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prace remontowe, prace konserwacyjne

Krzyż z Legionów
Niedawno zakończyły się prace konserwacyjne przy zabytkowym krzyżu, który 

znajduje się przy ulicy Legionów, naprzeciw Hotelu Miodowy Młyn. Wykonała je pra-
cownia Piotra Kota.

Rozpadł się na części
- Krzyż był w bardzo złym stanie – 

mówi Piotr Kot. - Gdy przywieźliśmy go 
do pracowni i rozebraliśmy z metalowego 
uzbrojenia, rozsypał się na części. Musie-
liśmy złożyć je i skleić. Ponownie zostało 
przygotowane gniazdo do jego usadowie-
nia. 

Prace konserwacyjne przy zabytkowym 
krzyżu polegały na pozbyciu się starych po-
włok farby, którą kładziono przez lata. Na-
leżało dotrzeć do pierwotnej formy obiektu, 
następnie uzupełnić ubytki, które powstały 
na skutek działania różnych warunków at-
mosferycznych, scalić kolorystycznie, na-
stępnie zaimpregnować.  

Remont i konserwacja trwały kilka ty-
godni, częściowo na miejscu, częściowo w 
warsztacie Piotra Kota w Rżuchowie.  To 
była żmudna, mozolna praca, wymagała do-
kładności i solidności.  

- Największą trudnością było zdjęcie 
krzyża, który był już ruchomy – nie ukry-
wa Piotr Kot. - Następnie pozbycie się me-
talowej obejmy i osadzenie krzyża na no-
wym bolcu, na stali nierdzewnej, ponieważ 
wszystkie krzyże na cmentarzu, jak widać, 
upadają poprzez wadliwe obejmy. Dużym 
wyzwaniem było klejenie krzyża, który był 
totalnie rozbity i składał się z kilkunastu 
części. Tak musieliśmy go skleić, by nie roz-
padł się ponownie.

Dużo czasu, cierpliwości wymagało 
oczyszczenie metalowego płotka stanowią-

cego ogrodzenie krzyża. 
Po porządnej konserwa-
cji dłużej będzie służyło 
mieszkańcom. 

Waleczne losy fundatora 
Krzyż został posta-

wiony przez Józefa Kory-
tyńskiego przed sąsiednią, 
piętrową kamienicą na 
działce, która była niegdyś 
jego własnością. W mia-
rę jak poszerzano ulicę, 
ogródek zlikwidowano i 
kilkakrotnie przesuwano 
krzyż. Opiekowała się nim 
rodzina Wacława Wosz-
czyckiego, potem wnuczka  
państwa Sadajów. Alina 

Rozmysłowska. 
Napis na postumencie głosi, że „Tę Figu-

rę wystawił Porucznik Kor. Inwa. Korytyń-
ski Józef na chwałę BOGA przedwieczne-
go w r. 1848”. Skrótowy napis na tabliczce 
oznacza porucznik Korpusu Inwalidów. 

O fundatorze krzyża pisała Aleksandra 
Gromek Gadkowska: Po zawarciu traktatu 
pokojowego w Tylży powstało Księstwo 
Warszawskie. Nadzieja wstąpiła w serca Po-
laków, że we wspólnej walce z Napoleonem 
przywrócone zostanie Państwo Polskie w 
dawnych granicach przed zaborami. 2 V 
1809 r. w IV lubelskim okręgu wojskowym 
zarejestrowano Józefa Korytyńskiego syna 
Michała ur. 14 IX 1793 roku w Głażowie 

(Galicja). W karcie „Stan służby Poruczni-
ka Korytyńskiego Józefa” zanotowano, że 
jest stanu szlacheckiego, nie posiada żadne-
go majątku on, jak i jego rodzice, zna język 
polski, niemiecki i łacinę. Józef Korytyński 
szybko awansował, bo w następnym roku 
był już kapralem, niebawem sierżantem. 

W bitwie pod Trokami został ranny 
piką w głowę i kulą karabinową w prawą 
nogę. Tam też dostał się do niewoli. Gdy po 
Księstwie Warszawskim w 1815 r,, powstało 
Królestwo Polskie związane unią personal-
ną z Rosją, naczelnym wodzem został książę 
Konstanty, brat króla polskiego Aleksandra 
I. Konstanty nie usuwał z armii żołnierzy 
Księstwa. W 1915 r. zarządzeniem Służb 
Wewnętrznych, utworzono Korpus Inwa-
lidów. 20 maja 1824 r. skierowano Józefa 
Korytyńskiego do służby w 10 okręgu Ko-
mend Inwalidnych Straży Wewnętrznej 
przy obwodzie kaliskim. Pełnił ją od lipca 
1824 do września 1829 r. 

Zapewne wtedy pojął za żonę Joannę, 
nieznanego nazwiska rodowego. Przed 
1836 r. Józef Korytyński zakupił szmat 
ziemi stanowiący trójkąt między dopływa-
ni Opatówki: Marcinkówką i Uchodną, 
płynącą z Zochcina. Posesję dzieliła polna 
wtedy droga wiodąca do Łagowa i Kielc W 
głębi wybudowano zabudowania gospo-
darcze i duży dom mieszkalny, w którym 
zamieszkała żona Józefa Joanna z córkami: 
Leonidą. Janiną, Karoliną i Józefą.  

Józef Korytyński został między innymi 
komendantem Oddziału Weteranów Stra-
ży Więziennej w Chęcinach. Pełnił jeszcze 
służbę w Komendach Inwalidnych. Na 
polecenie Komisji Rządowej Wojny doko-
nywał corocznych spisów wojskowych z na 
terenie miasta i powiatu. Zapewne służbę tę 
pełnił jeszcze kilka lat, ale już tylko w okrę-
gu opatowskim. Zmarł 3 marca 1860 r. w 
wieku 68 lat. 



