary.

Odwiedzając czwarty cmentarz żołnie-
rzy II Korpusu wypełniliśmy naszą misję 
i mogliśmy udać się w drogę powrotną do 
Polski, zwiedzając jeszcze, jak zawsze wy-
pełnioną do granic możliwości turystami, 
Wenecję. Wypełniliśmy cel Rajdu, oddając 
hołd bohaterskim polskim żołnierzom, któ-
rzy po latach spędzonych w radzieckiej nie-
woli, po tułaczce i ciężkich walkach, w któ-
rych brali udział wierząc, że walczą o wolną 
i niepodległą Polskę, znaleźli kres swojego 
ziemskiego życia na włoskiej ziemi.

Bez wątpienia historia żołnierzy II 
Korpusu generała Władysława Andersa, 
ich bohaterstwo, poświęcenie i wiara w 
to, że ich trud nie pójdzie na marne i że 
walczą dla wolnej Polski, warte są upa-
miętnienia. W tym roku znów motocy-
kliści zorganizowani przez Stowarzysze-
nie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński, po raz kolejny udadzą się na 
klasztorne wzgórze, aby wraz z żyjącymi 
ciągle bohaterami tamtych dni, na nowo 
zaśpiewać chwytające za serce „Czerwone 
maki na Monte Cassino”… 

Grzegorz Gajewski
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kim był Marian Trojan?

ARTYSTA, HISTORYK, OPATOWIANIN

Człowiek, któremu zawdzięczamy opracowanie, a tym samym ocalenie wielu informacji z dziejów dawnego Opatowa. Nauczyciel, 
badacz historii, ale przede wszystkim artysta – aktor teatralny i filmowy, mający swój wkład w rozwój polskiej kinematografii i teatru 
jeszcze przed II wojną światową. Życie zakończył tragicznie, do dziś w niewyjaśnionych okolicznościach.

Trudne początki
Marian Tadeusz Trojan urodził się w 

Radostowie, na terenie dawnego powiatu 
opatowskiego, 14 grudnia 1906 r. Był pią-
tym z siedmiorga dzieci Pawła i Franciszki 
z Wereszczyńskich. Jego matka pochodziła 
z Łagowa, a rodzina początkowo osiedli-
ła się w Radostowie, gdzie Paweł Trojan 
trudnił się kowalstwem artystycznym, 
wykonując zamówienia dla okolicznych 
dworów i kościołów. Ciężko było jednak 
utrzymać wielodzietną rodzinę, więc Tro-
janowie postanowili przenieść się do Opa-
towa, korzystając z zaproszenia młodszego 
brata Pawła – Franciszka, który miał tutaj 
dobrze prosperującą piekarnię. Rodzina 
małego Mariana w 1912 r. zamieszkała 
w Opatowie, a jego ojciec podjął pracę w 
piekarni brata. Kilka lat później nastąpiła 
tragedia.

W 1916 r. doszło do pozornie niegroź-
nie wyglądającego wypadku. Paweł po-
tknął się na schodach piekarni i skaleczył 
w rękę zniszczoną, zapewne zardzewiałą, 
poręczą schodów. Rana była dość głęboka, 
ale ojciec Mariana początkowo zlekcewa-
żył sprawę. Po jakimś czasie na interwencję 
lekarza było za późno. 45-letni Paweł Tro-
jan zmarł na skutek zakażenia krwi, pozo-
stawiając żonę i siedmioro dzieci. 

Rodzina nagle znalazła się w katastro-
falnej sytuacji, nie mając funduszy nawet 

na pogrzeb. Pawła pochowano w grobie 
ziemnym na terenie tzw. cmentarza cho-
lerycznego. Dopiero po latach oznaczono 
mogiłę kamienną płytą. Zarówno matka, 
jak i rodzeństwo kilkuletniego Mariana 
podejmowali dorywcze prace jak pranie, 
sprzątanie, noszenie wody, aby tylko utrzy-
mać się i zapewnić wykształcenie najstar-
szym dzieciom.

