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prace konserwatorskie, prace budowlane

Kochamy naszą Maryję
Figurka Matki Bożej Fatimskiej stanęła przed rokiem na posesji państwa Gronków przy ulicy Kościuszki w Opatowie. Znaj-

duje się na terenie prywatnym, ale wszyscy mieszkańcy mogą tu przychodzić. Państwo Gronkowie są wdzięczni, że ludzie tu 
się modlą. 

To ona nas wybrała
Budowę figurki państwo Gronkowie 

rozpoczęli w lipcu ubiegłego roku. Bodźcem 
była informacja, którą usłyszeli w telewizji, że 
w jednej z niewielkich miejscowości zostały 
zniszczone krzyże i kapliczki przydrożne. 

Postanowili kupić figurkę Maryi postawić 
ją przed swą posesją. Martwili się, czy wybiorą 
odpowiednią. Jeździli, szukali. - Nie martw 
się, ja się modlę, żeby to Maryja wybrała nas, a 
nie my ją – powiedziała mama pani Ewy, Mał-
gorzata Gronek. 

Państwo Gronkowie pojechali do Kielc 
na Targi Sacroexpo wspólnie ze swoim krew-
nym księdzem Gracjanem Brodą i kościelnym 
z Bogorii, Stanisławem Ścibiszem. – Pod na-
tchnieniem Maryi zakupiliśmy figurkę Matki 
Bożej Fatimskiej – opowiada Ewa Gronek. 
– Finansowo pomogła nam rodzina Ciszew-
skich. 

Od właściciela firmy, od którego kupili 
figurkę, otrzymali w darze książkę, perłę lite-
ratury Maryjnej, która nosi tytuł „Traktat o 
doskonałym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny”. Wielokrotnie czytał ją św. Jan 
Paweł II jako młodzieniec, gdy w czasie oku-
pacji pracował w kamieniołomach na Zakrze-
wiu. Nauczyła go, co podkreślał, właściwego 
kultu Maryjnego i służebnej roli kultu Maryi 
do Syna. 

Pani Ewa przytacza z ksiązki słowa św. Bo-
nawentury: Maryja sama szuka takich,/ któ-
rzy by do Niej pobożnie/ i z uszanowaniem 
przystępowali,/ tych bowiem miłuje,/ tych 
karmi i zasila,/ tych za dzieci przyjmuje.” 

Światło kapliczki rozświetla miasto 
Początkowo rodzina miała trudności ze 

znalezieniem fachowca i ustaleniem terminu 
budowy postumentu. Gdy tylko pani Ewa w 
sierpniu pojechała z grupą pielgrzymkową do 
Fatimy, zaraz pojawił się Jacek Majka i tego 
samego dnia rozpoczął prace. – To jawne do-
wody na ingerencję Matki Bożej – podkreśla 
pani Ewa. 

Z Fatimy pani Ewa przywiozła róża-
niec, który został wykonany w 100. rocznicę 
pierwszych objawień. Jest na nim wybita data: 
1917 r. Po zakończeniu budowy postumentu 
i umieszczeniu figurki w kapliczce na rękach 
Maryi rodzina Gronków zawiesiła ten właśnie 
różaniec. 

Figura postawiona jest na postumencie z 
cegły klinkierowej, osłonięta daszkiem przed 

słońcem, deszczem, śniegiem. Wykonany zo-
stał cokolik. Cały teren wokół wysypany jest 
żwirkiem, zadbany, posadzone są kwiatki.

W nocy figura jest dobrze oświetlona. – 
W momencie, kiedy gasną latarnie Opatowa, 
światło kapliczki rozświetla mroki miasta – 
mówi pani Ewa. - Blask Maryi rozświetla noc. 

 Delikatnie się uśmiecha
13 sierpnia 2017 r., przed głównym odpu-

stem patronki parafii Wniebowzięcia Maryi 
Panny u ojców Bernardynów, figurkę poświę-
cił gwardian, proboszcz, ojciec Edgar Seme-
niuk i ksiądz Gracjan Broda. 

Każdego dnia w maju o godzinie 19.15, 

po nabożeństwie, rodzina Gronków z sąsia-
dami i przyjaciółmi odmawia Litanię do Naj-
świętszej Maryi Panny, śpiewa pieśni Maryjne: 
Witaj, królowo, Czarna Madonno, Wszystkie 
łąki umajone. 

- Kochamy naszą Matkę Bożą, jest pięk-
na, delikatnie się uśmiecha. Gdy patrzymy na 
Maryję, mamy wrażenie, jakby słuchała słów, 
które do niej kierujemy – opowiada pani Ewa

Od października państwo Gronkowie 
chcą gromadzić się przy figurce na modlitwie 
różańcowej, tak jak prosiła Maryja w Fatimie. 

Miejsce wspólnej modlitwy
Początkowo myśleli, że będzie to ich ro-

dzinna figurka. Jednak szybko się przekonali, 
że coraz więcej ludzi zaczęło pojawiać się na 
ich podwórku. Ewa Gronek pamięta, jak kole-
żanka z pracy Anna Włodarczyk powiedziała: 
- Daj znać, kiedy będzie u was majówka. Chęt-
nie przyjdziemy. 

I od tego wszystko się zaczęło. - Cieszymy 
się, że jest takie miejsce na naszej ulicy, gdzie 
możemy się gromadzić na wspólnej modli-
twie – mówi Jan Staniek. – Ludzi, którzy tu 
przychodzą, cechuje wielki kult Maryi i po-
bożność. 

- Maryja jest na pierwszym miejscu – za-
pewnia Małgorzata Gronek. - Towarzyszy 
nam w życiu, pomaga wszystkim.

- Modlimy się do Niej o wszystko, o zdro-
wie – dodaje Maria Ciszewska - Czujemy Jej 
opiekę. 

Dla Wiesława Ciszewskiego figura też jest 
ważna. - Trochę chorowałem, a dzięki modli-
twie choroba się cofnęła – wyznaje. 
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Na zbliżające się wakacje

życzymy uczniom wspaniałego wypoczynku, wiele słońca, 

mocy atrakcji i wielu ciekawych spotkań, 

bezpiecznych podróży po kraju i świecie.

Dobrego wypoczynku życzymy także 

wychowawcom dzieci i młodzieży.

Wracajcie zdrowi i szczęśliwi do szkół. 

Do zobaczenia we wrześniu.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba

Burmistrz

Miasta i Gminy Opatów

Andrzej Chaniecki

Fot. Sławomir Rakowski
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z życia samorządu

INWESTYCJE DLA 
MIESZKAŃCÓW 

Jakie inwestycje wykonano przez 
gminę od początku tego roku?

Powstały mieszkania socjalne na tere-
nie kompleksu Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Sienkiewicza. Tę 
inwestycję rozpoczęliśmy w roku ubie-
głym. Są to mieszkania o powierzchni od 
35 do 42 metrów kwadratowych, czte-
ry mniejsze i dwa większe, w tym jedno 
przystosowane dla osoby niepełnospraw-
nej. Lokale składają się z łazienki, kuchni 
i jednego pokoju. Podłączone są do nich 
wszystkie media, począwszy od gazu, 
ogrzewania z jednego pieca zasilanego 
gazem, skończywszy na wodzie, ściekach i 
energii elektrycznej. Wokół budynku teren 
jest niwelowany, poprawimy odpływ wody 
powierzchniowej, która teraz spływa na 
sąsiednią działkę. Lokale zostały już przy-
dzielone.

W ostatnich latach przybyło miesz-
kań. Czy można powiedzieć, że problem 
braku mieszkań został rozwiązany?

Obecnie problem nie jest bardzo napię-
ty. W tym roku oddamy jeszcze 8 mieszkań 
w budynku po bibliotece przy ul. Leszka 
Czarnego. Cztery z nich są jednopokojowe 
w granicach 30 metrów kwadratowych po-
wierzchni, a cztery dwupokojowe po około 
40 metrów. Po tej inwestycji najpilniejsze 
potrzeby w tej materii będą zaspokojone. 
Nie będzie już osób, które znajdują się w 
katastrofalnej sytuacji mieszkaniowej. Co 
ważne, niektórzy rezygnują z przydzielo-
nych mieszkań. Chcą mieszkać w lokalach 

o większym komforcie. 
Jaką kwotę dofinansowania otrzyma-

ła gmina na mieszkania?
Jest to ponad 800 tys. zł. Wyliczyłem, 

że do jednego metra kwadratowego miesz-
kań, które już zostały oddane lub zostaną 
oddane niebawem, gmina dołoży tylko ty-
siąc zł. 

Na bibliotekę otrzymaliśmy 533 tys. 
zł. 0,5 mln z Unii, 33 tys. zł z budżetu 
państwa. Do tej inwestycji z gminy doło-
żymy około 700 tys. zł. Sumując, przenie-
sienie biblioteki i adaptacja pomieszczeń 
na mieszkania przy ul. Leszka Czarnego i 
Sienkiewicza będzie kosztowała gminę tyl-
ko ok. 1,2 mln zł. 

Czy gmina dysponuje mieszkaniem 
zastępczym w razie katastrofy budowla-
nej lub innego zdarzenia losowego?

Na osiedlu „rotacyjnym” mamy miesz-
kanie, którego nikt nie chce. Mamy także 
kilka pomieszczeń, które można bardzo 
szybko zaadoptować na lokale mieszkalne. 
Odpukać, oby lokale zastępcze nigdy nie 
były potrzebne. 

Inwestycje to nie tylko mieszkania, 
choć to dla społeczeństwa temat ważny i 
drażliwy.

Trochę czasu i pracy zajmuje nam 
przystosowanie budynku OOK dla biblio-
teki. Zmieniliśmy sposób rozliczenia z ry-
czałtowego na powykonawczy. Musieliśmy 
trochę projekt zmienić, bo nie wszystko 
zostało w nim uwzględnione. By nie pła-
cić kar zmiany wymagają uzgodnień, bo 
inwestycja finansowana jest także z środ-
ków zewnętrznych. Rozliczenia muszą być 
transparentne. W połowie czerwca powin-
ny być oddane pomieszczenia dla biblio-
teki. Na jej potrzeby zakupimy wyposaże-
nie, ale wykorzystamy także cześć starych 
mebli. Do połowy lipca przeprowadzkę 
powinniśmy zakończyć. Natychmiast do 
budynku po bibliotece wejdzie wykonaw-
ca, który adoptuje go na mieszkania. Tam 
nie będzie dużo pracy, bo tylko roboty we-
wnętrzne. Uważam, że w ciągu 2 miesięcy 
inwestycja zostanie wykonana. 

Podpisałem już umowy i rozpoczęły 
się prace przy termomodernizacji budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie. 
Zakres robót przy tym zadaniu jest szero-
ki. W tej chwili strop budynku docieplany 

jest pianką i za własne pieniądze zmienimy 
pokrycie dachowe, bo jego wymiana nie 
jest kosztem kwalifikowanym w projekcie. 
Zastanawialiśmy się nad wykonaniem da-
chu spadowego, ale ze względu na ogniwa 
fotowoltaiczne jakie będą montowane na 
dachu odstąpiliśmy od tego rozwiązania. 

W budynku zostanie zmieniona insta-
lacja centralnego ogrzewania, zamontowa-
ne zostaną ziemne pompy ciepła, takie jak 
w domu kultury. Dodatkowym źródłem 
zasilania obiektu szkoły będzie ciepło z 
naszej gminnej kotłowni przy ul. Koperni-
ka. Do tego projektu ze względu na wzrost 
cen w sektorze budowlanym z własnego 
budżetu dołożyliśmy 0,5 mln zł. 

Będziemy się ubiegać o środki na zmia-
nę pieców w naszych kotłowniach z węglo-
wych na gazowe oraz modernizację sieci 
przesyłowej. Zimą widać, którędy biegną 
rury z ciepłem i to są ogromne straty. Stąd 
potrzeba modernizacji. 

W tej szkole zmodernizowane zostaną 
pracownie przedmiotowe, doposażona zo-
stanie część sportowa, boiska zewnętrzne. 
Na działce obok placu zabaw w kierunku 
hali sportowej powstanie siłowania dla 
dorosłych. Dorośli, którzy przychodzą z 
dziećmi na plac zabaw przy ul. Kopernika 
będą mogli poćwiczyć, zrelaksować się. 
Będzie to bardzo ładny kompleks. Jeśli 
cena w przetargu będzie dużo wyższa niż 
kosztorysowa, to będziemy prosić instytu-
cję zarządzającą o przełożenie zadania na 
rok przyszły. Jestem pewien, że ceny w bu-
dowlance jeśli nie spadną, to na pewno nie 
będą galopująco rosły.

Czy po wprowadzeniu się bibliote-
ki do budynku Opatowskiego Ośrodka 
Kultury powstanie jeden organ zarządza-
jący tymi instytucjami? 

Kiedyś tak. Na razie jedno kierownic-
two w tym obiekcie nie jest moim najważ-
niejszym celem. Najważniejsze, jest aby 
obiekt był funkcjonalny. O nowościach 
czytelniczych, filmowych, będzie można 
przeczytać na telebimie. Będziemy moder-
nizować kino. Ubiegamy się na to o środki 
w Ministerstwie Kultury. Będzie działała 
kafejka. 

Jakie zadania będą jeszcze w tym 
roku realizowane?

Będzie wyremontowana droga w Jagni-
nie, droga która przez bardzo długi czas 
nie mogła zakwalifikować się do jakiego-
kolwiek programu. 

Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie 
remontu ul. Żeromskiego, Wąskiej, któ-
rej nawierzchnia jest w kiepskim stanie, 
Zwierzdowskiego i Cmentarną z chodni-
kami. Musimy zmienić nawierzchnię ul. 