3OPATÓW nr 2 (38), kwiecień - czerwiec 2021

Samorządowe pismo 
społeczno - kulturalne

Redakcja

Redaktor odpowiedzialny
Jarosław Czub 

Współpraca
Grzegorz Gajewski, Andrzej Nowak, 
Longina Ordon, ojciec Edgar Semeniuk 
Danuta Szypulska, Joanna Bińczak, 
Anna Przygoda, Robert Wójcik, 
Marek Baradziej, Edyta Gwoździk, 
Marek Lis, Grzegorz Mizera, 
Barbara Kasińska, Stanisław Kwiatkowski, 
Zbigniew Zybała, Andrzej Żychowski.

Wydawca i redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 - 500 Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300, fax. 15 8684647
kwartalnik@umopatow.pl

Opracowanie i Druk:
PHU SzostakDruk
ul. Kościelna 31, 28-200 Staszów

Redakcja ma prawo do skracania i redagowania 
materiałów oraz wyboru zdjęć ilustrujących dany 
tekst.

nr 2 (38)
kwiecień - czerwiec 2021

w numerze:OPATÓW

4 Z życia samorządu. Szanowni 
Mieszkańcy Miasta i Gminy

5 Jedynka stawia na +. 
Świetlice już działają 

6 Medal dla Marka Baradzieja 
7 Uczniowie z sukcesami.  

Na ty z ekologią 
8-9 Historii duch tajemny
9 Biblioteka otwarta  

dla czytelników 
10 Integrują mieszkańców 
11 Sztuka sejmikowa w kolegiacie 

opatowskiej 
12-13 Dokumenty sprzed stu lat. 

2 strona okładki:
Krzyż z Legionów  
3-4 strona okładki:
Stara fotografia. Z rodzinnego 
albumu profesora 

Aktywni mieszkańcy 
14 Portret artysty.  

Podróż w nieznane
15 Nasze firmy.  

W jednym miejscu wiele usług 
16-17 Opis rynku w Opatowie 

w latach 1954-1953 
17 Zagadka inicjałów. 

Konkurs dla przedszkolaków 
18 Fragmenty nowej książki 
19 105 lat pierwszej drużyny 
20 Burmistrz na scenie 
21 Szczepienia w gminie 
22 Podziemna trasa turystyczna. 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Uczymy się żyć
Bez końca, bez początku...

Tak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku śpiewała Zdzisła-
wa Sośnicka. Tekst autorstwa Jacka Cygana jest zaskakująco aktualny i 
dziś. Ponad rok temu uczyliśmy się bowiem, jak żyć z koronawirusem; 
uczyć się i pracować zdalnie, uczestniczyć we Mszy Świętej przy pomocy 
mediów, itp. Teraz uczymy się, jak żyć bez niego, jak wrócić do szkoły i 
pracy, do kościoła... Jaki sens ma zatem wszelka nauka? 

Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono... (Wisława Szymborska)
To, co wiemy nie daje nam żadnej gwarancji, że wykorzystamy tę 

wiedzę w odpowiednim momencie - zwłaszcza, kiedy nas zaskoczy. 
Oczywiście najbardziej widać to na przykładzie naszego życia ducho-
wego. Znamy przecież Przykazania Boże i kościelne, wiemy - mniej 
więcej - co jest dobre, a co złe. Jednak w wielu sytuacjach kierujemy się 
innymi normami, często trudno nawet określić jakimi. Gdy patrzymy 
później wstecz, sami nie potrafimy wytłumaczyć, co nami kierowało - 
a najczęściej spychamy to w niebyt, jakby się nigdy nie zdarzyło. Tak 
nam wstyd - czy po prostu brak honoru i odwagi, by przyznać się do 
popełnionego błędu.

Czas pandemii w pewnym sensie pokazał nasze prawdziwe oblicze 
- nomen omen - zmuszając nas do zasłonięcia twarzy maską. Może 
dzięki temu właśnie bardziej odkryliśmy przed ludźmi (i przed Bo-
giem) to, jacy naprawdę jesteśmy. Odsłoniliśmy tkwiące w nas dobro 

jak i jego braki. Nasze skrywane lęki ujrzały 
światło dzienne - a my nie bardzo wiedzieli-
śmy, jak sobie z tym poradzić.

Teraz, gdy sytuacja wydaje się być opa-
nowana i w miarę stabilna, warto postawić 
sobie pytanie: czego tak naprawdę powinni-
śmy się nauczyć? Bo przecież - mówiąc szcze-
rze - potrafiliśmy już chodzić z odsłoniętą 
twarzą, uczyć się i pracować bez łącz inter-
netowych. Tego się nie zapomina - jak jazdy na rowerze. Wydaje się, że 
teraz najważniejsze jest - w każdej dziedzinie naszego życia; rodzinnej, 
społecznej zawodowej, duchowej - nie tłumaczyć wszystkiego covidem, 
nie zwalać winy w każdym przypadku na pandemię. Czas wziąć odpo-
wiedzialność za siebie; za swoje słowa i czyny - a przede wszystkim za 
myśli, bo to od nich bierze początek wszelka nasza aktywność. 

Ktoś może zapytać: a co z sercem - ono też ma przecież wiele do 
powiedzenia w naszym życiu.

Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je 
zgłębi? (Jr 17, 9)

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna - jak słusznie zauwa-
żył Blaise Pascal. Pamiętajmy jednak, że serce zawsze wydaje owoce 
tego, co sami w nim zasiejemy.