Sytuacja była tym trudniejsza, że Fran-
ciszek, dobrze sytuowany właściciel pie-
karni, brat Pawła, również zmarł nagle w 
młodym wieku dwa lata wcześniej, pozo-
stawiając żonę z pięciorgiem dzieci. Trze-
ba brać pod uwagę, że był to okres I wojny 
światowej, która nie oszczędzała Opatowa 
i jego okolic. Piekarnia Trojanów wkrótce 
przestała działać.

Tylko dzięki wielkiej determinacji 
matki i najbliższej rodziny, zarówno Ma-
rian, jak i jego starszy brat Włodzimierz, 
mogli kształcić się w Gimnazjum (dzi-
siejsze Liceum Ogólnokształcące) im. 
Bartosza Głowackiego w Opatowie, a 
nawet ukończyć studia wyższe. Sylwetka 
Włodzimierza Trojana wymaga osobnego 
przedstawienia. Tutaj należy jedynie wspo-
mnieć, że ten pedagog i żołnierz w 1939 
r. dostał się do niewoli radzieckiej. Zdążył 
jeszcze przysłać list z Kozielska. Po wielu 
latach rodzina odnalazła jego nazwisko na 
Liście Katyńskiej.

Unikalne źródło historyczne
Dzieciństwo i wczesne lata młodości 

Mariana Trojana upłynęły w niezwykle 
trudnych warunkach. Tym bardziej trze-
ba doceniać jego życiowe osiągnięcia. 
Należy go uznać za jednego z najwy-
bitniejszych absolwentów popularnego 
„Bartosza” – opatowskiej szkoły śred-
niej, która w ubiegłym roku świętowała 
swoje 100-lecie. Po zakończeniu nauki 
w Opatowie kontynuował kształcenie 
w stolicy. W 1934 r. ukończył Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego, otrzymując tytuł doktora filozofii 
w zakresie historii. Praca, którą obronił 
nosiła tytuł „Dzieje sądownictwa Wiel-
kiego Opatowa”. Była ona publikowana 
w odcinkach na łamach „Kroniki Die-
cezji Sandomierskiej” w latach 1937-
1938. Opierała się na zgromadzonych w 
warszawskim Archiwum Państwowym 
Głównym Akt Dawnych 32 księgach Akt 
Sądowych Opatowa oraz tzw. Kantorii i 
Dziekanii, obejmujących okres od 1590 
r. do XIX wieku. Dzięki temu, autorowi 
udało się odtworzyć wielką część historii 
sądownictwa w Opatowie z podziałem na 
trzy jurysdykcje: Wielki Opatów a także 
Kantorię i Dziekanię, które kiedyś były 
nie tyle dzielnicami miasta, co niezależ-
nymi miasteczkami z własnym samorzą-
dem. 

Praca Mariana Trojana ukazała się w 
1985 r. w książce „Opatów. Materiały z Se-
sji 700-lecia miasta” pod redakcją Feliksa 
Kiryka. Takie utrwalenie badań naszego 
historyka okazało się tym bardziej cenne, 
iż opatowskie księgi miejskie spłonęły w 
ogarniętej wojną Warszawie. Praca stała 
się więc jedynym źródłem historycznym 
na temat sądownictwa dawnego Opato-
wa. Autor miał ambicje kontynuowania 
badań nad historią miasta, przymierzając 
się do opracowania monografii. Nie do-
szło do tego, lecz same plany świadczą o 
dużym przywiązaniu do miejsca, w któ-
rym spędził część dzieciństwa i rozpoczął 
swoją edukację.