O inwestycjach, planach, reelekcji – rozmowa z Andrzejem Chanieckim, 
burmistrzem Opatowa. 
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Miłosza z ziemnej na asfaltową. Być może 
w tym roku uda się także położyć nową na-
wierzchnię na ulicy Reja. 

Przygotowujemy się do wyprowadze-
nia się z budynku ratusza. Mamy umowę 
na jego termomodernizację z dofinanso-
waniem na poziomie 90 procent. Nieba-
wem wyburzymy garaże na działce przy 
ratuszu od strony ul Nowowałowej. 

Mówi pan o wyprowadzce urzędu na 
czas remontu. Proszę powiedzieć dokąd i 
na jak długo przeprowadzą się urzędnicy.

Szacuję, że będzie to około roku. Bie-
rzemy pod uwagę następujące lokalizacje. 
Wynajem budynku od Netii (budynek 
poczty) od strony ul. B. Ostrowskiego. 
Rozmawiałem z przedstawicielką Gminy 
Żydowskiej o budynku po „starej poczcie” 
(kamienica przylega do ratusza). Procedu-
ra spadkowa jest już na ukończeniu i być 
może kupimy tę kamienicę pod nasze po-
trzeby. Zapasową lokalizacją jest szkoła w 
Kobylanach. 

Gmina musi znaleźć pomieszczenia 
poza ratuszem dla Ośrodka Opieki Spo-
łecznej.

OPS już nie wróci do ratusza. Potrzeb-
ne są nam pomieszczenia na archiwum, ła-
zienki, pomieszczenia socjalne. Znajdzie-
my siedzibę dla OPS. Jak zajdzie potrzeba 
to wynajmiemy lokal do momentu pozy-
skania własnościowego. Pomoc społeczna 
powinna mieścić się w pobliżu urzędu. 
Moim zdaniem powinien to być budynek 
„starej poczty”. Jeśli z różnych względów 
nie uda się go kupić, to będziemy szukać 
innego rozwiązania. Być może będzie to 
budynek „więzienia”, w którym po rozbu-
dowie byłyby OPS i muzeum. 

Dach ratusza przecieka. Istnieje po-
trzeba jego szybkiej wymiany. Konserwa-
tor zabytków nie wyraża zgody na zmianę 
pokrycia z gontu na dachówkę. 

Jesteśmy przygotowani i pokrycie wy-
mienimy za własne środki. Muszę dodać, 
że staramy się, aby za środki tylko z budże-
tu gminy nie robić żadnych zadań, a mieć 
je tylko jako wkład własny. 

Będę walczył o dachówkę, bo decyzja 
konserwatora nie ma żadnego uzasad-
nienia. Prześledziłem historię budynku i 
jego dachu. Dach ratusza był kopertowy i 
pokryty blachą, po II wojnie pokryty był 
dachówką. Dopiero w latach 90 pojawił 
się gont. Są dokumenty świadczące, że 
straż nie chciała wyrazić zgody na pokrycie 
gontem. Dachówka „karpiówka” była sto-
sowana od dawna w Europie i Polsce. Gont 
to naturalne podłoże dla gołębi, które sta-
nowią nawet zagrożenie sanitarno-epide-
miologiczne. Jeśli będzie inne pokrycie to 

problem zanieczyszczeń powodowanych 
przez gołębie zniknie w sposób naturalny, 
czego przykładem jest wymienione pokry-
cie na dobudowanej części ratusza.

Radni zarzucają panu dysproporcje w 
inwestycjach na terenie miasta a sołectw. 
Konkretnie mówią, że w sołectwach robi 
się więcej niż w Opatowie. 

Proporcje są odwrotne i tak powinno 
być. Z infrastruktury miejskiej, czyli szkół, 
ośrodka kultury, służby zdrowia korzysta-
ją wszyscy mieszkańcy gminy, a przecież 
z wiejskich świetlic, placów zabaw miesz-
kańcy Opatowa nie korzystają. Każdej opi-
nii i uwagi wysłucham, pod warunkiem, że 
nie będą torpedować pracy rady i urzędu. 

Cieszę się, że do tej pory nikt mnie 
nie zarzucił braku dbałości o finanse, że 
nie złożyłem jakiegoś wniosku o środki, że 
„przekręciłem” jakąś złotówkę, że działam 
nietransparentnie. Wszystko jest wyliczo-
ne i pokazane.

Owszem w sołectwach zrobione jest 
dużo inwestycji głównie drogowych, ale 
taka była konieczność i potrzeba.

Obwodnica Opatowa staje się coraz 
bardziej realna.

Minister Infrastruktury podpisał 
aneks do programu inwestycji dla budo-
wy obwodnicy Opatowa i to jest ważny 
dokument. Obwodnica z łącznikiem o 
który ubiegałem się od 2016 roku od tra-
sy krajowej nr 9 -węzeł Opatów do drogi 
nr 74 w Adamowie ma zostać wybudowa-

na do 2023 roku. Jestem zadowolony, że 
moja propozycja została uwzględniona, bo 
dzięki temu rozwiązaniu zupełnie z miasta 
zostanie wyprowadzony ruch ciężarówek. 

Nie obawia się pan, że po wybudowa-
niu obwodnicy Opatów będzie omijany 
tak jak wiele innych ośrodków. Dajmy na 
to Białobrzegi?

Nie obawiam się. Nam to nie grozi. W 
Białobrzegach przy głównej drodze były 
sklepy, restauracje. Teraz usytuowane są 
przy obwodnicy. Kto jedzie tranzytem cię-
żarowym w Opatowie nie zatrzymuje się. 
Samochody osobowe nadal będą do nas 
wjeżdżać.

Proszę odnieść się do obniżenia pen-
sji samorządowcom?

Nie jestem zwolennikiem tego rozwią-
zania, pomimo, że mam stosunkowo niskie 
wynagrodzenie. Uposażenie powinno być 
zależne od wielkości gminy. Niedawno w 
prasie widziałem oświadczenie majątkowe 
prezydenta jednego z większych polskich 
miast. I widząc jego bardzo wysokie do-
chody z innych źródeł niż wynagrodzenie 
z gminy, to zastanawiałem się, kiedy on 
pracuje jako prezydent. 

Zbliżają się wybory samorządowe. 
Będzie się pan ubiegał o reelekcję?

Na tym etapie nie odpowiem. Zawsze 
decyzję podejmowałem dwa trzy miesiące 
przed wyborami. Dziś jest to 50 na 50.

Dziękuję za rozmowę
(JAZ) 

WE WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI 

W ubiegłym roku gmina Opatów pod-
pisała z organizacjami pozarządowymi 
20 umów, których wartość wyniosła po-
nad 240,6 tys. zł. To o 10 tys. zł więcej w 
porównaniu z rokiem wcześniejszym. 

- Sektor organizacji pozarządowych jest 
bardzo ważny, bo działania gminy są uzu-
pełniane przez działalność stowarzyszeń – 
mówi Jarosław Czub z Referatu Rozwoju 
Gminy. - Wiadomo, że samorząd mógłby je 
realizować, ale organizacje często wykonują 
zadania lepiej i taniej. Z ich strony jest duże 
zaangażowanie i kreatywność. Mało tego, 
pozyskują one dodatkowe środki od spon-
sorów prywatnych i innych instytucji. 

Najaktywniejszy jest Opatowski Klub 
Sportowy. Wiadomo, kultura fizyczna, 
sport są bardzo popularne. Tutaj to wspar-
cie co roku jest duże. Aktywny jest miej-
scowy Hufiec Związku Harcerstwa Pol-

skiego, są też wspierane organizacje, które 
prowadzą świetlice środowiskowe. W ich 
zajęciach uczestniczą głównie dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich.

Pomoc finansową otrzymuje też Świę-
tokrzyski Bank Żywności, który wprawdzie 
nie ma siedziby w Opatowie, ale jest naj-
większą organizacją rozdzielającą żywność 
dla najuboższych mieszkańców miasta i 
gminy. 

Na terenie miasta i gminy Opatów dzia-
ła ponad dwadzieścia organizacji pozarzą-
dowych. Jest ich oczywiście więcej, ale ta 
aktywność jest różna i nie wszystkie wystę-
pują o dofinansowanie w konkursach ogła-
szanych przez gminę Opatów na podstawie 
ustawy o pożytku publicznym i wolontaria-
cie. W ubiegłym roku w konkursach brało 
udział 11 organizacji pozarządowych.
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prymusi w szkołach 

W swoich dyscyplinach najlepsi
- Takie uroczystości zawsze radują nie 

tylko dzieci i rodziców – powiedział pod-
czas spotkania burmistrz Andrzej Cha-
niecki. – Są źródłem satysfakcji także nas, 
samorządowców. Nie ma nic piękniejszego 
niż sytuacja, gdy dziecko jest zdolne i po-
nadprzeciętne. Tutaj akurat spotykamy się z 
prymusami, czyli pierwszymi wśród społecz-
ności szkolnej. 

Andrzej Chaniecki podkreślił, że gdy 
przychodzi moment wyasygnowania środ-
ków na szkoły, na edukację, wychowanie, 
samorząd, mówiąc potocznie, nie ma węża w 
kieszeni. Inwestowanie w młodzież, w dzieci 
jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można sobie 
wymarzyć i jaką można realizować. – W 
swoich dyscyplinach jesteście na tę chwilę 
najlepsi – zwrócił się burmistrz do uczniów. - 
Oczywiście jest konkurencja, ale to jest zdro-
we w społeczności i wymusza jeszcze lepsze 
wyniki. 

Burmistrz pogratulował rodzicom, ale 
także nauczycielom, którzy angażują się, by 
rozwijać talent w dzieciach, pomagać im 
zdobywać sukcesy. W świecie innowacji, roz-
woju technologii trzeba naprawdę sporo się 
namęczyć, by zdobywać pierwsze miejsca. 
Talent to jedno, ale można najlepszy zmar-
nować, jeśli nie szlifuje się go ciężką pracą. 

- Mam tego świadomość, dlatego z naj-
większą przyjemnością tu się spotykamy i 
na miarę naszych możliwości staramy się 
państwu, wszystkim dzieciom podziękować 
za tę pracę – podkreślił Andrzej Chaniecki. 
- Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, cieszę, 
że możemy kolejny rok wspólnie świętować 
laury naszych drogich dzieci. 

Uczniom, którzy osiągnęli bardzo do-
bre, wybitne wyniki w nauce, odnieśli wiele 
sukcesów w konkursach przedmiotowych, 
festiwalach, turniejach, nagrody wręczali: 
burmistrz Andrzej Chaniecki, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, Andrzej Żychowski 
i Grzegorz Maliński, przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki rady Miejskiej, 
Marcin Słapek.

W spotkaniu brali udział dyrektorzy 
szkół: Danuta Tomaszewska, Anna Przygo-
da, Joanna Bińczak, nauczyciele, wychowaw-
cy, rodzice i przede wszystkim uczniowie. 
Uroczystość prowadziła Bernadeta Bara z 
Urzędu Miasta.

Laureaci i finaliści konkursów 
Spośród kilkudziesięciu wyróżnionych 

uczniów największe osiągnięcia uzyskała 
Aleksandra Porydzaj, uczennica klasy VII 
Szkoły Podstawowej nr 1. Ma na swoim 
koncie dobre wyniki w nauce oraz sukces 
w wojewódzkich eliminacjach konkursu 
przedmiotowego organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach dla szkół 
podstawowych. Została laureatką V Woje-
wódzkiego Konkursu z Języka Angielskie-
go. - Składanie dokumentów do liceum 
jeszcze mam przed sobą – powiedziała w 
rozmowie z reporterem. - Zastanawiam się 
nad profilem biologiczno-chemicznym. W 
przyszłości chciałabym studiować medycy-
nę, marzę o chirurgii plastycznej. 

Wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy 
w wojewódzkich eliminacjach konkursów 
przedmiotowych uzyskała też Wiktoria 
Rozszczypała, uczennica klasy III Gim-
nazjum nr 1. Została laureatką XV Wo-
jewódzkiego Konkursu Geograficznego, 
finalistką XV Wojewódzkiego Konkursu z 
Matematyki, finalistką XV Wojewódzkie-
go Konkursu z Języka Polskiego, finalistką 
XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Angielskiego. - Planuję uczyć się dalej w 
liceum, na razie złożyłam papiery do War-
szawy na profil matematyczno-geograficzny 
– nie ukrywała. - Później myślę o studiach 
ekonomicznych, rachunkowości. 

Jan Lis, uczeń klasy III Gimnazjum nr 
1 odniósł sukcesy w wojewódzkich elimina-
cjach konkursów przedmiotowych , został 
finalistą XV Wojewódzkiego Konkursu 
z Chemii, finalistą XV Wojewódzkiego 
Konkursu z Geografii. Dodatkowo w ubie-
głym roku szkolnym został laureatem XIV 
Wojewódzkiego Konkursu biologicznego. 
- Złożyłem dokumenty do naszego liceum 

UCZNIOWIE Z NAGRODAMI 

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbyła się uroczy-
stość wręczenia wyróżnień i nagród uczniom, którzy w kończącym się roku szkolnym 
2017/2018 uzyskali najlepsze wyniki. Podziękowania od władz samorządowych otrzy-
mali także ich nauczyciele i rodzice. 

Od lewej strony: Wiktoria Gromczyk, Igor Swat, Martyna Wójcik. 