Ojciec Edgar

 Bezpiecznych, spokojnych wakacji

dzieciom i młodzieży życzą 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie

 Beata Wrzołek
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z życia samorządu

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Opatów

Oto przed Państwem kolejny numer 
cieszącego się dużą popularnością Kwar-
talnika Opatów. Jest to egzemplarz waka-
cyjny, w którym znajdą Państwo informa-
cje o najważniejszych wydarzeniach jakie 
zaszły w naszej Gminie w ostatnich trzech 
miesiącach, a także – jak zawsze – ciekawe 
artykuły dotyczące bogatej historii Opato-
wa. 

Letnie miesiące 2021 roku dają nam 
wszystkim nadzieję na rychły powrót do 
normalności, na zakończenie trwającej od 
ponad roku i znacznie komplikującej nasze 
życie osobiste, zawodowe, rodzinne i spo-
łeczne pandemii. Z ogromną niecierpli-
wością oczekujemy na dzień, kiedy będzie 
można powiedzieć, że koronawirus został 
pokonany, na dzień kiedy wszechobecne 
maseczki i inne ograniczenia odejdą do 
historii. 

Pomimo trudnej sytuacji panującej na 
całym świecie, utrudnionych kontaktów 
osobistych z władzami wojewódzkimi, 
nasz samorząd bardzo dobrze przygoto-
wał się na czas po pandemii. Nasza praca, 
której nie zaprzestaliśmy ani nie ograni-
czyliśmy w okresie największego nasilenia 
wirusa spowodowała, że w najbliższym 
czasie będziemy mogli cieszyć się kolejny-
mi zmianami, które już zachodzą bądź w 
najbliższym czasie rozpoczną się w naszym 
Opatowie. 

Trwają już od lat wyczekiwane przez 
mieszkańców prace związane z przebu-
dową drogi łączącej ulicę Cegielnianą z 
Okaliną. Przygotowaliśmy także doku-
mentację techniczną dotyczącą kolejnych 
dróg, aby być gotowym, kiedy pojawią się 
nabory w konkursach na dofinansowanie 
następnych remontów. Cieszę się bardzo, 
że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad rozpoczęła równie długo ocze-
kiwaną budowę chodnika na bardzo nie-
bezpiecznym odcinku od Adamowa do 
Balbinowa. 

Zdaję sobie także sprawę z dużych po-
trzeb świetlicowych w sołectwach naszej 
Gminy, dlatego nie ustaję w staraniach 
o środki zewnętrzne, które umożliwiły-
by nam budowy bądź remonty miejsc, w 
których mogliby się spotykać mieszkańcy 
terenów wiejskich. Cieszę się, że na placu 
zabaw w Kornacicach pojawiła się nowa 
altana. Cieszę się także, że udało nam się 
pozyskać niebagatelną kwotę 250 tysięcy 
złotych na remont i rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Nikisiałce Małej wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół świetlicy. 

Jesteśmy bardzo blisko 
pozyskania dofinan-
sowań do remontów 
świetlic w Karwowie, 
Podolu (II etap re-
montu) oraz kosztow-
nej przebudowy bu-
dynku w Balbinowie 
z przeznaczeniem na 
utworzenie świetlicy. 
Myślimy również o 
utworzeniu na gmin-
nym terenie za remizą 
w Strzyżowicach placu 
zabaw dla dzieci.

W chwili, kiedy 
ten egzemplarz trafi w 
Państwa ręce, będzie-
my już po ogłoszeniu 
przetargu na rewi-
talizację opatowskiego Rynku i Skweru 
Gombrowicza, do końca lipca zaś ogło-
simy przetarg na budowę basenu na Kani 
i na przebudowę dawnego więzienia dla 
potrzeb Centrum Templariuszy. W naj-
bliższym czasie także powinniśmy podpi-
sać umowę po rozstrzygnięciu przetargu 
na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Opatowie oraz utwo-
rzenie dla naszych dzieci łącznie sześciu 
ultranowoczesnych klasopracowni (po 
trzy w SP 1 i w SP 2 w Opatowie), któ-
re pozwolą naszym uczniom korzystać z 
najnowszych zdobyczy techniki w takim 
samym zakresie jak to ma miejsce w więk-
szych ośrodkach miejskich.

Z wielką przyjemnością mam okazję 
poinformować Państwa, że dzięki do-
skonałemu projektowi złożonemu przez 
Opatowski Ośrodek Kultury, do miasta 
trafi kolejne 190 tysięcy złotych z przezna-
czeniem na utworzenie Skweru Żołnierzy 
Wyklętych. Z tych środków zagospoda-
rujemy należący do Gminy zielony teren 
u zbiegu ulic Kolegiackiej i Legionów w 
taki sposób, aby powstało miejsce pamię-
ci o bohaterach, którzy po zakończeniu II 
wojny światowej nie pogodzili się z jałtań-
skimi ustaleniami Wielkiej Trójki.

Mam ogromną nadzieję, że nasze 
dwuletnie starania o zmianę pokrycia da-
chowego na Urzędzie Miasta i Gminy na 
inne niż gontowe przyniosą już wkrótce 
pozytywny efekt i będziemy mogli zabez-
pieczyć cenny budynek przed niszczącym 
działaniem, zarówno gołębi jak i warun-
ków atmosferycznych. Cieszy mnie nie-
zmiernie także fakt, że w ostatnim czasie 
udało nam się zakończyć remont zabyt-
kowego krzyża usytuowanego przy ulicy 

Legionów, jak również do odświeżenia i 
naprawy pomnika Topora – Zwierzdow-
skiego na opatowskim Rynku. 