Człowiek sceny i ekranu
Edukacja Mariana Trojana przebiegała 

niejako dwutorowo. W roku 1933, a więc 
jeszcze przed obroną wspomnianej pracy, 
ukończył Państwowy Instytut Sztuki Te-
atralnej. Zapewne właśnie aktorstwo było 
jego życiową pasją, chociaż grę w warszaw-
skich teatrach łączył z nauczaniem historii 

Marian Trojan w filmie „Ludzie Wisły z 1938 r.
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trzej Królowie 

świąteczna orkiestra

ULICAMI 
MIASTA 

w stołecznych szkołach. O jego aktorstwie 
napisano, że ze względu na „niekorzystne 
warunki zewnętrzne” grał niewielkie role 
charakterystyczne. O szerokich uzdolnie-
niach artystycznych pana Mariana świad-
czy również to, że zajmował się malar-
stwem. Wiadomo także, że pisał wiersze. 
W 1964 r. w holu Teatru Dramatycznego 
odbyła się wystawa jego prac malarskich.

Natomiast tuż przed wybuchem II 
wojny światowej, w 1938 r. Marian Tro-
jan zagrał w filmie „Ludzie Wisły” w re-
żyserii Aleksandra Forda. Wystąpił w roli 
bosmana Hajnusia, m.in. u boku wielkiej 
gwiazdy kina przedwojennego Iny Beni-
ty. W czasie okupacji wykonywał zawód 
nauczyciela z narażeniem życia, uczestni-
cząc w tajnym nauczaniu. Po wojnie nadal 
grał na scenach teatralnych, najdłużej bę-
dąc związany z Teatrem Dramatycznym. 
Łączył swoje życiowe zajęcia, organizując 
amatorskie zespoły teatralne w szkołach 
i prowadząc sklep z dziełami sztuki, a ra-
czej niewielki antykwariat. Kontynuowa-
nie pracy pedagoga - historyka po wojnie 
napotkało poważnie trudności za sprawą 
tego, że Marian Trojan nie przejawiał en-
tuzjazmu wobec nowego ustroju w Polsce, 
a nawet „popełnił wykroczenie” w postaci 
pozytywnej opinii o Józefie Piłsudskim. 
Zabroniono mu nauczania historii w war-
szawskim Liceum im. Batorego.

Jerzy, syn Mariana, również został ak-
torem, a także reżyserem. Brał udział m.in. 
w tworzeniu popularnych seriali: „Jano-
sik”, „Przygody Pana Michała”, „Polskie 
drogi”. Wystąpił też np. w filmie „Wester-
platte” jako żołnierz przynoszący rozkaz o 
kapitulacji. Wyemigrował do Australii.

8 marca 1967 r. Marian Trojan został 
zamordowany we własnym mieszkaniu. 
Do dziś nie ustalono sprawców ani przy-
czyn morderstwa, chociaż podaje się mo-
tyw rabunkowy. Pochowany został na war-
szawskich Powązkach. W ubiegłym roku 
minęła 50. rocznica tragicznej śmierci za-
służonego badacza przeszłości Opatowa, 
a także artysty, który zostawił swój ślad w 
polskim filmie i teatrze. 

Zbigniew Zybała

Źródła: „Losy Pawła i Franciszka Troja-
nów” – publikacja Aleksandry Gromek-Gad-
kowskiej na temat rodziny Trojanów, zamiesz-
czona na stronie internetowej gadkowski.pl; 
biogram na stronie internetowej: http://www.
encyklopediateatru.pl/osoby/17610/marian-
-trojan; biogram Jerzego Trojana: www.film-
polski.pl; praca Mariana Trojana „Z dziejów 
sądownictwa Wielkiego Opatowa” w: „Opa-
tów. Materiały z Sesji 700-lecia miasta” pod 
redakcją Feliksa Kiryka, Sandomierz 1985.

Już po raz czwarty przeszedł ulicami 
Opatowa Orszak Trzech Króli. Po mszy w 
kolegiacie św. Marcina z Tours mieszkańcy 
udali się do Ośrodka Kultury, gdzie odbył 
się przegląd zespołów kolędniczych.

Ksiądz proboszcz Michał Spociński za-
wierzył Opatów Dzieciątku Jezus. - Nowona-
rodzony Chrystus wlewa w nasze serca otwar-
tość – powiedział. - My wszyscy powinniśmy 
być otwarci na innych mieszkańców, na inne 
religie, na inny kolor skóry. To jest najważniej-
sze, otwartość, miłość. To najważniejsze słowa 
na dzisiejszy czas. Wyrażamy radość, że obie-
cany Mesjasz zamieszkał wśród nas. 