Od lewej strony: Igor Adamski, Wiktoria Rozszczypała, Aleksandra Porydzaj, Jan Lis 
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Tradycyjnie co roku na zakończenie roku szkolnego przewodniczący Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej Marcin Słapek ufundował najlepszym uczniom nagrody w postaci sprzętu elektro-
nicznego: tablety, słuchawki bezprzewodowe i głośniki bluetooth. Decyzją Rad Pedagogicz-
nych sprzęt elektroniczny otrzymali: Martyna Mendyk i Martyna Wójcik z SP nr 2, Natalia 
Wardzała i Emil Czaja z SP nr 1, a także Karol Kaptur ze SP z Kobylan. Ponadto Marcin Słapek 
w SP nr1 i SP nr 2 ufundował specjalne stypendium naukowe w wysokości 500 zł dla uczniów 
osiągających wybitne wyniki w nauce. W tym roku szkolnym stypendia otrzymali: Wiktoria 
Gromczyk (SP nr 2) i Igor Adamski (SP nr 1).

opatowskiego na profil ekonomiczny – 
opowiadał. - Potem planuję studia w tym 
kierunku w Warszawie. 

Igor Adamski, uczeń klasy III Gimnazjum 
nr 1 może się poszczycić tytułem finalisty XV 
Wojewódzkiego Konkursu z Chemii. Dodat-
kowo w ubiegłym roku szkolnym został lau-
reatem XIV Wojewódzkiego Konkursu Bio-
logicznego. - Wybieram się do opatowskiego 
liceum, na profil biologiczno-chemiczny 
mówił. – W przyszłości chciałbym zostać na-
prawdę dobrym lekarzem. Najważniejsze jest 
to, że można drugiemu człowiekowi uratować 
życie. Najbardziej interesuje mnie chirurgia. 

Olbrzymimi sukcesami mogą się też po-
szczycić uczniowie Gimnazjum nr 2. Igor 
Swat został laureatem: XVI Wojewódzkiego 
Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów 
województwa świętokrzyskiego, Ogólnopol-
skiego Konkursu z matematyki „PINGWIN”, 
Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne-
go „PANDA”. Zdobył też tytuł finalisty: XV 
Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej 
Juniorów w Piotrkowie Trybunalskim. Bar-
dzo dobry wynik osiągnął w Międzynarodo-
wym Konkursie ,, Kangur Matematyczny”. 
– Przede mną nauka w liceum opatowskim – 
zdradził. - Interesuje mnie profil matematycz-
no-fizyczno-informatyczny. W przyszłości 
chciałbym poświęcić się informatyce. 

Wiktoria Gromczyk ma na swoim koncie 
tytuł laureatki: XV Wojewódzkiego Kon-
kursu z Geografii, Ogólnopolskiego Kon-
kursu Matematycznego ,,PANDA”. Jest też 
finalistką XV Wojewódzkiego Konkursu z 
Matematyki dla uczniów gimnazjów woje-
wództwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 
2017/2018 Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
- Planuję iść na profil biologiczno-chemiczny 
do naszego liceum opatowskiego, chociaż za-

stanawiam się jeszcze nad innymi profilami – 
nie ukrywała. - W przyszłości planuję studia 
związane z pracą w laboratorium. 

Martyna Wójcik jest laureatką: X Ogól-
nopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, 
Drugiego Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej „W pieśni historia 
zaklęta” w Klimontowie, XII Regionalne-
go Konkursu Piosenki Religijnej imienia 
Świętego Jana Pawła II w Bogorii, IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Pajęcznie, VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 
„Kolęda płynie z wysokości” w Nowinach, 
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd Pol-
skich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”, Festi-
walu Kolęd i Pastorałek „Gody Opatowskie” 

2018. Otrzymała wyróżnienie w XIII Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenek Anny Jantar 
„Tyle słońca w całym mieście…” w Głownie, 
jest laureatką Konkursu „Spotkania z pio-
senką aktorską” w Krakowie. - Nie jestem 
jeszcze do końca zdecydowana o przyszłej 
szkole, bo przede mną jeszcze klasa trzecia – 
powiedziała. - Przyszłość jednak chcę wiązać 
z muzyką. To jest moja pasja, lubię śpiewać. 
W tym się spełniam i myślę, że to jest dobra 
droga. 

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali nagrody w postaci albumu, power-
bank oraz specjalnie przygotowanego 
na tę uroczystość pendrive. Dodatkowo 
szóstka uczniów otrzymała bezprzewodo-
we słuchawki bluetooth.
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POZOSTALI TU 
NA ZAWSZE

Wielka wojna 1914-1918

Cmentarz wojenny w Opatowie

Nieodłączną i tragiczną pamiątką każ-
dej wojny są żołnierskie mogiły. Nie bra-
kuje ich także w Opatowie. Opisywane w 
kilku poprzednich numerach Kwartalnika 
„Opatów” walki toczone w okolicach mia-
sta pociągnęły za sobą liczne ofiary. Na 
jedynym obecnie opatowskim cmentarzu 
wojennym spoczywa około tysiąca pole-
głych kilkunastu narodowości. 

Szacunek dla poległych
Cechą charakterystyczną pierwszej woj-

ny światowej, był szacunek dla poległych 
żołnierzy. Respektowały go, w miarę wła-
snych możliwości i ogólnych okoliczności, 
wszystkie walczące strony. Niepisaną zasadą 
było to, że zwycięzca zakończonej batalii 
troszczył się o pochówek zarówno własnych 

poległych jak i przeciwników. Przebieg i 
charakter działań wojennych prowadzo-
nych na ziemi opatowskiej sprawił, że do-
piero w drugiej połowie 1915 r. można było 
przystąpić do planowej i kompleksowej ak-
cji odpowiedniego zajęcia się pochówkami 
poległych. 

Z oczywistych względów obowiązek 
ten spadł na nowych gospodarzy tych tere-
nów czyli władze austro – węgierskie. Przy-
wiązywały one dużą wagę do tworzenia i 
godnego upamiętniania miejsc pochówku 
poległych żołnierzy, bez względu na ich 
przynależność armijną. 

1 października 1915 r. C. i K. Komen-
da Obwodowa w Opatowie zarządziła, aby 
miejsca pochówku poległych żołnierzy, 
bez względu na ich narodowość, do czasu 
podjęcia innych kompleksowych działań, 
znajdowały się w należytym poszanowa-
niu. Zalecono, aby na grobach umieszczać 

trwałe krzyże z widocznymi napisami, a 
pojedyncze mogiły znajdujące się w terenie 
ogrodzić. Właściciele gruntów, na których 
znajdowały się groby zostali zobowiązani 
do opieki na nimi. Odpowiedzialnymi za 
stan mogił uczyniono przedstawicieli lokal-
nych władz – wójtów i sołtysów. 

Cmentarze wojenne
Jak wynika z dostępnych informacji, 

na terenie gminy Opatów pochówki żoł-
nierskie z lat 1914 – 1915 znajdowały się w 
kilkunastu miejscach. Pierwsze cmentarze 
wojenne utworzyli tu Niemcy, chowając 
własnych poległych w bitwie o Opatów 4 
października 1914 r. Powstały wtedy osob-
ne niewielkie osobne cmentarze w Karwo-
wie, Kochówku i Oficjałowie oraz kwatery 

wojenne na cmentarzach parafialnych 
w Strzyżowicach, Tudorowcu i Ptka-
nowie. W tym czasie istniały ponadto, 
rozrzucone w terenie liczne groby po-
jedyncze i zbiorowe, m. in. w Brzeziu, 
Czernikowie, Jurkowicach, Jałowęsach, 
Kobylanach, Rosochach, Wymysłowie, 
Nikisiałce Dużej i Oficjałowie. Spoczęli 
w nich żołnierze, którzy polegli w tych 
miejscowościach lub w ich pobliżu i 
zostali tymczasowo pochowani przez 
własnych kolegów. Groby takie były 
również w samym Opatowie. Znajdo-
wały się np. na wzgórzu, w bezpośred-
niej bliskości opatowskiej Kolegiaty. 
Pochowano w nich żołnierzy rosyjskiej 

Brygady Strzelców Gwardii.
Planowe prace przy ewidencji grobów, 

zakładaniu nowych cmentarzy i porządko-

waniu już istniejących, rozpoczęto dopiero 
w końcu 1916 r. Założono wtedy zupełnie 
nowy cmentarz, nad brzegiem Opatówki w 
Wąworkowie. Jego cechą charakterystyczną 
było to, że spoczęli na nim tylko żołnierze 
rosyjscy, w liczbie ponad 900, którzy pole-
gli w walkach 4 października 1914 r. Z tego 
też okresu mamy informację o utworzeniu 
niewielkiego cmentarza wojennego koło 
opatowskiego szpitala. Jak można przypusz-
czać, w latach 1914 – 1915 w miejscu tym 
chowano zmarłych rannych żołnierzy.

Największym miejscem pochówku na 
terenie Opatowa był cmentarz wojenny za-
łożony przez władze austro – węgierskie tuż 
obok cmentarza parafialnego. W okresie 
międzywojennym został on przeznaczony 
do akcji komasacyjnej, tj. planowano prze-
nieść na jego teren poległych z innych, likwi-
dowanych cmentarzy w najbliższej okolicy. 
Do wiosny 1939 r. spoczęli na nim prawdo-
podobnie polegli przeniesieni z cmentarza 
przy szpitalu w Opatowie oraz z Karwowa 
i Kochówka. Można przypuszczać, że łącz-
na liczba poległych pomieszczonych na je-
dynym obecnie zachowanym opatowskim 
cmentarzu wojennym wynosi co najmniej 
921 żołnierzy w tym 113 Niemców, 722 
Austriaków i 86 Rosjan.

Legionowe mogiły
W Opatowie znajdowały się również 

mogiły kilku legionistów J. Piłsudskiego. 
Jednym z nich był szer. Adam Marszałek, 
żołnierz I Brygady Legionów, który został 
ranny w ataku pod Tarłowem 1 lipca 1915 
r. Przewieziony do szpitala wojskowego w 
Opatowie, zmarł cztery dni później i został 
pochowany w nieznanym miejscu na cmen-
tarzu parafialnym.

Z drugim legionistą spoczywającym 
w Opatowie wiąże się wiele niejasności i 
zagadek. W centralnej części cmentarza 

Rosyjskie zbiorowe mogiły koło Kolegiaty
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WIĘCEJ NIŻ HOBBY

ODNOWIONY KURHAN RÓŻYCKIEGO

kultura

Stary krzyż na cmentarzu w Tudorowcu

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

wojennego znajduje się pomnik - mogiła z 
okazałym krzyżem. Poświęcony on jest jed-
nemu z najznamienitszych oficerów I Bry-
gady Legionów kpt. Franciszkowi Pększy-
cowi - Grudzińskiemu. Poległ on 3 czerwca 
1915 r. pod Żernikami. Niewyjaśnioną do 
tej pory pozostaje kwestia, czy kpt. Pększyc 
rzeczywiście spoczywa w tym miejscu. Tuż 
po śmierci pochowany został w Baćkowi-
cach. W 1918 r. władze austro – węgierskie 
dokonały ekshumacji jego szczątków, które 
przeniesiono do bezimiennego zbiorowego 
grobu na opatowskim cmentarzu. W 1925 
r. podjęto próbę odnalezienia legionisty. 
Poszukiwania zakończyły się jednak nie-
powodzeniem. Do tej pory nie wiadomo, 
czy w kolejnych latach udało się odnaleźć 
szczątki Pększyca, czy też istniejące upa-
miętnienie jest tylko symboliczne.

Czas zaciera ostatnie ślady
W chwili obecnej cmentarz wojenny w 

Opatowie jest praktycznie jedyną nekropo-
lią z czasów Wielkiej Wojny na terenie gmi-
ny. Istniejące wcześniej cmentarze zostały 
przeniesione i zlikwidowane. Ten sam los 
spotkał liczne pojedyncze groby oraz kwa-
tery na cmentarzach parafialnych. Z pew-
nością jednak nie wszystkie. Wiele z nich, 
uległo zatarciu jeszcze zanim zajęły się nimi 
odpowiednie władze. Ostatnim śladem 
wojennych pochówków jest od dawna nie-
czynny cmentarz parafialny w Tudorowcu, 
na którym, wg różnych źródeł, spoczywać 
może nawet 500 poległych. Jeszcze do nie-
dawna na jednej z prawie już niewidocz-
nych mogił stał stary drewniany krzyż pra-
wosławny. Jedyny tego typu relikt na terenie 
ziemi opatowskiej.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Na przełomie maja i czerwca w Sali 
Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach prezentowana była wystawa 
zdjęć fotografika, Krzysztofa Kuby Waw-
rzoska. 

Artysta fotografik zaprezentował 30 
zdjęć, w większości czarno-białych. Prace 
z ostatnich 10-15 lat przedstawiały twarze, 
architekturę, przyrodę. Wystawę uzupełni-
ło około 40-50 fotografii w formie pokazu. 
- Fotografią interesuje się od najmłodszych 
lat, a pierwsze wspomnienia z nią związane 
sięgają szkoły podstawowej – powiedział 
podczas wystawy Krzysztof Kuba Wawrzo-
sek. - Później pasja dokumentowania ota-

czającego świata przerodziła się w coś wię-
cej niż hobby. Stała się częścią mojego życia, 
która napędza mnie do działania i pobudza 
wyobraźnię.

O swoich pracach mówi, cytując Er-
sta Haasa: „Im mniej opisowe jest zdjęcie, 
tym bardziej pobudza ono wyobraźnię. 
Im mniej informacji, tym więcej aluzji. Im 
mniej prozy, tym więcej poezji”. 

Krzysztof Kuba Wawrzosek, rocz-
nik1958, urodził się w Opatowie, obecnie 
mieszka w Krakowie. Jest pasjonatem histo-
rii, historii sztuki, architektury oraz historii 
rodzinnego miasta. Jego największa miło-
ścią jest fotografia. 