Miniony drugi kwartał to także histo-
ryczny dzień podpisania umowy na wyko-
nanie tak długo oczekiwanej obwodnicy 
Opatowa. To przełomowy moment, bo z 
pełną odpowiedzialnością można powie-
dzieć, że obwodnica Opatowa na pewno 
powstanie. Teraz pora na zintensyfikowa-
nie naszych starań o budowę kolejnych od-
cinków drogi ekspresowej S74, dzięki któ-
rym – jak myślę – w perspektywie około 
10 lat Opatów powinien zostać połączony 
z drogą S19 w Nisku oraz drogą S8 i auto-
stradą A2 przez Piotrków Trybunalski.  

Zapewniam Państwa, że nie ustajemy 
w staraniach o przygotowanie kolejnych 
inwestycji i projektów, aby skutecznie 
pozyskiwać następne środki zewnętrzne, 
rozwijać naszą Gminę i coraz bardziej zde-
cydowanie doganiać te samorządy, które 
z różnych powodów wyprzedziły nas w 
rozwoju. Mamy wiele nowych pomysłów, 
a wielką nadzieją napawa mnie dobra 
współpraca i wspólne z sąsiednimi samo-
rządami – Lipnikiem, Wojciechowicami, 
Sandomierzem, Obrazowem - plany doty-
czące działań rozwijających nasz potencjał 
turystyczny. Mam nadzieję, że plany te w 
dającej się przewidzieć przyszłości przeku-
jemy w rzeczywistość, z korzyścią dla na-
szej Gminy i jej Mieszkańców. 

Życząc Państwu zdrowia i realizacji 
wakacyjnych planów z dala od obaw zwią-
zanych z pandemią, serdecznie pozdra-
wiam i zapraszam do lektury Kwartalnika 
Opatów

Grzegorz Gajewski
Wasz Burmistrz
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jedynka stawia na +

wspólny projekt powiatu i gminy

ŚWIETLICE JUŻ DZIAŁAJĄ  

WYMIANA 
DOŚWIADCZEŃ

Po złagodzeniu obostrzeń epide-
miologicznych uroczyście otwarto dwie 
świetlice w Opatowskim Ośrodku Kultury 
i w dawnym internacie Zespołu Szkół nu-
mer 2. Było to możliwe dzięki wspólnemu 
projektowi, realizowanemu przez powiat 
opatowski i gminę Opatów. 

W zajęciach w świetlicach uczestni-
czy sześćdziesięcioro dzieci.  Są to zajęcia 
muzyczne, taneczne, komputerowe, nauki 
języka angielskiego, dzieci otrzymują też 
pomoc w odrabianiu lekcji. W OOK po-
wstaje orkiestra młodzieżowa, zakupiono 
już instrumenty muzyczne, komputery. W 
świetlicy Powiatowego Centrum Kultury 
dostępne są pianina, gitary i komputery. 

Pomysł na świetlice nie doszedłby do 
skutku, gdyby nie doskonała współpraca 
samorządu powiatowego reprezentowane-
go przez Powiatowe Centrum Kultury z 
gminą Opatów. Burmistrz Opatowa Grze-
gorz Gajewski podkreśla dobrą współpracę 
jednostek. 

Pieniądze na organizację świetlic, 944 
tys. zł, pochodziły z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Wkład własny samorzą-

dów wyniósł około 79 tys. zł. 
Otwarciu świetlic towarzyszyły wystę-

py młodych ludzi, którzy na co dzień ko-
rzystają z odbywających się tam zajęć. Na 
scenie OOK wystąpiły grupy „Opatowskie 
Diamenty" i Klub Tańca „Promenada”. Pro-
gram inauguracyjny przygotowali: Izabela 

Wojcierowska, Marcin Chlebny, Ilona 
Mroczek, Teresa Denkowska, Magdalena 
Szemraj, Roman Dulny, Dorota Jopek, Be-
ata Piątek oraz Dariusz Wiśniewski.

W uroczystości udział wzięła wicemar-
szałek województwa świętokrzyskiego, Re-
nata Janik.

1 września 2019 r. nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stani-
sława Gano przystąpili do realizacji pro-
jektu "Jedynka stawia na +" w ramach 
projektu "Międzynarodowa mobilność ka-
dry edukacji szkolnej" realizowanego ze 
środków POWER na zasadach programu 
Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 

W dynamicznie zmieniającym się świe-
cie znajomość języków obcych jest umie-
jętnością kluczową odgrywającą istotną 
rolę w życiu każdego człowieka. Aby edu-
kacja uczniów „Jedynki” pozostawała  na 
wysokim poziomie, ważne jest, aby kadra 
nauczycielska była odpowiednio przygo-
towana do pracy z uczniami. Dlatego też 
celem projektu jest odświeżenie umiejęt-
ności metodycznych nauczycieli uczących 
języków obcych oraz nabycie kompetencji 
językowych przez nauczycieli matematyki, 
historii i geografii, i włączenie nowych me-
tod dydaktycznych do nauczania w „Jedyn-
ce”. Nauczyciele uczestnicząc w szkoleniach 
metodycznych i kursach językowych na 
Malcie, we Francji, w Irlandii oraz w Anglii 
będą mieć okazję do wymiany doświadczeń 
na polu zawodowym, do poszerzenia kom-
petencji społecznych, kulturowych oraz po-
głębienia poczucia tożsamości europejskiej.

 Udział w projekcie „Jedynka stawia na 
+” dla nauczycieli to efektywne inwestowa-

nie w uczenie się i stałe podnoszenie swo-
ich kwalifikacji, które są częścią koncepcji 
„Uczenia się przez całe życie”. W projekcie 
uczestniczą: Barbara Majewska – Czub, 

Ewa Gronek, Wioletta Krakowiak, Anna 
Michalik - Sadaj, Agnieszka Sapała, Anna 
Włodarczyk. Koordynatorem projektu „Je-
dynka stawia na +” jest Anna Przygoda. 
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ZASŁUŻYŁ 
SIĘ OJCZYŹNIE

medal dla Marka Baradzieja

coraz ładniej na opatowskim rynku

Medalem „Pro Patria” uhonorowany został mieszkaniec Opatowa, nasz współpra-
cownik, Marek Baradziej. Uroczystość odbyła się w Skarżysku-Kamiennej. 