Trzej Królowie pokłonili się Dzieciątku 
Jezus i Świętej Rodzinie oraz przekazali im 
dary miłości: mirrę, kadzidło i złoto.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek 
Cheba w imieniu swoim i burmistrza An-
drzeja Chanieckiego wyraził zadowolenie, 
że tym razem uroczystościom towarzyszyła 
stosunkowa wysoka temperatura. Słupek rtę-
ci pokazywał blisko 10 stopni Celsjusza. - To 
dla mnie zaszczyt, że mogę z mieszkańcami 
uczestniczyć w uroczystościach – podkreślił. 
- To symboliczny orszak, pełen entuzjazmu, 
naszej wiary, szacunku do tradycji. 

W Domu Kultury odbyła się dalsza część 
uroczystości, przegląd zespołów kolędniczych 
„Gody Opatowskie”. Sala była wypełniona 
do ostatniego miejsca. Najpierw na scenie 
pojawił się „Teatr Muzyczny” prowadzony 
przez Edytę Gwoździk i Magdalenę Szemraj. 
Młodzi wykonawcy brawurowo wystąpili ze 
spektaklem „Co się dzieje na Ziemi?”. Zapre-
zentowały się 6-latki z Dziecięcej Grupy Te-
atralnej, którymi opiekuje się Dorota Jopek. 
Wystąpił też zespół Jagódki z Niepublicznego 
Przedszkola „Dziecięcy Raj” w Kobylanach 
prowadzony pod kierunkiem Izabeli Mazur. 

Podczas Godów Opatowskich rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny. Jury, Beata Piątek, 
Renata Zybała oraz Sebastian Skrzypczak, po 
obejrzeniu trzynastu prac postanowiło przy-
znać pierwsze miejsce Ewelinie Jakubowskiej 
i Janinie Śpiewak ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Opatowie. Ich opiekunem jest 
Małgorzata Szczekocka-Juda. Drugie miejsce 
zajęła Weronika Kita ze Szkoły Podstawowej 
w Kobylanach, trzecie jej koleżanka ze szkoły 
Magdalena Religa. Ich opiekunem jest Maria 
Bereza. Wyróżnienie przyznano także Kindze 
Cisak, Marcelowi Czarneckiemu i Miłoszowi 
Szcześniakowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Opatowie. Uczniami opiekuje się Iwona Bu-
dzeń. Kolejnym wyróżnieniem uhonorowano 
Karinę Kaczmarską i Weronikę Pyzę z Bibliote-
ki-Ośrodka Kultury Gminy Sadowie. Dziećmi 
opiekuje się Sylwia Kosiela. Taką samą nagrodę 
otrzymały Barbara Rak i Irena Goraj z Domu 
Pomocy Społecznej w Zochcinku. Opiekunem 
artystycznym jest Agnieszka Gondek. 

W Opatowie orkiestra zaczęła grać o 
godziny 7 rano. Pieniądze aż do zmierzchu 
zbierało na ulicach 80 wolontariuszy. O go-
dzinie 16. w Opatowskim Ośrodku Kultury 
rozpoczął się wielki finał. 

Na scenie wystąpili: Opatowska Orkiestra 
Dęta imienia Józefa Grudnia OOK, 9 Groma-
da Zuchowa „CZARNE JAGÓDKI”, dzieci z 
Przedszkola Publicznego z programem tanecz-
no-wokalnym, Klub Tańca Towarzyskiego 
„PROMENADA” OOK, solistki ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 
oraz Studia Piosenki OOK. Na zakończenie 
koncert dał zespół „HEAVEN” z Sandomie-
rza. 