Dzięki inicjatywie członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej 28 maja 
br. odnowiono i zabezpieczono pomnik – 
mogiłę powstańców w Jałowęsach, zwaną 
„kurhanem Różyckiego”. 

Polegli w bitwie stoczonej w okolicach 
Opatowa podczas powstania listopadowego 
22 września 1831 r. (zob. artykuł „Opatow-
skie szlaki do niepodległości” w bieżącym 
numerze naszego kwartalnika). Miejsce to 
mogło ulec stopniowemu zniszczeniu i za-
pomnieniu. Obecnie krzyż i głaz z tablicą 
pamiątkową są godnie wyeksponowane, a 
zostaną jeszcze wykonane dodatkowe prace 
zabezpieczające, polegające na wyłożeniu ka-
mieniem najbliższego otoczenia pomnika. 

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej, Wojciecha Gdowski, w imie-
niu Zarządu podziękował za pomoc przy 
odnowie „Kurhanu Różyckiego” Zarządowi 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Opatowie, a w 
szczególności kierownikowi Pawłowi Frasz-

czykowi i jego załodze oraz kierownikowi 
Adamowi Krawczykowi, Adamowi Starbie, 
Andrzejowi Baranowi, dyrektorowi Ada-
mowi Piątkowskiemu z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon w Opa-
towie.

Osobne podziękowania należą się Mar-
kowi Lisowi za zwrócenie uwagi na problem 
„zanikania” kurhanu. 

(Z.Z.)
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pasjonaci, społecznicy

W DUCHU WARTOŚCI FRANCISZKA
Stowarzyszenie Akademia Franciszka działające przy klasztorze Ojców Bernardynów 

w Opatowie zawiązało się w lutym 2018 r. Organizacja powstała z inicjatywy osób sku-
pionych przy klasztorze na opatowskim wzgórzu. 

W skład stowarzyszenia wchodzą 
przedstawiciele bernardyńskiego zakonu, 
osoby skupione w służbie liturgicznej oł-
tarza oraz ich rodziny, dla których życie 
i wychowanie zgodnie z zasadami wiary 
katolickiej jest najważniejsze. 

Powstanie stowarzyszenia było spo-
wodowane przede wszystkim odpowie-
dzią na potrzeby mieszkańców, którzy 
dostrzegają brak oddolnych lokalnych 
inicjatyw, umożliwiających spędzenia 
wolnego czasu, organizację zajęć inte-
grujących mieszkańców, którzy pragną 
spędzić go w duchu wartości chrześcijań-
skich.

Misja zawarta w nazwie
Dlaczego taka nazwa? Nazwa stowa-

rzyszenia nie powstała przypadkowo. Po-
łączenie dwóch wyrażeń „akademia” czyli 
znane już od starożytności miejsce, w któ-
rym osoby chcące zgłębiać swoją wiedzę 
mogą się kształcić, rozwijać swoje umie-
jętności, przekazywać wiedzę innym oraz 
„Franciszka” czyli patrona i założyciela 
Zakonu Franciszkańskiego, dla którego 
najważniejsze były radosna wiara, miłość 
do ludzi, świata, miłosierdzie i brater-
stwo. Nazwa bardzo czytelnie wskazuje 
misję organizacji. - Głównym celem na-
szego stowarzyszenie jest kształtowanie 
i upowszechnianie chrześcijańskich, pa-
triotycznych, demokratycznych i obywa-
telskich postaw – mówi prezes stowarzy-
szenia Łukasz Skórski. - Chcemy wspierać 
działalność charytatywną oraz oświatę 
i wychowanie. Ponadto, jak każde sto-
warzyszenie katolickie, istotne w naszej 
działalność jest podtrzymywanie tradycji 
narodowej, a także realizowanie inicjatyw 
edukacyjno-kulturalnych i artystycznych. 
W naszych działaniach nie zapomnimy o 
szeroko rozumianym wspieraniu pomocy 
społecznej, w sposób szczególny będzie-
my chcieli pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, doprowadzić 
do wyrównywania ich szans. Chcemy tak-
że przeciwdziałać patologiom społecz-
nym, a w szczególności alkoholizmowi i 
narkomanii oraz promować zdrowy styl 
życia i postawy przyjazne środowisku.

Kino u Bernardynów
Chociaż stowarzyszenie jest sto-

sunkowo młodą organizacją, na swoim 

koncie ma już pierwszy sukces. W maju 
Akademia Franciszka otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 5 tys. zł przyznane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy w Opa-
towie na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
i zażywaniu substancji psychotropowych 
poprzez zagospodarowanie czasu wol-
nego dzięki zajęciom wychowawczym, 
sportowym i rekreacyjnym zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych 
z terenu Miasta i Gminy Opatów. Sto-
warzyszenie od maja do listopada będzie 
realizowało projekt pod nazwą „Kino u 
Bernardynów”. Przewidziane są regular-
ne dwa razy w miesiącu (druga i czwarta 
sobota) pokazy filmów rodzinnych po-
przedzone spotkaniem z psychologiem 
przedstawiającym zagrożenia wynikające 
z naużywania alkoholu i środków psy-
choaktywnych. W repertuarze znajdą się 
zarówno filmy fabularne, jak i dokumenty 
oraz obrazy prezentowane na międzynaro-
dowych festiwalach. Projekcje filmów od-
bywały się będą w ogrodach klasztornych, 
a w przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych w korytarzu klasztoru. 

Dodatkowo wiosną Akademia Fran-
ciszka wystąpiła o przyznanie dofinanso-
wania na realizację rocznego projektu z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego 
celem ma być podniesienie poziomu ak-
tywności w społeczności lokalnej w gmi-

nie, która zapobiegałaby niewłaściwemu 
zachowaniu młodzieży oraz rozwiązywa-
ła problemy dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych, a także przeciwdziałała zani-
kaniu postaw patriotycznych i poczuciu 
świadomości narodowej. Stowarzyszenia 
włączy się w obchody 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości poprzez 
organizację koncertów patriotyczno - 
religijnych, konkursów i wystaw o tema-
tyce wolnościowej. W ramach projektu 
realizowane mają być również od lipca 
2018 do czerwca 2019 roku zajęcia dla 
mieszkańców, zarówno młodych jak i se-
niorów, z zakresu wykorzystania narzędzi 
informatycznych w życiu codziennym, a 
także zajęcia z pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Zajęcia w klasztorze i dla dzieci, 
i dla seniorów

A jakie plany na przyszłość ma Stowa-
rzyszenie? - Przede wszystkim cały czas 
będziemy dbali o to, aby w opatowskim 
klasztorze odbywały się zajęcia przyciąga-
jące nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, 
ale również pozostałych mieszkańców 
Opatowa – mówi prezes. 

W miarę możliwości Stowarzyszenie 
będzie podejmowało działania zmierzają-
ce do rewitalizacji budynków, które znaj-
dują się w na terenie zabudowań klasztor-
nych, a w których docelowo udałoby się 
zorganizować nowe pomieszczenia do 
prowadzenia różnego rodzaju zajęć. 
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w świecie sztuki Teodory Pawełko-Kwiatkowskiej

TEODORYKIJestem niewielkim owadem na spokoj-
nej tafli wody, a jednak swoimi maleńkimi 
odnóżami mogę na niej delikatnie stanąć, 
nieznacznie dotykając wprawiając ją w drga-
nia, które o dziwo, w widoczny, rytmiczny i 
harmonijny sposób rozchodzi się po wodzie.

Ta wizja, z którą się utożsamiam i do której 
się uśmiecham to metafora mojego życia i pra-
cy. To mi się podoba i jest zgodne z moim wnę-
trzem, nie wdając się w jego szczegóły.

Kiedy po 20 latach studiów na akademii 
„Macierzyństwo” postanowiłam wrócić do 
mojej pasji malowania, odkryłam jej sens i cel 
na nowo. Gdy mój wewnętrzny krytyk jasno i 
bezceremonialnie przedstawił 
mi wszystkie argumenty „prze-
ciw” (a zrobił to przytłaczająco 
doskonale), to moje wewnętrz-
ne dziecko, (którym chcę być 
do końca) z jego naturalną 
spontanicznością zripostowa-
ło to, dlaczego by nie? Co ma 
przeszłość i przyszłość do dnia 
dzisiejszego? Czy wiesz, co 
będzie jutro? Każdy dzień jest 
zaskakująco tajemniczy. Moje 
kochane dziecko, to prawda, 
świat w swej istocie jest taki 
radosny. Chcę o tym mówić, 
malować, pisać, śpiewać i tań-
czyć. Życzliwy, bez nacisków 
dialog i współpraca z drugim 
człowiekiem czyni małe cuda w 
życiu codziennym. Chcę, aby moje obrazy były 
takie. Żyję w „szalonym” XXI wieku, jestem 
twórcą, kobietą, matką,nauczycielką, malarką. 
Mieszkam w miejscu swoich wakacji, bywam 
paradoksalnie szczęśliwa. W mojej oazie ciszy 
i spokoju, otoczona światem przyrody, mogę 
zdystansować się do medialnego zgiełku na-

szego świata. Podziwiam Arcymistrza, szanuję 
naturę, człowieka, jego twórczą myśl i dzieła. To 
jest mój fundament i zarazem zaczyn twórczo-
ści. Zapraszam szlakiem ducha, czyli na rozmo-
wę, na takie celebrowanie, uroczyste trwanie, 
zatapianie się w myślach, odkrywanie, przeży-
wanie, itp. Wywoływaczem może być kształt, 
zapach, muzyka, światło, ruch i wszystko ra-
zem, bo obraz jest taką syntezją zmysłów. Każdy 
to robi na swój niepowtarzalny sposób i to jest 
właśnie genialne. Jest w tej naszej róźnicy spoj-

TeoDora 
- Wierna uczennica Arcymistrza Pana,

- Wdzięczna za bogate życie w czasach 
przełomu tysiącleci i pontyfikatu JPII, 
- Urodzona w roku pańskim 1955,
- Repatryjowana do Polski w roku 1957,
- Córka Katarzyny i Józefa, 
- Siostra Janiny, Stanisława i Andrzeja,
- Żona Stanisława, 
- Matka Marty, Rocha, Marii, Antoniego, 
Jana i Szymona, 
- Babcia Aleksandra, Ignacego, Dobrochny, 
Wita i Rozalki
- Absolwentka PLSP w Krakowie,
- Uczennica prof. Stanisława Rodzińskiego, 
- Absolwentka ASP Kraków 1982,
- Uczennica prof. Juliusza Joniaka, 
- Absolwentka Akademii Macierzyństwa. 
W zmieniającym się priorytecie ról życio-
wych: 
- Matka 
- Filozofka,
- Nauczycielka,
- Malarka, 
- Projektantka, 
- Instruktorka warsztatów plastycznych, 
- Dekoratorka,
- Żywicielka, 
- Znachorka, 
- Kucharka, 
- Praczka,
- Ogrodniczka, 
- Bukieciarka,
- Pisarka,
- Niespełniona pieśniarka, tancerka... 

rzeń wspólny punkt – spotkanie, taka radość 
wspólnoty ducha, mimo że różnymi ścieżkami 
zmierzamy. Zawsze mnie to ogromnie porusza-
ło. Nie szczędzę, więc wysiłku, aby znaleźć od-
powiedni temat i sposób jego przedstawienia. 
Obraz jest bardzo tradycyjnym forum dialogu, 
ale uniwersalnie nośnym. Obraz symboliczny 
to dopiero zagadka dla naszego umysłu, a dla 
mnie wielkie wyzwanie na przyszłość.

Teodora Pawełko-Kwiatkowska (do prac artystki 
powrócimy w następnych numerach)
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inauguracja 100-lecia odzyskania niepodległości

W 227. ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 

Oficjalne uroczystości zaczęły się w 
rynku od odegrania Hymnu Narodowe-
go przez Orkiestrę Dęta Opatowskiego 
Ośrodka Kultury. Burmistrz Andrzej Cha-
niecki w imieniu samorządu opatowskiego i 
własnym powitał wszystkich mieszkańców, 
w tym radnych miejskich, powiatowych, 
którzy przybyli na uroczystość.. Podzięko-
wał księdzu prałatowi Michałowi Spociń-
skiemu za piękną homilię. 

– Chylę głowę przed pocztami sztan-
darowymi, symbolami wiecznej pamię-
ci, ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej, ze 
szczególną atencją witam kombatantów i 
wszystkich tych z państwa, których zaan-
gażowanie w sprawy społeczne i publiczne 
jest godne naśladowania – powiedział w 
swoim wystąpieniu. - W Polsce od dawna 
funkcjonuje pojęcie patriotyzmu Konsty-
tucyjnego, wywodzące się z Konstytucji 
3 Maja, napisanej i uchwalonej dla rato-
wania I Rzeczpospolitej przed upadkiem, 
przed utratą samostanowienia. Konstytucja 

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości patriotyczne. 
Podczas mszy ksiądz prałat Michał Spociński wygłosił homilię, z której treści wynikała 
głęboka troska o losy naszej Ojczyzny.

przyjęta została przez cały naród z wielkim 
entuzjazmem, chociaż jej duch uczciwości 
i szlachetności paradoksalnie przyspieszył 
utratę niepodległości. 