- Było mi bardzo przyjemnie, że po 
tylu latach Urząd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, szczegól-
nie minister Jan Józef Kasprzyk, docenił 
mnie i  dał mi takie wyróżnienie – po-
wiedział po przyznaniu medalu Marek 
Baradziej. -  Otrzymałem piękny medal, 
z czego bardzo się cieszę. Ta uroczystość 
odbyła się dzięki Jerzemu Stopie, prze-
wodniczącemu Stowarzyszenia Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym Regionu 
Świętokrzyskiego. 

Marek Baradziej nie ukrywał wzru-
szenia. Medal bowiem oznacza dla niego 
wielkie wyróżnienie za lata, w których nie 
splamił się politycznie. Zawsze był wier-
ny ideom. Wartości patriotyczne wyniósł 
z domu rodzinnego. Jest dumny, że teraz 
nie musi się wstydzić  przed swoimi dzieć-
mi i wnukami. – Niech wiedzą, że ojciec i 
dziadek był w porządku – podkreślił.     

Medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro 
Patria”  otrzymały osoby szczególnie za-
służone w  upamiętnianiu ofiar komu-
nistycznych represji w regionie święto-
krzyskim oraz w działalności na rzecz ich 
pełnej rehabilitacji. Wręczał je szef Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, któ-
ry w Skarżysku-Kamiennej wziął udział 
w uroczystości poświęcenia i przekazania 

Wiosną wypiękniał opatowski ry-
nek. Pojawiły się kwiaty i ozdobne 
krzewy. Na rabatach wysypano kruszy-
wo, które doskonale komponuje się z 
roślinami. 

Najpierw posadzono kolorowe brat-
ki w gazonach na rynku, przy wejściu 
do Urzędu Miejskiego, przy Bramie 
Warszawskiej, obok pomnika majora 
Ludwika Zwierzdowskiego oraz przy po-
mniku Jana Pawła II. Dobrze się przyjęły 
i zdobią centralny plac miasta. Po prze-
kwitnięciu zostaną zastąpione letnimi 
kwiatami.

W tym roku zadbano o zagospoda-
rowanie czterech kwater usytuowanych 

wokół studni. Patrząc z „lotu ptaka” 
widać, jak są kolorowe. - Trawa, która 
była tam dotychczas została przycięta, 
położyliśmy agrowłókninę, wysypaliśmy 
ozdobne, drobniutkie kruszywo - mówi 
Danuta Dziekońska z Urzędu Miasta i 
Gminy. - Posadzone zostały hortensje, 
krzewy białej róży oraz trawa ozdobna. 
Brzegi kwater będą dodatkowo wysypa-
ne trocinami. Wszystko razem ładnie się 
komponuje. 

Jak wyjaśnia Danuta Dziekońska, 
hortensja to kwiat odporny na słońce, 
biała róża to z kolei krzew, który kwitnie 
bardzo długo, a trawa ozdobna jesienią 
zmieni kolor. 

OBSADZONY KWIATAMI I KRZEWAMI 

sztandaru Stowarzyszeniu Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym Regionu Świę-
tokrzyskiego. 

W Bazylice Matki Bożej Ostrobram-
skiej w Skarżysku-Kamiennej odprawiona 
została msza święta w intencji wszystkich 
mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, któ-
rzy w stanie wojennym doświadczyli re-
presji z powodów politycznych. 
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UCZNIOWIE Z SUKCESAMI 
osiągnięcia Szkoły Podstawowej nr 2  

na ty z ekologią

od lewej: Justyna Oleksiak, Angela Denkowska, Marcin Siwecki, Jakub Kamiński, Zofia 
Kapsa, Małgorzata Wicha 

PRZEDSZKOLAKI DBAJĄ O ŚRODOWISKO

Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Par-
tyzantów Ziemi Opatowskiej zdobyła jeden 
tytuł laureata oraz pięć tytułów finalistów. 
Przedstawiamy sukcesy uczniów uczest-
niczących w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych dla uczniów szkół podsta-
wowych województwa świętokrzyskiego w 
roku szkolnym 2020/2021 organizowanych 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

- Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że młodzież z naszej zdobyła tak duże 
sukcesy – mówi dyrektor szkoły Joanna Biń-
czak. - Sukces ten poprzedziły długie i bardzo 
intensywne przygotowania. Gratulujemy ser-
decznie uczniom i ich nauczycielom.   

Zofia Kapsa została laureatką II Woje-
wódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów 
szkół podstawowych województwa święto-
krzyskiego. - Lubię nauki przyrodnicze, sa-
tysfakcjonuje mnie zdobywanie wiedzy z tej 
dziedziny – mówi skromnie. – W tym roku 
kończę szkołę podstawową i wybieram się do 
miejscowego liceum. W przyszłości planuję 
studiować medycynę. 

Małgorzata Wicha jest finalistką IV Wo-
jewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. 
Jej pasja wzięła się głównie z czytania, z lek-
tur książek fantasy i możliwości interpretacji 
utworów, głównie zagranicznych, miedzy in-
nymi tak znanego klasyka jak Tolkiena. – W 
liceum wybiera się do klasy humanistycznej – 
nie ukrywa. – Chciałabym pracować z książ-
kami. Zadowolenie sprawiłoby mi zatrudnie-
nie w wydawnictwie. 