Na licytacje było przeznaczonych wiele 
ciekawych gadżetów, między innymi: złote ser-
duszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, cztery koszulki Jerzego Owsiaka, koszulka z 

podpisem znanego bramkarza Artura Boruca, 
bukiety przygotowane przez kwiaciarnię „Sto-
krotka” w Opatowie. Swoje dary na licytację 
przekazali także: burmistrz Andrzej Chaniecki 
i starosta Bogusław Włodarczyk. 

W holu Opatowskiego Ośrodka Kultury 
można było zjeść chleb ze smalcem. Działało 
też studio urody. 

Finał w Opatowie zakończył się o godzinie 
20. światełkiem do nieba. Ogółem udało się ze-
brać około 23 tysiące złotych. 
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TRZY TYGODNIE 

lipowa chroniła partyzantów 

Z okazji obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w podcieniach 
Urząd Miasta i Gminy Opatów przygotowano wystawę obrazującą  wydarzenia  związa-

ne z okresem  I wojny światowej oraz z odzyskaniem niepodległości w Opatowie. 
Wystawa powstała dzięki  materiałom i opracowaniu Marka Lisa

Publikujemy dziś niewielki fragment 
książki „Stań do apelu” Andrzeja Nowaka-
-Arczewskiego, który nawiązuje do tamtych 
tragicznych wydarzeń.

(...)A co się stało z samym dowódcą? Co 
czuł, widząc swoich martwych żołnierzy? 
Kilka godzin wcześniej przecież z nimi roz-
mawiał, planował akcje. W ciągu kilku minut 
jego duma, jego sławny oddział przestał ist-
nieć. 

Na Wykusie zjawia się po trzech tygo-
dniach od tragedii w Woli Grójeckiej. Co ro-
bił i gdzie przebywał przez ten czas, stanowi 
kolejną tajemnicę życia „Tarzana”. Wszystko, 
co można napisać na ten temat, znajduje się w 
sferze domysłów i przypuszczeń. 

- Podobno na własną rękę szukał kapusia 
– taką informację podaje Anna, rocznik czter-
dziesty czwarty i Grażyna, rocznik pięćdzie-
siąty pierwszy, córki Teofila, brata Tomasza. 
– Bardzo się zmienił, stał się wrakiem człowie-
ka. Tak naszego wujka z tamtego czasu zapa-
miętał Janusz Bartosiewicz, naoczny świadek. 

Niektórzy widzieli go u dziedzica Zyg-
munta Leszczyńskiego w Kaliszanach. Inni 
przypuszczają, że mógł podążyć śladem oca-
lałych partyzantów i trafić do sióstr szarytek 
w Lipowej. Obecne mieszkanki zakonu prze-
syłają wpisy ze wspomnień jednej z sióstr oraz 
księdza profesora Józefa Pastuszki, który wte-
dy tam przebywał. 

Czytając wspomnienia siostry Władysła-
wy Zalewskiej, nasuwa się myśl, że partyzanci 
dobrze znali teren Lipowej, wiedzieli, że tutaj 
mogą znaleźć schronienie. „Były i dzienne 
wizyty, cztery czy pięć razy, ale to naprawdę 
partyzantka. Przychodzili rano, o szarówce i 

wychodzili wieczorem. 
Ci byli bardzo grzeczni, 
mieli wszystko swoje, 
prosili tylko, żeby Im 
ugotować, a Oni kładli 
się spać i odpoczywali. 
Obstawili wartą cały ma-
jątek i swobodnie ćwi-
czyli się na podwórzu, 
jakby Niemców nie było, 
a Niemcy tylko dwa i pół 
kilometra od nas. Tak 
było do lipca 1944 r”. 

 Ksiądz profesor Jó-
zef Pastuszka ciekawie 
zarysował sytuację poli-

tyczną w tym terenie: „W miarę przedłużania 
się wojny i wyczerpywania sił niemieckich, 
partyzantka rozszerzała się i obejmowała 
coraz szersze koła ludności. Partyzantka or-
ganizowana była od razu partyjnie. Była ona 
swoistym przedłużeniem przedwojennych 
partii politycznych oraz wyrazem prądów 
polityczno-społecznych, jakie podczas woj-
ny w społeczeństwie nurtowały. Najliczniej-
sza i najlepiej zorganizowana była grupa tzw. 
Armii Krajowej, podporządkowana rządowi 
emigracyjnemu w Londynie. Wysiedleni z 
Poznania należeli głównie do AK, ale kręciły 
się po okolicy również grupy AL”.