Burmistrz Andrzej Chaniecki przypo-
mniał preambułę do obecnej Konstytucji, 
w której zawarto 
wdzięczność wo-
bec przodków I i 
II Rzeczpospolitej, 
ich dokonania. – 
Pamięć o gorzkich 
doświadczeniach, 
wedle preambuły, 
powinniśmy pielę-
gnować i korzystać z 
nich w sposób wolny 
od zacietrzewienia, 
w poczuciu odpo-
wiedzialności przed 
Bogiem lub przed 
własnym sumieniem 
– podkreślił. - Gdy 

w pamięci bowiem dominuje trauma, szu-
kamy rewanżu, czujemy bezradność, mamy 
poczucie krzywdy. 

Andrzej Chaniecki zapowiedział uro-
czystością 3-majową rozpoczęcie w mieście 
i gminie obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości. 

W imieniu wojewody Agaty Wojtyszek 
głos zabrał jej doradca Tomasz Staniek. – 
To dobry czas, by zastanowić się nie tylko 
nad naszą historią, ale i nad rzeczywistością 
– powiedział. - To ostania wola, testament 
gasnącej Ojczyzny, stając się zwiastunem 
naprawy państwa i ocalenia jego suweren-
ności. 

Podczas uroczystości do uczestników 
uroczystości w imieniu poseł Anny Krupki 
przemawiał kierownik Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opato-
wie, Artur Lis. 

Delegacje instytucji, służb munduro-
wych, szkół, samorządów, między innymi 
miasta i gminy Opatów, powiatu opatow-
skiego, złożyły wieńce i kwiaty przed po-
mnikiem Ludwika Zwierzdowskiego „To-
pora”, bohatera powstania styczniowego. 
Uroczystości zakończyła Orkiestra Dęta 
OOK, która zagrała Rotę.
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WIELKI KONCERT 

W koncercie wystąpili: Chór świętego Marcina, który działa przy kolegiacie, Chór Ad Libi-
tum Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, orkiestra rozrywkowa Święto-
krzyskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej imienia Miry Kubasińskiej w Ostrowcu oraz uczniowie 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Ignacego Krzyżanowskiego w Opatowie pod dyrekcją 
Zdzisława Staniszewskiego. W koncercie wystąpiło 60 osób w wieku od 7 lat do 70 lat. Uro-
czystości odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie. 

W wieczornej części uroczystości inaugurujących obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę na opatow-
skim rynku odbył się wielki koncert patriotyczny.

W koncercie zabrzmiały pieśni i pio-
senki śpiewane niegdyś w polskich domach, 
utwory, które towarzyszyły Polakom w 
ważnych wydarzeniach dziejowych: „Bogu-
rodzica”, „Witaj, majowa jutrzenko”, „Rota”, 
„Przybyli ułani pod okienko, „Ułani, uła-
ni”, „Nim wstanie dzień”, „Biały krzyż”, 
„Białe róże”, „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Wróć Jasieńku z tej wojenki wróć…”, „Ko-
lęda warszawska”, „Deszcz jesienny, deszcz”, 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „ Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę”, „Jedzie, jedzie na 
kasztance”, „Ojczyzna”, „Pierwsza Brygada”, 
„Mazurek Dąbrowskiego”.

- Chcieliśmy zachęcić do wskrzeszenia i 
kontynuowania tradycji wspólnego śpiewa-
nia w gronie rodzinnym i towarzyskim, aby 
rozwijać poczucie więzi rodzinnej i narodo-
wej, a także poprzez pieśni przybliżyć naszą 
historię i ułatwić jej zrozumienie – mówi 
Zdzisław Staniszewski z Opatowskiego To-
warzystwa Artystycznego, które było inicja-
torem koncertu.

Przy wyborze pieśni twórcy koncertu 
kierowali się chronologiczną historią utwo-
rów, które biegiem lat stały się pieśniami 
narodowymi i ojczystymi . Zaprezentowali 
też utwory lżejsze i popularne, które poka-
zują dawny obyczaj i historię. Piosenka ma 
tu czasem charakter dokumentu epoki, jest 
obrazkiem rodzajowym czy wzruszającym 
świadectwem czasu. 

Po wysłuchaniu koncertu widzowie 
lepiej poznali repertuar naszych polskich 
pieśni. We wszystkich projektach artystycz-
nych Opatowskie Towarzystwo Artystycz-
ne stawia na integrację społeczną i między-
pokoleniową. 
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koncert w kolegiacie

DOKĄD NAS ZAPROWADZISZ, PANIE?Z koncertem „Dokąd nas zaprowadzisz 
Panie?” wystąpił Opatowski Teatr Muzycz-
ny działający przy Opatowskim Ośrodku 
Kultury w murach Kolegiaty św. Marcina. 

Teksty Karola Wojtyły stały się znako-
mitym wprowadzeniem i komentarzem do 
prezentowanych piosenek. Za opracowanie 
wokalne odpowiedzialna była Magdalena 
Szemraj, która od wielu lat szlifuje głosy mło-
dych wykonawców. 

Koncert zyskał charakter patriotyczno- 
refleksyjny i znalazły się w nim utwory doty-
czące ojczyzny, wolności, odpowiedzialności 
i patriotyzmu, ale także poruszające tematy 
dotyczące miłości, śmierci i przemijania. Mło-
dzi wokaliści wykonali utwory z repertuaru 
Przemysława Gintrowskiego, Marka Grechu-
ty oraz psalmy autorstwa Piotra Rubika. 

Artystom towarzyszył zespół muzyczny 
pod kierownictwem pani Leokadii Rusak- 
skrzypce, Aleksandra Sienniak- skrzypce, 
Mateusz Woźniak- pianino oraz Krzysztof 
Frejlich- gitara, który również przygotował 
przepiękną aranżację muzyczną do utworu 
''Inka''. 

Koncert dostarczył widzom wielu emo-
cji, w wielu oczach błyszczały łzy wzruszenia. 
Młodym wykonawcom oraz paniom Edycie 
Gwoździk i Magdalenie Szemraj podziękował 
ks.dr Michał Spociński- proboszcz parafii Św. 
Marcina, który z wielką radością gości Opa-
towski Teatr Muzyczny w Kolegiacie podczas 
różnych koncertów i wspiera jego działania. 
Życząc im dalszych sukcesów i kolejnych ar-
tystycznych przedsięwzięć, w swojej wypo-
wiedzi podkreślił, jak ważną rolę pełnią obie 
panie, które przekazują swoje pasje młodemu 
pokoleniu. 

Twórcami spektaklu były Edyta Gwoź-
dzik i Magdalena Szemraj, które od pięciu lat 
prowadzą tę grupę artystyczną. To już kolejne 
ich wspólne przedsięwzięcie. Edyta Gwoź-
dzik opracowała scenariusz koncertu i zadbała 
o odpowiedni dobór

Edyta Gwoździk- scenariusz Mag-
dalena Szemraj- opracowanie wokalne. 
W koncercie wystąpili: soliści- Marta 
Mruk, Sara Al Kantar, Patrycja Rozmus, 
Szymon Banaś, Wiktoria Gruszka, Zu-
zanna Wiśniewska, Alicja Staniszewska, 
Weronika Gumuła, Zuzanna Susło, Julia 
Toboła chór- Maja Gorazd, Paulina Ze-
msta, Magdalena Susło, Michał Różalski 
recytatorzy- Andrzej Raczyński, Zuzanna 
Gwoździk , Aleksandra Molisak, Aleksan-
dra Kolasa, Zuzanna Zwolińska, Karolina 
Strzępska, Magdalena Grzyb, Paulina 
Lis, Przemysław Kidoń, Michał Kozakie-
wicz, Patryk Kurpias muzycy- Krzysztof 
Frejlich- gitara, Leokadia Rusak- skrzyp-
ce, Aleksandra Sienniak- skrzypce, Ma-
teusz Woźniak- pianino.
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nasze firmy

NAJMODNIEJSZE SUKNIE 
ŚLUBNE JUŻ NA MIEJSCU 

Firma Anette Pracownia Mody z uli-
cy Kolegiackiej 11 zajmuje się szyciem 
sukien ślubnych. Nie narzeka na brak 
zamówień. Pomysł na utworzenie salo-
nu w niewielkim środowisku okazał się 
strzałem w dziesiątkę. 

- Przed czterema laty zaczęłam zajmo-
wać się szyciem sukien ślubnych, najpierw 
w Rzeszowie, następnie od dwóch lat w 
Opatowie – mówi Aneta Polak, właściciel-
ka firmy. – Właściwie przypadek zdecydo-
wał, że postanowiłam zająć się tym także w 
Opatowie. Wracaliśmy z targów ślubnych 
w Warszawie, tam prezentowałam swo-
je kreacje. Zauważyłam, że w Opatowie i 
okolicy nie ma takiego salonu. Teraz tutaj 
mam główną siedzibę, w Rzeszowie zbie-
ram tylko zamówienia, przyjmuję klientki.

Zamówienie rok przed ślubem
Szyje od zawsze, ukończyła szkołę kra-

wiecką. Zajmowała się wcześniej przede 
wszystkim odzieżą damską, męską, szyła 
płaszcze, kurtki, garnitury. Trafiła do pra-
cowni sukien ślubnych, gdzie pracowałam 
siedem lat. Potem postanowiłam działać 
na własny rachunek. Zaczęła specjalizo-
wać się w sukniach ślubnych, wizytowych, 
studniówkowych. 

To głównie branża sezonowa, minęły 
lata, gdy panna młoda wybierała sobie su-
kienkę 2-3 miesiące przed ślubem. Teraz, 
gdy ślub jest w wakacje, w lipcu, sierpniu, 
panny młode szukają sukienki na początku 
roku. Okres zbierania zamówień następu-
je już w od listopada do stycznia. Wiosna, 
lato to czas odbioru sukien. 

Skromne i z błyskotkami 
W dalszym ciągu zamawiane są su-

kienki typu princessa, ale nie są już takie 
szerokie, bufiaste. Spódnice są w kształcie 
literki „A”. Modne są cieliste gorsety, sze-
leczki, ramiączka. Panna młoda już się nie 
martwi, że gorset będzie źle wyglądał. 

Materiały, to głównie muślin, tiul, or-
ganza (organtyna). Suknie zdobione są 
dżetami, kamyczkami, perełkami. Często 
przychodzą klientki, które w ogóle nie 
chcą mieć sukienek zdobionych, ale naj-
prostsze, najskromniejsze, bez żadnych 
udziwnień, błyskotek. Wystarcza im tylko 
lekka ozdóbka, cienki pasek. Są jednak i 
takie panie, które chcą wyglądać jak naj-
piękniej, zwracać uwagę swoim strojem. 

Klientki zamawiają też sukienki na 
drugi dzień uroczystości ślubnych. To są 
luźniejsze kreacje, swobodniejsze, krótkie 
sukienki, spódniczki marszczone zakład-
kami, kontrami, ładnie dopasowane, z ko-

ronkami. Tu dominują kolory pastelowe, 
jasne. 

Tradycyjna biel
- Znikają ciężkie sukienki, tkaniny 

grube, sztywne – mówi Aneta Polak o 
najnowszych trendach w sukniach ślub-
nych. - Dziewczyny wolą zwiewne, lekkie 
sukienki, muślinowe, żeby się dobrze w 
nich czuły. 

Na przyjęcia organizowane w okresie 
zimowym pani Aneta szyje lekkie futerka, 
etole, by panna młoda nie zmarzła. Gene-
ralnie występuje jeden styl. Cieliste gor-
sety, lekkie, delikatne, zwiewne muśliny, 
z kolorów dominuje głównie biel, rzadko 
ecru .

Moda się zmienia, trzeba ją śledzić. 
W końcu roku pojawiają się nowe wzory. 
Panny młode teraz śledzą modę, wiedzą, 
co jest na czasie, z którego roku pochodzi 
dany model. Uszyty pięć lat temu nie jest 
przez nie brany pod uwagę. Te modele już 
nie są do przyjęcia. 

Teraz wchodzą w modę kolorowe su-
kienki ślubne, czerwone, zielone. Właści-
cielka pracowni zastanawia się, czy to się 
przyjmie, bo generalnie biały kolor to jest 
tradycja. 

Dobre wykonanie najlepszą promocją 
Prowadzi działalność w lokalu naprze-

ciw kolegiaty przy głównej drodze w stro-
nę Staszowa, przy ulicy Kolegiackiej 11. 
To dobry punkt, duży ładny lokal, dobrze 

doświetlony, z olbrzymi lustrami, jest na 
miejscu salon, pracownia 

Pani Aneta jeździ na targi branżowe 
do Warszawy. Promuje swoją firmę, za-
gląda do Internetu. – Rynek rozwija się 
dynamicznie – nie ukrywa. - Panie coraz 
bardziej zainteresowane są szyciem sukien 
ślubnych. W tym roku mam więcej klien-
tek, zamówień, więcej pań przychodzi. 
Myślę o dodatkowym zatrudnieniu jednej 
osoby, bo sama nie jestem w stanie sprostać 
wszystkim zamówieniom. Jest dużo pracy. 

Posiada świetnie prowadzoną stronę 
internetową, gdzie promuje swoją działal-
ność. Prezentowała suknie ślubne podczas 
Jarmarku Opatowskiego, współpracuje z 
Opatowskim Ośrodkiem Kultury. Pokazy-
wała swoje kreacje także w Klimontowie, 
gdzie odbywa się gala ślubna. 

– Najlepsza jest jednak poczta pan-
toflowa – przyznaje właścicielka salonu. 
- Zdarza się, że przychodzą klientki i mó-
wią, że dowiedziały się o pracowni od swo-
ich koleżanek, które u mnie szyły i mnie 
polecają. Bardzo się staram, by klientki 
były zadowolone. Żeby i mnie podobała 
się sukienka, moje wykonanie, moja praca. 
Nie lubię bylejakości. Chcę mieć satysfak-
cję, że coś udało się zrobić. 