  Marcin Siwecki, finalista V Wojewódz-
kiego Konkursu z Matematyki,  nie wie, skąd 
wzięła się u niego pasja do tego przedmiotu. 
Odkąd pamięta, brał udział w konkursach 
matematycznych. W siódmej klasie też został 
finalistą konkursu. – Wybieram się do miej-
scowego liceum, do naszego „Bartosza” – po-
daje. – Interesują mnie kierunki biologiczne. 
Może będę studiował medycynę.  

Justyna Oleksiak, finalistka II Wojewódz-
kiego Konkursu z Fizyki, zawsze lubiła przed-
mioty ścisłe. To pierwszy jej sukces w kon-
kursach. – W fizyce interesuje mnie wszystko 
– mówi. – To zagadnienia niezmiernie inte-
resujące, optyka, prąd. Swoje zainteresowania 
chce kontynuować w liceum. A co przyszłości, 
to jeszcze nie wiem, jak zawód chciałabym wy-
konywać.  

 Jakub Kamiński, został finalistą II 
Wojewódzkiego Konkursu z Geografii. Za-
wsze lubił ten przedmiot, interesowała go pla-
neta. Będzie uczył się w miejscowym liceum 
-   Chciałbym kiedyś zostać informatykiem – 
marzy. 

Angela Denkowska, finalistka III Woje-
wódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego, 
z łatwością uczy się języków obcych. – Tę pasję 

wzięłam od mamy, która mnie namawiała do 
niemieckiego – zdradza. -  W tym roku mi się 
udało. Oczywiście przede mną teraz liceum. 
Marzę o zawodzie lekarza. Chcę pomagać in-
nym ludziom. To by mnie satysfakcjonowało.

Konkursy przedmiotowe w szkołach pod-
stawowych mają bardzo dużą rangę. Pokazu-
ją bowiem jak poszczególne szkoły pracują z 
uczniami zdolnymi, to dlatego wynik tych 
konkursów jest czasem ważniejszy od rezulta-

tu uzyskanego na egzaminie na koniec szko-
ły podstawowej. Świętokrzyski wicekurator 
oświaty, Katarzyna Nowacka wyjaśnia, że ty-
tuł laureata egzaminu przedmiotowego zwal-
nia uczniów z pisania z tej części egzaminu, z 
której dany uczeń zdobył laur i często otwiera 
drogę do najlepszych szkół średnich w całej 
Polsce. Żeby go zdobyć trzeba jednak przejść 
aż trzy etapy - rozpoczynając od pierwszego 
szkolnego, 

Dzieci z  Przedszkola Publicznego w 
Opatowie doskonale wiedzą, że o środo-
wisko naturalne należy stale troszczyć się, 
by nasza Ziemia była zadbana, czysta i po 
prostu PIĘKNA!

W ciągu całego roku przedszkolnego 
bierzemy udział w wielu akcjach i przedsię-
wzięciach o charakterze proekologicznym 
tj. ,,Sprzątanie Świata”, zbieranie plasti-
kowych nakrętek, baterii czy makulatury. 
Braliśmy też udział w programie ekolo-
gicznym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
Programie Edukacji Antytytoniowej ,,Nie 
Pal przy mnie proszę”, Ogólnopolskim 
programie edukacyjnym „Skąd się biorą 
produkty ekologiczne”  czy Ogólnopol-
skim Projekcie „Przedszkole Małych Od-
krywców”.

Uwieńczeniem działań związanych z 
ekologią są obchody Międzynarodowego 
Dnia Ziemi. 22 kwietnia wszystkie przed-
szkolaki przyszły ubrane na zielono, a w 
każdej sali królował ten kolor. Podczas 
zajęć dydaktycznych dzieci przypomniały 
sobie jak dbać o środowisko i otaczającą 
nas przyrodę. Wskazywały sposoby wy-
rzucania śmieci, czyli segregacji odpadów, 
rozpoznawały odgłosy zwierząt, rozwiązy-

wały zagadki, sprawdzały czystość wody 
oraz rozróżniały krajobrazy zamieszczone 
na fotografiach.     

Tego dnia dzieciaki z najstarszych  gru-
py wstąpiły w zacne grono Klubu Przy-
jaciół Przyrody. Złożyły przyrzeczenie 
potwierdzając przestrzeganie zasad  jaki-
mi należy kierować się, by chronić naszą 
planetę, Ziemię. Obchody Światowego 
Dnia Ziemi zakończyły się  spacerem  po 
ogrodzie przedszkolnym i parku miejskim. 
Przedszkolaki podziwiały piękno budzącej 
się do życia przyrody z użyciem lupy. Do 
domów zabrały karty z eko-zadaniami  do 
wykonania wspólnie z rodzicami.
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Związek Strzelecki. 
Okolicznościowe 
przemówienie wpro-
wadzające wygłosił 
strzelec Stanisław 
Chodniewicz.  Na-
stępnie chór Związ-
ku Strzeleckiego 
odśpiewał „Pierwszą 
Brygadę” i kilka pie-
śni legionowych. Tą 
część akademii za-
mknęły  deklamacje 
członków Strzelca 
Z. Góreckiej i B. 

Kucharskiego. Na zakończenie, sekcja drama-
tyczna opatowskiego Związku Strzeleckiego 
odegrała krótką sztukę zatytułowaną „Porucz-
nik I–szej Brygady”.