Siostry nigdzie jednak nie natrafiły na 
nazwisko Tomasza Wójcika. – Być może ze 
względu na bezpieczeństwo nie jest wymie-
niony – przypuszczają. 

Jedno jest pewne. Ci, którzy znali go 
wcześniej, z trudem poznawali w nim daw-
nego dowódcę. Stał się posępny, zamyślony. 
Może potrzebował tych trzech tygodni, by 
wszystko jeszcze raz przeanalizować, popa-
trzeć z dystansu na swoje decyzje, postępowa-
nie, całe swoje życie. 

Z krwi niewinnie przelanej 
Od autora

Pisząc tę reporterską opowieść, chciałem, 
by stała się świadectwem wciąż żywej legendy 
o Tomaszu Wójciku, ps. „Tarzan”. Intereso-
wały mnie relacje osób, które go znały, styka-
ły się z nim lub tylko o nim słyszały. Każde 
wspomnienie było dla mnie ważne, chociaż 
zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie mogą być 
prawdziwe. Jednak dokładną, zweryfikowaną 
biografię żołnierza pozostawiam historykom. 
Dla mnie ważniejsze były emocje, uczucia, 
które „Tarzan” wzbudzał w innych i których 
sam doświadczał. 

To postać niemal z tragedii antycznej, bar-
dzo dramatyczna, złożona. Chłopak z małego 
miasteczka, który zasmakował trochę wielkie-
go świata. Buntownik, który nie chce się pod-
porządkować przełożonym i niejednokrotnie 
naraża życie swoich partyzantów, a jedno-
cześnie niezwykle odważny żołnierz. Wyko-
nawca wyroków śmierci z ryngrafem Matki 
Boskiej Częstochowskiej na piersi. Wzbudza 
tyle samo zachwytu i podziwu, co nienawiści. 

Ścigają go największe na świecie tajne 
policje, wywiady, służby: Gestapo, NKWD, 
UB, a może już i Żydzi. Opuszcza Zawichost, 
Polskę, Europę, wyjeżdża do Ameryki. Ucieka 
przed przeznaczeniem, wierząc, że mu się po-
wiedzie. Śmierć dosięga go w jeziorze Świętej 
Klary, chociaż wszyscy podają nazwę Michi-
gan. Jest ona tak samo zagadkowa jak całe ży-
cie „Tarzana”.

Siostry szarytki z Lipowej podczas II wojny światowej chroniły wielu partyzantów, 
opatrywały ich rany, leczyły. To prawdopodobnie tutaj znalazł schronienie Tomasz Wój-
cik „Tarzan” po zagładzie swojego oddziału w woli Grójeckiej koło Ćmielowa 7 lipca 
1944 r., gdy zginęło blisko 40 żołnierzy Armii Krajowej. 

WYSTAWA W PODCIENIACH URZĘDU
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ŚWIĘTO BABĆ I DZIADKÓW 

SOS CYTRYNOWY DO RYB
z Borysławia przybyła do Opatowa kulinaria

przedszkolaki pamiętają 

Składniki na jedną sosjerkę: 3 łyżki ma-
sła, 2 łyżki mąki pszennej,1 szklanka bulio-
nu drobiowego (z 3/4 kostki) lub rosołu, 
3 łyżki śmietany 18%, 1 żółtko, 1/2 dużej 
cytryny, 2 łyżeczki cukru, sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa, 1 łyżka posiekanego koper-
ku (świeżego lub mrożonego).