Na brak klientek nie narzeka, ale cały 
czas bardzo się stara. Panie jeżdżą bowiem 
do Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sta-
szowa. Zanim zdecydują się na konkretny 
wybór, chcą najpierw porównać suknie w 
kilku salonach. 



16 OPATÓW nr 2 (26), kwiecień - czerwiec 2018

Wypędzeni z Kraju Warty na ziemię opatowską
tragiczne losy Wielkopolan

Polakom wypędzonym przez Niemców z Poznańskiego i mieszkańcom ziemi opatowskiej, którzy udzielili im 
schronienia, tych kilka zdań poświęcam. 

W powszechnej świadomości Polaków 
gehenna rodaków wysiedlonych z Poznań-
skiego praktycznie nie istnieje. Wysiedlenia 
były realizacją niemieckiej doktryny politycz-
nej i wojskowej – „poszerzania przestrzeni 
życiowej”, opartej na tradycyjnej niemieckiej 
koncepcji geopolitycznej, znanej jako „Drang 
nach Osten” - parcia na wschód. 

  
Transporty wysiedlonych

W Tygodniku Powszechnym nr 8/2010 z 
16 lutego 2010 r. ukazał się artykuł o Polakach 
wypędzonych z Wielkopolski redaktor Anny 
Gruszeckiej pt. „Poligon Greisera”, w którym 
autorka tak opisuje ich losy: „Pierwotne nie-
mieckie plany przewidywały na tych ziemiach 
wyrzucenie z domów 8 mln ludzi, czyli 80 proc. 
mieszkańców z 1939 r. Była to czwarta część 
przedwojennej Polski. (…) Kraj Warty miał stać 
się „jasnowłosą prowincją”, jak obiecał w grud-
niu 1939 r. - odwiedzając ziemie wcielone do 
Rzeszy - szef SS Heinrich Himmler. Namiest-
nik Reichs-gau Wartheland, Arthur Greiser, 
nie wierzył w możliwość zniemczenia Polaków 
z Wielkopolski (…). Chciał zniemczyć ziemię, 
a nie ludzi, stworzyć w Wielkopolsce okręg 
wzorcowy (Mustergau) i poligon narodowe-
go socjalizmu. Ceną tej koncepcji były masowe 
wysiedlenia Polaków, rozpoczęte w listopadzie 
1939 r. (...) Mieszkania miały być gotowe dla 
Niemców, którzy na mocy umowy między Rze-
szą a ZSRR zostali wysiedleni z krajów bałtyc-
kich, zajętych przez Sowietów. Przywożono ich 
na polskie ziemie wcielone do Rzeszy: Pomorze, 
które weszło w skład Prus Zachodnich, Górny 
Śląsk (włączony do prowincji pod tą nazwą), 
Wielkopolska z częścią Łódzkiego i Mazowsza 
(Okręg Rzeszy Poznań, od stycznia 1940 r. 
zwany Krajem Warty). (…) Do marca 1941 r. 
deportacje z ziem wcielonych do Rzeszy objęły 
365 tys. obywateli polskich (w tym 280 tys. z 
Kraju Warty). (…) Dr hab. Maria Rutowska, 
autorka książek o wysiedleniach z Wielkopolski, 
podsumowuje, że spośród 625 tys. w jakikolwiek 
sposób usuniętych z domów podczas wojny Po-
laków z Kraju Warty (dane niemieckie i polskie, 
gromadzone częściowo jeszcze podczas wojny, są 
tu zbliżone), 118 tys. wysłano na roboty przy-
musowe do Rzeszy, 23 tys. na roboty do Fran-
cji, a ponad 17 tys. na zniemczenie do Rzeszy. 
Pozostałych przesiedlono czy wyrugowano w 
ramach ziem wcielonych do Rzeszy albo wypę-
dzono do GG.” 

Wysiedlanie ludności polskiej z Kraju 
Warty do Generalnej Guberni Niemcy wy-

konali w kilku etapach. 
W pierwszym, od li-
stopada do 17 grudnia 
1939 r. wywieźli do 
Generalnej Guberni 87 
883 osoby. W kolejnym 
etapie, przeprowadzo-
nym od 10 lutego do 15 
marca 1940 r. wysiedlili 
40 128 Polaków. Naj-
więcej, tj. 140 820 osób 
wysiedlili od maja 1940 
r. do marca 1941 r. W 
marcu 1941 r. Niemcy 
wstrzymali akcje depor-
tacyjne Polaków w związku z przygotowywa-
niem ataku na Rosję Sowiecką.

Transporty z wysiedlonymi wysyłane były 
do Generalnej Guberni bez uzgodnienia z jej 
władzami, co często kończyło się tragicznie 
dla podróżujących. Zdarzało się, że zaplom-
bowane wagony z Polakami stały w szcze-
rym polu przez kilka dni. Przesiedleńcy byli 
stłoczeni po 85 osób w wagonie i pozbawieni 
jakiejkolwiek pomocy. Z 87 883 Polaków wy-
siedlonych z Wielkopolski do Generalnej Gu-
berni, na ziemię opatowską trafiło około 15 
tys., gdzie znaleźli schronienie. Zostali przy-
jęci przez miejscową ludność i rozmieszczeni 
na kwaterach w miastach i wsiach powiatu 
opatowskiego.

Przymusowa podróż
Przymusową podróż w początku grudnia 

1939 roku z Wielkopolski do ziemi opatow-
skiej, tak wspomina w „Pamiętniku z wygna-
nia 1939-1943” (Wydawnictwo Miejskie, Po-
znań, 2007) przesiedleniec Karol Kandziora: 
„Po dłuższym postoju ruszyliśmy dalej. Kiedy 
zajechaliśmy na dworzec częstochowski, roz-
brzmiały z kilku wagonów pieśni ku czci tej „co 
Jasnej broni Częstochowy”. Pociąg zatrzymano, 
lecz drzwi nie otworzono, a publiczność pragną-
cą zbliżyć się do wagonów brutalnie odpędzono. 
Ruszyliśmy w dalszą drogę ciemną nocą. Od 
świtu podziwialiśmy piękno krajobrazu. Mi-
nęliśmy stację Skarżysko-Kamienna i wreszcie 
4-go grudnia o godzinie 10.10 przed połu-
dniem stanęliśmy u kresu podróży w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. (...) Drugi i trzeci transport z 
Poznania, które wyruszyły z Głównej kilka go-
dzin po nas, zostały już dawno w Ostrowcu roz-
kwaterowane. Jechali wprost i przybyli znacznie 
wcześniej od nas. Podróż nasza, trwająca trzy 
dni i cztery noce, była tak ciężką i przykrą, w 

warunkach tak upokarzających i przekraczają-
cych wyobraźnię cywilizowanego człowieka XX 
wieku, że w nagiej prawdzie opisać jej nie potra-
fię.” „Nam oświadczono, że zostaniemy wysłani 
do Opatowa Kieleckiego. Wyjazd nastąpił w 
dniu 8 grudnia 1939 w święto Matki Boskiej 
o godzinie 11.30 przed południem. Jechaliśmy 
chłopskimi furmankami i na miejscu stanęliśmy 
około godziny 3-ciej po południu. Nie był tu 
jeszcze kres naszej tułaczki. Na rynku w Opato-
wie oświadczono nam, że w mieście już wszystko 
przepełnione i komitet zadecydował rozmieścić 
nas po wsiach.” 

Antoni Sułowski w swojej książce „U 
podnóża Gór Świętokrzyskich” (wyd. Insty-
tut Wydawniczy PAX 1987) opisuje: „W paź-
dzierniku 1939 r. do Opatowa przybyła grupa 
183 osób, wysiedlonych z Poznańskiego. Część 
rodzin przyjechała z małymi dziećmi i sta-
ruszkami, bez żadnych zapasów, bez zimowej 
odzieży. Wysiedleni byli zgnębieni i załamani, 
a dzieci domagały się jedzenia (Niemcy nie po-
zwalali podczas transportu opuszczać wagonów 
i nie dostarczali żywności). Społeczeństwo Opa-
towa i okolicznych wiosek natychmiast zaopie-
kowało się wysiedlonymi. Wójt gminy opatow-
skiej rozdzielił przybyłe rodziny pomiędzy 22 
wioski, zaś 83 osoby rozlokował pomiędzy 5 ma-
jątków. Kilka transportów ludności wysiedlonej 
z Poznańskiego przybyło koleją do Ostrowca w 
listopadzie 1939 r. Pierwszy z nich rozlokowa-
ny został w Ostrowcu. Władze miasta powołały 
komitet, który zorganizował doraźną pomoc i 
zajął się rozmieszczaniem wysiedlonych na te-
renie miasta. Następne transporty kierowano 
do poszczególnych gmin w powiecie, gdzie wy-
siedlonych lokowano w wioskach i w majątkach. 
Transport ze stacji kolejowej do wiosek organizo-
wały gminy przy pomocy chłopskich furmanek w 
ramach podwód. W każdej wsi na terenie po-

Jan Sztaudynger
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Przywracanie pamięci w „Jedynce” 
Jan Kawka, zamordowany w Twerze

Starszy posterunkowy Jan Kawka, syn Szczepana i Marianny z domu Czarneckiej, urodził 
się 11 lipca 1899 r. w Łośnicach, powiat będziński. Został odznaczony Brązowym Krzyżem 
Zasługi. Od 1922 r. był policjantem II RP. W 1928 r. rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej 
Policji Państwowej w Opatowie. Wówczas także zawarł związek małżeński z Anielą z domu 
Kościołek. Ze związku z Anielą urodziły się dzieci - syn Zbigniew i córka Teresa . Od 1932 do 
1939 r. Jan Kawka był rachmistrzem księgowym opatowskiej komendy. Nosił policyjny numer 
służbowy 1570. W dniu 4 września 1939 r. został ewakuowany z całym personelem Komendy 
Powiatowej Policji w Opatowie z miasta na wschodnie rubieże II Rzeczpospolitej. Po wkrocze-
niu 17 września 1939 r. na wschodnie tereny Polski Armii Czerwonej został internowany przez 
sowietów w obozie w Ostaszkowie. Jego pobyt w Ostaszkowie potwierdza przesłana rodzinie 
jedyna karta pocztowa datowana na 11 grudnia 1939 r. Adres zwrotny na kartce nie uży-
wał określenia „obóz jeniecki” – znajdowały się tam tylko informacje o kraju, miejscowości, 
skrytce pocztowej 37 i nazwisku jeńca. Był to pierwszy i ostatni list od niego. Nigdy więcej nie 
przekazano już rodzinie żadnych informacji od Jana.

Starania rodziny o wyjaśnienie, co się z nim stało, nie przyniosły rezultatów przez następ-
ne 50 lat. W 1990 r. państwo sowieckie przyznało oficjalnie, że zamordowało polskich jeńców 
wojennych. Okazało się, że Jan Kawka, policjant z Opatowa zginął najprawdopodobniej w 
Twerze, ówczesnym Kalininie, dnia 1 kwietnia 1940 r. między godzinami 9 a 13. Jego ciało po-
chowano w Miednoje. Na „Ostaszkowskiej liście śmierci” z 1 kwietnia 1940 r. jego nazwisko 
widnieje pod nr 91. Cześć jego pamięci! 

Szkoła w roku szkolnym 
2016/2017 przystąpiła do Ogól-
nopolskiego Społecznego Pro-
gramu Edukacyjnego „Katyń 
– ocalić od zapomnienia”. Uro-
czystość przypomniała sylwetkę 
bohatera, a także działania po-
dejmowanych przez szkołę. Dąb 
Pamięci, poświęcony bohatero-
wi, został posadzony na placu 
szkolnym i otrzymał na tabliczce 
pamiątkowej numer Certyfikatu 
004600/010429/WE/2016.

 Podczas apelu uczniowie 
przypomnieli martyrologię na-
rodu polskiego podczas II wojny 
światowej i uczcili ważną dla społeczności 
rocznicę. Młodzież z klasy II B gimnazjum 
oraz klas VA, IVC, VIIA, VII B szkoły 
podstawowej przygotowała montaż słow-
no-muzyczny. Wykorzystano w nim wier-
sze syna Zbigniewa Kawki, Jana, lokalnego 
poety, piewcy Ziemi Opatowskiej. Oprawę 
muzyczną uroczystości stanowiły utwory: 
Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, Janusza 
Kondratowicza, Krzysztofa Klenczona i 
Lecha Makowieckiego.

Apel wprowadził wszystkich w atmos-
ferę wydarzeń tamtych czasów. Przekazy-
wane treści były przeplatane patriotycz-
nymi pieśniami i wierszami w wykonaniu 
uczniów „Jedynki” oraz wzbogacane pre-
zentacją multimedialną. To wszystko ra-
zem przyczyniło się do głębszego przeży-
wania tych chwil. Uświadomiło wszystkim 

10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie odbył się uroczysty 
apel w pierwszą rocznicę posadzenia Dębu Pamięci poświęconemu Janowi Kaw-
ce, przedwojennemu policjantowi z Opatowa, który został zamordowany w 1940 r. 
przez sowieckie NKWD w Twerze.

znaczenie takich wartości, jak: wolność, 
niepodległość i suwerenność. Akademia 
zrobiła ogromne wrażenie na wszystkich.

- To uczniowie są łącznikiem między 
przeszłością a przyszłością, „pielęgnowa-
nie przeszłości” jest obowiązkiem. Była 
to prawdziwa lekcja patriotyzmu dla 
wszystkich, w szczególności dla uczniów 
opatowskiej „Jedynki” – powiedziała na 
koniec dyrektor szkoły Anna Przygoda, 
która podziękowała za przygotowanie uro-
czystości uczniom występującym w apelu 
oraz nauczycielom zaangażowanym w jego 
powstanie. 