W roku śmierci Marszałka
W roku 1935 odbyły się ostatnie ob-

chody imienin J. Piłsudskiego za jego życia. 
Przygotowania do nich rozpoczęły się już 19 
lutego, kiedy to pod przewodnictwem staro-
sty Wacława Bołdoka w Opatowie odbyło się 
zebranie organizacyjne powołanego w tym 
celu Komitetu Obywatelskiego, na którego 
czele stanął dr Bohdan Gliński. Jego sekre-
tarzami byli Stanisław Kowalik i Stanisław 
Karbowniczek. Komitet składał się z kilku 
sekcji. W sekcji propagandowej pracowali Sta-
nisław Koziarski, W. Piechowicz, W. Sypuła 
i Stanisław Kowalik. W sekcji dekoracyjno 
– porządkowej M. Gadulski, W. Jatczyk, Sta-
nisław Iwanyk, inż. K. Kłosowicz, Stanisław 
Karbowniczek, T. Kostkowski, Stanisław 
Pokorski i J. Sarzyński. Do sekcji imprezowej 
należeli G. Dichter, Franciszek Grzebień, ks. 
Antoni Prügel, Bronisława Techmanówna, A. 

W DNIU IMIENIN MARSZAŁKA
Jednym z głównych elementów celebrowanego w okresie międzywojennym kultu 

osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego były  obchodzone co roku, 19 marca, jego imie-
niny. W latach 20. i 30. XX w. przybrały one charakter obchodzonych na terenie całego 
kraju uroczystości państwowych.

historii duch tajemny

„Imieninowa” okładka 
czasopisma „Świa-
towid” z 1935r. Ze 

zbiorów Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej

Starosta opatowski 
Stanisław Kaucki. 
Ze zbiorów Naro-

dowego Archiwum 
Cyfrowego

Dr Bohdan Gliński. Ze 
zbiorów Jana Bohdana 

Glińskiego

Strona tytułowa wydawanego w Opatowie 
pisma „Na Przełomie”. Ze zbiorów Jagiel-

lońskiej Biblioteki Cyfrowej

Opatowskie obchody w roku 1928
Pierwsze znane w tej chwili relacje z 

przebiegu imienin Marszałka w Opatowie 
pochodzą z 1928 r. Odpowiednio wcześniej, 
z inicjatywy ówczesnego starosty Stanisława 
Kauckiego, został powołany specjalny Komi-
tet Uczczenia Imienin Marszałka Piłsudskie-
go, który opracował rozłożone na dwa dni 
uroczystości.

Już w niedzielę 18 marca, w godzinach 
wieczornych, odbył się capstrzyk miejscowych 
organizacji patriotycznych i społecznych. Po 
jego zakończeniu, w opatowskiej szkole mę-
skiej, miała miejsce zbiórka członków tychże 
organizacji, którzy zgłosili się do udziału w 
biegu sztafetowym na trasie Przemyśl – War-
szawa.

Bieg rozstawny, który na swoim terenie 
organizował powiat opatowski odbył się na 
trasie około 18 km i trwał 50 minut. Opiekę 
nad nim sprawowała komisja na czele ze sta-
rostą S. Kauckim. W jej skład wchodził rów-
nież przewodniczący Komitetu Powiatowego 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego, kpt. Stanisław Stawarz oraz le-
karz powiatowy dr Zielonka. W biegu wzięli 
udział przedstawiciele Związku Strzeleckiego, 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Straży 
Pożarnych z różnych miejscowości i harcer-
stwa z kilku szkół.

Główne opatowskie obchody rozpoczęły 
się rano 19 marca. W całym mieście urzędy 
oraz domy prywatne udekorowane zostały 
biało – czerwonymi flagami. Na godz. 9.30 
przed budynkiem Straży Pożarnej zarządzono 
zbiórkę przedstawicieli urzędów państwo-
wych, samorządowych, szkół i organizacji 
społecznych. Po przyjęciu raportu zebrani 
ruszyli w pochodzie do Kolegiaty na uroczy-

ste nabożeństwo. Po 
jego zakończeniu, 
przed starostą i przed-
stawicielami władz 
oraz urzędów, przede-
filowały oddziały 
Przysposobienia Woj-
skowego, szkoły oraz 

ludność. Jak podkreślano w relacjach, „cała 
uroczystość miała charakter wielkiej manife-
stacji na cześć Marszałka Piłsudskiego nie tyl-
ko samego Opatowa, ale i okolicznych wiosek, 
gdyż tak w nabożeństwie, jak i w pochodzie 
wzięły udział masy włościan”.

Po zakończeniu pochodu, na ręce sta-
rosty S. Kauckiego życzenia imieninowe dla 
Marszałka J. Piłsudskiego przekazali przed-
stawiciele wszystkich urzędów państwowych 
i samorządowych oraz licznych organizacji 
społecznych, wśród których był Związek Zie-
mian, Związek Strzelecki, Straże Pożarne i 
harcerstwo. 

Finałem obchodów imienin Marszałka 
była uroczysta akademia zorganizowana w 
udekorowanej przez młodzież sali mieszczą-
cej się w budynku opatowskiej Straży Pożar-
nej. Rozpoczęło ją wystąpienie nauczyciela 
j. polskiego z miejscowego gimnazjum Jana  
Staszkiewicza, który przypomniał  zasługi J. 
Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. W 
dalszej części odbył się muzyczno – wokalny 
okolicznościowy program artystyczny zakoń-
czony przedstawieniem sztuki „Warszawian-
ka”.

W roku 1934
W kolejnych latach obchody miały po-

dobny przebieg i równie uroczysty charakter. 
19 marca 1934 r. o godz. 10 rano w Kolegiacie 
odprawiona została uroczysta msza św., którą 
celebrował ks. prałat Szymon Pióro. Godzi-
nę później, u stóp znajdującego się na Rynku 
pomnika płka Ludwika Topora – Zwierz-
dowskiego, odbyła się defilada, którą odebrali 
starosta Józef  Wodnicki i reprezentanci miej-
scowych władz samorządowych. Wzięły w 
niej udział kompanie Związku Rezerwistów, 
Związku Strzeleckiego, drużyny harcerskie, 
młodzież gimnazjum im. B. Głowackiego i 
szkół powszechnych, oddziały opatowskiego 
Czerwonego Krzyża i Związku Związków 
Zawodowych oraz Straż Pożarna.