W rondelku roztapiam masło. Następ-
nie wsypuję mąkę i cały czas mieszam oko-
ło 1 minuty. Do zasmażki wlewam bulion 
lub rosół nie przerywając mieszania, aby 
nie powstały grudki. Śmietanę roztrzepuję 
widelcem z żółtkiem i dodaję do zawarto-
ści rondla, mieszam i zdejmuję z ognia, aby 
nie doprowadzić do zagotowania. Do sosu 
wciskam sok z połowy cytryny (usuwając 
pestki), doprawiam do smaku solą, pie-
przem i gałką muszkatołową. Na koniec 
dodaję drobno posiekany koperek. Do ca-
łości można dodać szczyptę lub dwie kur-
kumy, dzięki temu dodatkowi sos będzie 
miał piękny, żółty kolor. Sos powinien 
mieć konsystencje gęstej śmietany. Go-
towy, gorący sos przekładam do sosjerki i 
podaję jako dodatek do ryb. 

Życzę przyjemnego gotowania. Siostra 
Małgorzata z Lipowej

Wyjątkowa atmosfera towarzyszyła 
obchodom Dnia Babci i Dziadka w Przed-
szkolu Publicznym w Opatowie. Stały się 
one tradycją wpisaną na stałe do kalen-
darza uroczystości. 

Przez pięć kolejnych dni przedszkolaki 
gościły w swoich grupach babcie i dziad-
ków. Dyrektor przedszkola oraz wycho-
wawczynie witały przybyłych seniorów 
ciepłymi słowami, składając im życzenia 
zdrowia, radości i wielu lat życia. 

Dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne, taneczne i ak-
torskie. Nie zabrakło wzruszających wierszy, 
melodyjnych piosenek, inscenizacji i tańców 
związanych tematycznie ze świętem babci i 
dziadka. Goście z zapartym tchem wsłuchi-
wali się w czułe słowa wypowiadane pod ich 
adresem. Wszystkie spotkania odbywały się 
w bogatej scenerii z portretami babć i dziad-

ków, elementami zimowego krajobrazu, bu-
kietami kwiatów i serduszkami. 

Na zakończenie występów przedszko-
laki obdarowywały swoich ukochanych 
gości upominkami, które wykonały własno-
ręcznie. Przy słodkim poczęstunku przy-
gotowanym przez rodziców była okazja do 
rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede 
wszystkim umocnienia więzi rodzinnych.



22 OPATÓW nr 1 (25), styczeń - marzec 2018

Edmund Świestowski, mąż Stanisławy, z wnukiem Jasiem

Brama Warszawska od południa, Opatów, 30 marca 1958 r. 

Wejście do Kolegiaty w Opatowie

Stary dom w Opatowie, siedziba byłego starostwa

Pracownicy i rodzina przed szpitalem

Zofia, Krystyna i Andrzej Glińscy

Otwarcie nowej Obwodowej Przychodni, 1963 r.
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stara fotografia

Kolegiata

Prezes Zarządu OSP dr Bohdan Gliński dekoruje strażaków – 
Święto Strażaka

Zofia Stoltz, Bohdan Gliński, Stanisława Świestowska

Dr Bohdan Gliński – Opatów 1958 r.

Zofia Stoltz, Helena Glińska, 
Stanisława Świestowska przed 

apteką
Dr Bohdan Gliński na ulicach 

Opatowa

Kolegiata zamglona, za drzewami bez liści
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stara fotografia

cd na str. 22 i 23

Z albumu 
rodziny lekarskiej (2)

Jan Bohdan Gliński jest mieszkańcem Warszawy, ale przez 
wiele lat mieszkał i pracował w Opatowie. Jego ojciec Bohdan 
kierował miejscowym szpitalem przez półwieku, od 1918 do 
1968 r. Z tego okresu pochodzi wiele ciekawych zdjęć z ich 
albumów rodzinnych, które prezentujemy już po raz drugi. 

1

Zdjęcie uczniów z 1921 r, podpisane własnoręcznie przez Bohda-
na Glińskiego na drugiej stronie

Kolegiata w oddali, 1950 r.

Wejście do Klasztoru Bernardynów w Opatowie

Wejście do Klasztoru Bernardynów w Opatowie