Autorzy scenariusza: A. Janik i W. Za-
krzewska, oprawę artystyczna, wokalna i 
medialna: M. Szemraj, A. Michalik-Sadaj, 
B. Sus, D. Kozub, R. Fudala i Z. Wiśniew-
ski.

wiatu ulokowano co najmniej jedną, a w niektó-
rych wioskach dwie i trzy rodziny wysiedlonych. 
Znaczna część z nich została zatrudniona w 
okupacyjnej administracji Ostrowca i Opatowa 
oraz w zarządach gmin. Rzemieślnicy prowa-
dzili warsztaty, niektórzy trudnili się handlem, 
niektórzy wyrobem mydła, nauczyciele włączali 
się do nauki w istniejących szkołach, a następnie 
w ramach tajnego nauczania. W późniejszym 
okresie niektórzy z wysiedlonych odegrali po-
ważną rolę w konspiracji”

Sztaudynger w malickim dworze
Prawdopodobnym jest, że w grupie przy-

byłej do Opatowa w październiku 1939 r., 
znajdowała się trzyosobowa rodzina literata 
Jan Izydora Sztaudyngera, która przebywa-
ła w majątku Mikułowskich-Pomorskich w 
Malicach Kościelnych. Przesiedleńcy z Wiel-
kopolski organizowali swoje życie na ziemi 
opatowskiej. Podejmowali pracę, zakładali 
sklepy i warsztaty rzemieślnicze, uczestniczyli 
w tajnym nauczaniu i konspiracji. W Warsza-
wie założyli Tajny Uniwersytet Ziem Zachod-
nich. W jego ramach wykłady odbywały się w 
kilku miastach Generalnej Guberni m. in. w 
Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Jan Sztaudynger podjął pracę jako na-
uczyciel w Gimnazjum i Liceum w Opato-
wie, które zostało reaktywowane za zezwo-
leniem władz niemieckich w październiku 
1939 r. dzięki staraniom Stefanii Fórmano-
wicz i burmistrza Stanisława Kulaka. Nieste-
ty, po przejęciu władzy w mieście przez cy-
wilną administracje niemiecką, na wniosek 
starosty Rittera z 16 grudnia 1939 r., szkoła 
została zamknięta. Wysiedleni na ziemi opa-
towskiej spotkali się z życzliwością i pomocą 
jej mieszkańców. Wspólne życie w trudnych 
warunkach okupacji niemieckiej, praca, taj-
ne nauczanie i konspiracja zbliżały wysiedlo-
nych i mieszkańców ziemi opatowskiej.  
Współcześni mieszkańcy ziemi opatowskiej 
mogą być dumni z postawy swoich przod-
ków, którzy rodakom wysiedlonym z Wiel-
kopolski udzielili pomocy i schronienia. 
Pobyt przesiedlonych jest faktem historycz-
nym, który wpisał się w dziedzictwo kul-
turowe ziemi opatowskiej. Świadczy o tym 
zapis zamieszczony w Gminnym Programie 
Opieki nad Zabytkami Gminy Lipnik na 
lata 2013- 2017, stanowiącym Załącznik Nr 
1 do Uchwały Nr XXIX/230/2012 Rady 
Gminy w Lipniku z 28 grudnia 2012 r. w 
punkcie Zasoby Dziedzictwa i Krajobrazu 
Kulturowego w Gminie Lipnik: W malic-
kim dworze znalazł spokojną przystań popu-
larny pisarz Jan Sztaudynger. Dwory z reguły 
były miejscem schronienia dla uciekinierów i 
wysiedlonych.”

Szymon Heba, radny Rady Miejskiej w Opatowie
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OPATOWSKIE SZLAKI DO NIEPODLEGŁOŚCI (1)

Z okazji wspaniałego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości chciałbym zaproponować cykl artykułów, przedsta-
wiających epizody walk o wolność na Ziemi Opatowskiej podczas zaborów. Najgłośniejszym z nich jest bitwa, jaka rozegrała się na terenie 
Opatowa w czasie powstania styczniowego. Jest jednak wiele innych, mniej znanych wydarzeń, które warto w tym roku przypomnieć.

Preludium: konfederacja barska 
i insurekcja kościuszkowska

Ziemia Opatowska i same miasto Opa-
tów znacznie ucierpiały jeszcze przed doko-
naniem przez ościenne mocarstwa rozbiorów 
Rzeczpospolitej. Liczne przemarsze wojsk 
pozostawiły tragiczne świadectwa zamętu, 
rabunków, pożarów, epidemii. XVIII wiek był 
okresem regresu i mimo licznych, tłumnych 
jarmarków wielki handel w wielokulturowym, 
położonym na skrzyżowaniu szlaków mieście 
wygasał. Złoty wiek Civitas Magna przemi-
nął. W mieście pod koniec XVIII stulecia 
stacjonowały wojska rosyjskie, a także pruskie 
i austriackie. Społeczność Opatowa i okolic, 
bez litości rabowana i wyzyskiwana, płaciła 
ciężką daninę.

Zatrzymywali się tu również konfederaci 
barscy, wśród nich słynny Kazimierz Pułaski 
w stopniu regimentarza sandomierskiego. 
W latach 1768-1772 nasza szlachta prowa-
dziła działania wojenne, skierowane przeciw 
Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Po-
niatowskiemu, w obronie wiary katolickiej 
i niepodległości Rzeczpospolitej. Walki z 
tych lat często uznaje się za pierwsze polskie 
powstanie narodowe. Czasy były ciężkie, ry-
zyko wspierania konfederatów ogromne, a 
jednak zachowały się przykłady wsparcia dla 
powstańców ze strony mieszkańców miasta, 
np. spis obywateli, którzy dostarczali im żyw-
ność w 1771 r. Rok później nastąpił pierwszy 
rozbiór Polski.

Opatów był również świadkiem insu-
rekcji kościuszkowskiej. Już na samym jej 

początku, 29 marca 1794 r. Jan Ludwik Man-
get, jeden z głównych dowódców powstania, 
wtargnął do Opatowa w sile ok. 800 żołnierzy 
kawalerii i zaatakował Rosjan dowodzonych 
przez generała majora Nikołaja Rachmanowa 
i podpułkownika Piotra Łykoszyna. Polacy 
musieli się wycofać, co prawdopodobnie mia-
ło im ułatwić wypuszczenie wody ze stawów 
opatowskich. Naraziło to właściciela miejsco-
wych dóbr na duże straty, gdyż zatrzymało 
pracę opatowskich młynów. 

W pamiętnym roku insurekcji w Opa-
towie stacjonowały równocześnie wojska 
pruskie i austriackie. Ogromny wysiłek utrzy-
mania licznych żołnierzy zaborców spadał na 
miejscową ludność. Mroczny okres niewoli 
dopiero się rozpoczynał.

Powstanie listopadowe 
i kurhan Różyckiego

Zryw powstańczy z lat 1830 – 1831, zwa-
ny powstaniem listopadowym, pozostawił 
w okolicach Opatowa trwały ślad. Mowa tu 
o miejscu, znajdującym się w miejscowości 
Jałowęsy, obecnie tuż przy ruchliwej trasie w 
kierunku Kielc. 22 września 1831 r. w najbliż-
szych okolicach Opatowa, na trakcie wiodą-
cym do Łagowa, miała miejsce jedna z ostat-
nich bitew powstania listopadowego, która 
definitywnie zamknęła powstańczy rozdział 
w naszym regionie. 

Powstańcami dowodził generał Samuel 
Różycki. Część jego wojsk stacjonowała we 
wrześniu 1831 r. w rejonie Piórkowa i Łago-
wa, a przednia straż pod dowództwem majo-
ra Michała Potockiego wysunięta była aż za 
Opatów. Celem było umocnienie się w rejonie 
Gór Świętokrzyskich i nękanie zaborcy dzia-
łaniami partyzanckimi. Od strony Ożarowa 
nastąpił jednak atak znacznie przeważających 
sił rosyjskich, dowodzonych przez generała 
Teodora Rudigera. Polacy zmuszeni byli wy-
cofać się do Łagowa i tam stawić opór. Zgi-
nęło lub zostało wziętych do niewoli ok. 300 
powstańców, a reszta wycofała się w kierunku 
Galicji. W ostatnim rozkazie z 27 września ge-
nerał Różycki napisał: „Żołnierze! W zbroj-
nym jak niegdyś tułactwie, żywić będziemy i 
zemstę dla nieprzyjaciół i nadzieje przyszłego 
szczęścia Ojczyzny. Potomność osądzi, kto 
stał się przyczyną jej zguby, a my, opuszczając 
na chwilę, poprzysiążmy, że pierwsze hasło 
do boju powoła nas do walki, że odzyskanie 
jej niepodległości i swobody zawiedzie naszą 
myślą i życzeniem i że każdy z nas dla dopięcia 

tych celów wszystko poświęcić gotów. Jeszcze 
Polska nie zginęła”.

Zapewne wielu z poległych wówczas po-
wstańców spoczęło w zbiorowej mogile w 
Jałowęsach. W tym miejscu, zwanym trady-
cyjnie „kurhanem Różyckiego”, niegdyś usy-
pano dość wysoki kopiec z krzyżem. O jego 
istnieniu świadczy właściwie już tylko leżący 
tam głaz z pamiątkową tablicą, umieszczony 
w latach 80. ubiegłego wieku. Napis na tabli-
cy głosi: „Kurhan Różyckiego grób żołnierzy 
powstania listopadowego poległych pod Ja-
łowęsami w walce korpusu gen. Samuela Ró-
życkiego z podjazdem rosyjskim we wrześniu 
1831 r. 

Zbigniew Zybała
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nia listopadowego 1830 – 1831, [w:] Sejmik, działania 
militarne i edukacja w Opatowie; Studia nad rozwojem 
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nasze tradycje

JARMARK 
Z ZAGRANICZNYMI GOŚĆMI

W sobotę i niedzielę, 2 i 3 czerwca, 
odbywał „Jarmark Opatowski” z udziałem 
gości zagranicznych z Węgier i Słowacji. 

 
Hymny trzech krajów

Burmistrz Andrzej Chaniecki przedstawił 
przybyłych gości, pięcioro z Węgier i czworo 
ze Słowacji. Przypomniał tradycje handlowe 
„wielkiego miasta Opatowa”, które rozwijały 
się już od wieków średnich. - Mieszkańcy byli 
tu zarówno gościnni, jak i zaradni – podkre-
ślił. - Kolejni właściciele miasta tworzyli dobre 
warunki do bogacenia się ludzi. Kolosalne 
znaczenie miały przywileje świeckie i kościel-
ne. 

W imieniu samorządu Bercel na Wę-
grzech powitała wszystkich burmistrz Jánvári 
Andrásné. - Spotykamy się ze sobą, byśmy 
lepiej się poznali – powiedziała. - Młodzież 
odwiedza siebie, co jest olbrzymią wartością. 

Za zaproszenie na jarmark podziękował 
burmistrz Modrego Kamienia na Słowacji, 
Aladar Bariak. Nie potrzebował tłumacza, bo 
już zdążył się nauczyć po polsku. – Przyjaźni-
my się ze sobą już od dwudziestu lat – mówił z 
satysfakcją. Po wystąpieniu zaproszonych go-
ści wszyscy stanęli na baczność. Zostały ode-
grane hymny trzech krajów: Polski, Węgier i 
Słowacji. 

W barwach biało-czerwonych
Z dużym powodzeniem zaprezentowa-

ły się na scenie dzieci z dwóch szkół podsta-
wowych, z „Dwójki” i „Jedynki”.Tym razem 
głównym akcentem występu Szkoły Podsta-
wowej nr 2 było 100-lecie odzyskania niepod-
ległości. Uczniowie klasy szóstej przygotowali 
„Taniec z flagą” oraz układy taneczno-baleto-
we z wstążkami i kwiatami w barwach biało-
-czerwonych „Odrodzenie Ojczyzny”. Z kolei 
uczniowie klasy drugiej gimnazjum przed-
stawili układ taneczny z szarfami w kolorach 
bieli i czerwieni pod hasłem „Korowód wol-
ności”. Występy te ilustrowane były muzyką 
klasyczną i piosenką „Jesteśmy stąd”. W pro-
gramie pojawiły się akcenty europejskie: w 
wykonaniu klasy szóstej - taniec hiszpański w 
oryginalnych kostiumach, w wykonaniu od-
działu przedszkolnego - „Marsz Radetzkiego”.

Uczennice klasy szóstej przedstawiły 
taniec z parasolkami do piosenki „Paraso-
le od łez’’, uczennice klasy siódmej - taniec 
współczesny. Zwieńczeniem programu było 
wystrzelenie na wiwat płatków biało-czerwo-
nych róż. Program powstał pod kierunkiem 
dyrektor szkoły Joanny Bińczak oraz nauczy-
cieli, głównie Iwony Budzeń, Justyny Mazu-
rek, Anny Kotkowskiej, Marii Strzyż. - Dzieci 
i młodzież szkoły oraz rodzice włożyli ogrom-

ny wkład pracy w przygotowanie programu, 
który spotkał się z dużym uznaniem publicz-
ności – mówi dyrektor Joanna Binczak. - Dla 
całego środowiska szkolnego była to cenna na-
uka współpracy i kreatywności. Sukces wystą-
pienia na forum lokalnym stał się dla młodych 
artystów źródłem prawdziwej satysfakcji.

Dobra zabawa
Ciekawy był też występ uczniów SP nr 1. 

Na scenie wystąpiły dzieci w wieku czterech lat 
i w wieku gimnazjalnym.. Na scenie pojawiły 
się dzieci z klas zerowych i uczniowie wszyst-
kich kolejnych klas aż do gimnazjalnych, blisko 
70 osób. 

– Na pewno elementem spajającym była 
dobra zabawa – wyjaśnia koordynator całego 
programu, Magdalena Szemraj. - Nasza szkoła 
ma taką dewizę, że można uczyć się, bawiąc i 
jednocześnie można bawiąc się, uczyć. To była 
myśl przewodnia naszego występu i tę dobrą 
zabawę pokazaliśmy na scenie. 

Dzieci zaprezentowały układy nowocze-
snego tańca. To sprawiało im ogromną frajdę 
przed publicznością, przed swoimi znajomy-
mi, koleżankami, kolegami, rodzicami, bliski-
mi. Dla równowagi na zakończenie uczniowie 
wykonali dwa utwory, jeden Marka Grechuty 
„Dni, których nie znamy”, drugi – wspólny 
song, gdzie wszyscy mogli razem zaśpiewać. 
Śpiewały najmniejsze pociechy szkoły, Madzia 
Susło i Maciej Wydrych. Towarzyszyli im starsi 
koledzy z całej szkoły. W przygotowanie pro-
gramu, oprócz Magdaleny Szemraj, ogromna 
pracę włożyły panie z klas młodszych, Danuta 
Rucińska, Honorata Kadela, Dorota Kozub. 

Musical, konkursy, koncerty
Z musicalem „Tajemniczy zamek” wystąpi-

ła Łódzka Agencja Koncertowa. Rozstrzygnię-
ty został konkurs plastyczny zorganizowany 
przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Opatowie. Na scenie wystąpiła „Kapela Lu-
dowa Opatów”, która ostatnio znalazła się w 
finale Buskich Spotkań z Folklorem. Kawia-
renka Krówkowa Opatowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej zorganizowała konkurs pod ha-
słem „Smaki krówki opatowskiej”. 
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LISTY 
Z WOJNY 

ślady przeszłości 

Pocztówki w siedmiu odmianach
Znaczki armii zaborczych ze stempla-

mi opatowskimi, listy, karty pocztowe są 
dziś rzadkością i osiągają wysokie ceny 
wśród kolekcjonerów. Dla nas, mieszkań-
ców ziemi opatowskiej, rzucają ciekawe 
światło chwilowych obrazów dostrzeżo-
nych przez przybyszów. Rzeczy i widoki, 
do których przywykli miejscowi zostały 
uwypuklone i podkreślone. 

Dom Handlowy J. Ślusarskiego wy-
słał kartę pocztową z widokiem opatow-
skiego rynku do księgarni pani Janiny 
Dobrowolskiej w Opatowie z następu-
jącym powiadomieniem: „Niniejszym 
zawiadamiam Wielmożną Panią, iż po-
siadam pocztówki z widokami Opatowa, 
kolorowe i czarne w siedmiu odmianach. 
Cena kolorowych rubli 3 za 100 sztuk, 
czarne rubli 2 za 100 sztuk. Jeżeli Wiel-
można Pani zamówi nie mniej jak 1000 
sztuk zejdzie odpowiedni procent. Z góry 
dziękuję za łaskawie udzielone mi zamó-
wienie. Kreślę się z poważaniem”. Data na 
karcie pocztowej 5 I 1914 roku. 

Widoczek ślicznego miasta
W dalekim Buenos Aires pani Mar-

ta Bryszewski przechowuje list swojego 
dziadka Stefana napisany do żony Jadwigi. 
Sierżant Stefan Bukowiński był pomocni-
kiem oficera werbunkowego w Opatowie 
od września 1915 roku do listopada 1916 
roku. List wzrusza specjalnie, bo wiele się 
można z niego dowiedzieć, zwłaszcza o 
uczuciach dwojga młodych małżonków: 
„…Jaduś postaraj się jak tylko możesz, 
przyjechać do mnie. Tak bym chciał być 
u Ciebie sam i dziecinę ujrzeć i pierwsze 

Boże Narodzenie w swoim domu obcho-
dzić”. Dalej zaś pisze o miejscu swojego 
pobytu w Opatowie: „..Z Ostrowca do 
Opatowa jest 17 kilometrów i w dzień 
szczególnie z pociągu jest dużo okazji. 
A w Opatowie, na ulicy Sandomierskiej 
jest tam dom czerwony jak bóżnica i że 
wieżę ma czworogranną i schodki, a na 
tych schodkach są tam chorągiewki biało 
amarantowe i napis z polskim orzełkiem, 
że to tu siedzi Oficer Werbunkowy Legio-
nów Polskich w Opatowie. No i przy tym 
zielonym biurku, w tym pokoju co jest na 
prawo ze sieni, obok żelaznego piecyka, 
egzystuję ja piszący jako w tej chwili”. 

Natomiast pan Józef Węgrzynowski, 
pracownik Oddziału rolniczego tak pisze 
do Michała Studenckiego do Krzeszowic: 
„Donoszę Wielmożnemu Panu Nadofi-
cjałowi, że jestem od paru tygodni w Od-
dziale rolniczym Komendy powiatowej w 
Opatowie. Najbliższym moim sąsiadem 
jest z naszych stron pani Janina Polaczko-
wa w tutejszym szpitalu epidemiologicz-
nym K. B. K. w Opatowie, zaś naszym 
lekarzem powia-
towym jest Pan 
Merunowicz, były 
nasz fizyk z Chrza-
nowa, obecnie jest 
chory w szpitalu w 
Krakowie. Przesy-
łam Wielmożnemu 
Panu Dyrektorowi 
widoczek ślicznego 
żydowskiego miasta 
Opatowa, a z nim 
razem i serdeczne 
pozdrowienia. Tutaj 

Na początku XX wieku Opatów był miejscem stacjonowania i przemarszu wielu 
armii. Przebywali tutaj Rosjanie, Austriacy, Niemcy, Czesi, Polacy z Galicji, Bośniacy 
i inne narodowości. Jednym ze śladów ich obecności jest korespondencja wojenna. 

nielitościwie grasuje czerwonka i zbiera 
swe plony. Panna Janina pracuje z całym 
poświęceniem w szpitalu, z którego co-
dziennie prawie wywożą owoce szerzącej 
się tutaj czerwonki”. Karta pocztowa nosi 
datę 24 IX 1917 roku i stemple austriac-
kie. 

Z wyraźnym stemplem
Ciekawym dla dziejów miasta jest 

pismo do pana Kazimierza Judyckiego z 
dnia 14 I 1920 roku: „Rada miasta Opa-
towa na posiedzeniu w dniu 10 I 1920 
roku wybrała Szanownego Pana na bur-
mistrza miasta Opatowa z płacą 500 ko-
ron miesięcznie. Komunikując o powyż-
szym uprzejmie zapytuję, czy Szanowny 
Pan przyjmie zaofiarowany mu mandat.” 

Jedną z ciekawszych koresponden-
cji jest karta pocztowa nadporucznika z 
opatowskiego oddziału gospodarczego, 
Józefa hrabiego Stubenberga. Pisze on 
do kuzyna mieszkającego w rodzinnej 
posiadłości w Walkensdorf (Austria). 
Nadmienia, że trafił do Opatowa, gdzie 
komendantem jest Fehmel Waleryan. 
Skierowano go do oddziału gospodarcze-
go, którym kieruje kapitan Władysław 
Prohaska. Podkreśla fakt zamieszkiwania 
w mieście dużej grupy Żydów. Karta zo-
stała wysłana 11 IV 1916 roku i posiada 
bardzo wyraźny stempel pocztowy.

Andrzej Żychowski
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ANDRZEJ ŻYCHOWSKI Z ODZNACZENIEM OD PREZYDENTA RP 

ZUPA TRUSKAWKOWA Z KISIELEM 
z Borysławia przybyła do Opatowa 

krzyż Zasługi dla samorządowca 

kulinaria

Zupa na 4 osoby: 1 opakowanie 0,5- 
kilogramowego makaronu muszelek lub 
rurek, 1 opakowanie kisielu truskawko-
wego i butelka soku z truskawek własne-
go wyrobu. 

Makaron gotujemy osobno. Do 3 li-
trów wrzącej wody dodajemy sok z tru-
skawek i kisiel rozrobiony wcześniej w 
zimnej wodzie, całość zagotowujemy. 
Można spożywać na ciepło i na zimno. 

Na drugie danie proponuję polę-
dwiczki wieprzowe w sosie pieczarko-

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Opatowie, Andrzej Żychowski z rąk 
prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał 
srebrny Krzyż Zasługi. Uroczystość odby-
ła się 26 maja br. w Pałacu Prezydenckim 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

- Z dużą satysfakcją przyjąłem od pre-
zydenta Andrzeja Dudy tak wysokie odzna-
czenie - nie ukrywa wiceprzewodniczący 
Andrzej Żychowski. – To podziękowanie 
za blisko ćwierćwiecze mojej pracy samo-
rządowej. 

Obok Andrzeja Żychowskiego medale 
otrzymało 31 samorządowców z całej Polski, 
byli wśród nich marszałkowie województw, 
prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie 
oraz radni. Prezydent Andrzej Duda podkreślił 
w swoim wystąpieniu doniosłość wydarzenia i 
podziękował odznaczonym za dotychczasową 
pracę w samorządzie lokalnym. Powiedział, że 
istotą samorządu jest służba ludziom. 

Andrzej Żychowski jest radnym od 1994 r., 
był też członkiem Zarządu Miasta, od dwóch 
kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej. Szczególnie bliska jest mu te-
matyka oświaty, kultury i turystyki. Jest auto-
rem książek, artykułów i publikacji na temat 
miasta i regionu. Aktywnie pracuje w Radach 
Osiedlowych, Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Opatowskiej, Akcji Katolickiej. Jest harcmi-
strzem Związku Harcerstwa Polskiego. Na co 
dzień opiekuje się drużyną zuchową „Czarne 
jagódki”, z którą wielokrotnie występował pod-
czas uroczystości lokalnych i patriotycznych. 
Pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 w Opato-
wie.

Andrzej Żychowski, pierwszy z prawej obok prezydenta Andrzeja Dudy. 

wym, ziemniaki i 
mizerię ze świeżych 
ogórków. Polę-
dwiczki pieczemy 
około 2 godz. w 
piekarniku w przy-
prawach w tempe-
raturze około 220 
stopni Celsjusza. 
Sos przygotowuje-
my osobno. 

Kilka słów o Schronisku dla Kobiet

Dzięki życzliwości dyrektora placówki s. Anieli Niemiec, nasze 
podopieczne przebywały 14 majowych dni w Domu Pomocy w Kuro-
zwękach, skąd wróciły bardzo zadowolone. Miały możliwość poznać 
inną placówkę, zawrzeć piękne przyjaźnie, czuć się potrzebne. Spę-
dziły także 3 dni w Kałkowie, gdzie w ramach Programu z Urzędu 
Świętokrzyskiego były prowadzone warsztaty terapii zajęciowej dla 
seniorów: plastyczne, muzyczne, z rzemiosła artystycznego i integra-
cji społecznej przez brata Mariusza Kuskowskiego. Uczestniczyło w 
nim po 6 osób z 6 gmin z województwa świętokrzyskiego oraz opie-
kunowie tych grup. 

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w schronisku. Zapra-
szamy. Serdecznie pozdrawiam, z modlitwą. Siostra Małgorzata.
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Brama Opatowska 02.04.1966 r.

Ulica Kilińskiego 6, przed domem dr Bohdan Jan Gliński i Zofia 
Stoltz, Opatów 1970 r.

Otwarcie nowego Ośrodka Zdrowia w Opatowie
Bohdan Jan Gliński - odnowienie doktoratu przez rektora Akade-

mii Medycznej-Kraków 1968 r.

Dr Piotr Przybylski, dr Bohdan Gliński.

Z lewej Zofia Glińska i Herzen na stadionie w Opatowie, około 
1938 r.Bohdan Jan Gliński, odnowienie doktoratu, 1968 r.
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stara fotografia

Julia Tobiszewska pielęgniarka ze szpitala, 
Bohdan Gliński i Zofia Stoltz-Opatów 1960 r.

Bohdan Gliński z pierwszą wizytą u Zofii Stoltz, Warszawa 1969 r.
Z. Stoltz, p. Rozczypałowa, Bohdan Gliński, Biała niedziela, 

badanie dzieci w Bogusławicach, ok.1960 r.

Brydż u rodziców, Bohdan Gliński, Ola Przybylska,  
dr Mieczysław Ornatkiewicz

Otwarcie Obwodowej Przychodni w Opatowie 1963 r.

Pacjent, Masur z PCK, Zofia Stoltz, dr Bohdan Gliński, Skrok 
kierowca, Biała niedziela, ok.1960 r.
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Z albumu 
rodziny lekarskiej (3)

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 trzeci. 

Aptekarz Edmunt Świstowski  
w Opatowie 1960 r.

Dr Bohdan Gliński, Zofia Stolz, wyjazd z Opatowa, listopad 1970 r.

Dr Helena Glińska (Sokołowska) i dr Bohdan Jan Gliński, 1971 r.

Imieniny B. Glińskiego, 1934 r., druga od lewej siedzi H. Glińska,
piąty - B. Gliński, Opatów,  9 listopada 1934 r.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Opa-
towskiej z udziałem prof. Wiktora Zina (siedzi w środku), Opatów, 

ok. 1970 r.

Dr Bohdan Gliński, Janusz Stein, pożegnanie, Opatów, listopad 1970 r.

Dr Bohdan Jan Gliński - Opa-
tów 1970 r.