W godzina wieczornych odbyła się 
uroczysta akademia zorganizowana przez 
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DOSTĘP DO KSIĄŻEK Z OBOSTRZENIAMI
biblioteka otwarta dla czytelników

Przywrócony został dostęp do księgo-
zbioru, niestety na razie w ograniczonym 
zakresie. Ze względu na utrzymującą się 
sytuację epidemiologiczną biblioteka cały 
czas pracuje w reżimie sanitarnym na zasa-
dach zgodnie z obowiązującymi obostrze-
niami. Wszyscy, którzy nas odwiedzą muszą 
przestrzegać niezbędnych zasad bezpie-
czeństwa. Prosimy o wyrozumiałość i stoso-
wanie się do określonych wytycznych, które 
musieliśmy wprowadzić. Bardzo cieszymy 
się z ponownego spotkania z naszymi przy-
jaciółmi. 

Dzięki współpracy z Dziennym Do-
mem Senior Wigor w Opatowie, zaanga-
żowaniu kierownictwa jednostki i samych 
uczestników, wspólnie przygotowaliśmy 
ciekawą prezentację „Tradycje wielkanocne 
we wspomnieniach Seniorów”. W ramach 
akcji „Literaci, Czytelnicy i przyjaciele opa-
towskiej książnicy polecają”  biblioteka za-
prosiła wszystkich miłośników literatury do 
cyklicznych spotkań online. Cieszymy się, 
że zarówno lokalni twórcy, jak i czytelnicy 
chętnie uczestniczą w wydarzeniu. Biblio-
teka jest również organizatorem wielu cie-
kawych wystaw poświęconych wybitnym 
ludziom z naszego regionu, jak również 
rocznicom historycznych wydarzeń. 

Ostatni czas nie jest dla nas łatwy, 
co chwila musimy dostosowywać się do 
zmiennych wymogów epidemiologicznych. 
Mimo utrudnień, dzięki zaangażowaniu 
wszystkich pracowników, udało się przygo-
tować ciekawe wydarzenia na tegoroczny 
„Tydzień Bibliotek” obchodzony zawsze 
od 8 do 15 maja. Odbyła się między innymi 
prelekcja online „Templariusze w Opato-
wie – fakty i mity”. Zaprezentował ją gość 

biblioteki, Waldemar Węglewicz, pasjonat 
lokalnej historii. Inne wydarzenia, które 
przygotowaliśmy, to: „Wirtualny spacer po 
bibliotece”, „Znani i mniej znani biblioteka-
rze”, „Dlaczego warto czytać”. Dostępne są 
one na stronie biblioteki, na bibliotecznym 
kanale YouTube oraz profilu na Facebooku.

1 czerwca odbyło się uroczyste rozda-
nie nagród w ramach rankingu „Najlepsza 
Piątka Działu dla Dzieci i Młodzieży” za 
rok 2020. Biblioteka wzorem lat poprzed-
nich nagrodziła książkami najbardziej ak-
tywnych czytelników w grupie dziecięco-
-młodzieżowej. Cieszymy się, że tym razem 
wśród wyróżnionych było aż sześciu mło-
dych czytelników, których gościliśmy w bi-
bliotece wraz z rodzicami i opiekunami. W 
Dniu Dziecka, bibliotekarze wzięli udział 
w przedstawieniu dla milusińskich, prezen-
tując wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. 
9 czerwca wspólnie z dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Opatowie świętowaliśmy 
Dzień Przyjaciela. Przybyli także do nas 
uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 imienia gen. bryg. Stanisława 
Gano, którzy zwiedzili bibliotekę, potem 
na powietrzu uczestniczyli w warsztatach 
literacko-plastycznych związanych z waka-
cjami i zbliżającym się Dniem Ojca.

Włączyliśmy się również w akcję cha-
rytatywną „Gramy dla Sylwii”, przekazując 
worki kolorowych zakrętek, które dostar-
czyli nam czytelnicy. Biblioteka na swoich 
profilach w mediach społecznościowych  
prowadzi działalność informacyjną, eduka-
cyjną i kulturalną. Jest do dyspozycji czytel-
ników zdalnie i stacjonarnie od poniedział-
ku do piątku oraz w dwie soboty miesiąca.

dyrektor Danuta Szypulska

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna od  1 czerwca została otwarta dla czytelników. 

Ułanowicz i K. Wrona. 
Komitet Obywatelski podjął uchwałę, 

że planowane uroczystości powinny objąć 
wszystkie miejscowości powiatu opatowskie-
go.  Starosta zalecił, aby w tworzonych lokal-
nych komitetach obchodów wzięli czynny 
udział przedstawiciele wszystkich podlega-
jących mu urzędów i organów, zaś w każdej 
gromadzie należało urządzić bezpłatny oko-
licznościowy odczyt dla miejscowej ludności.

Tak jak w latach poprzednich, obchody 
w Opatowie rozpoczęły się już 18 marca. W 
czasie wieczornego capstrzyku przez ilumino-
wane i przystrojone flagami miasto przedefi-
lowały oddziały organizacji wojskowych, któ-
rym towarzyszyła orkiestra.

19 marca o godz. 10 w Kolegiacie odbyła 
się msza św. (bez kazania). Godzinę później, 
na Rynku, przed pomnikiem płka L. Topora 
– Zwierzdowskiego, starostą i prezesami miej-
scowych organizacji społecznych,  przedefilo-
wały oddziały Związku Rezerwistów, Związ-
ku Strzeleckiego, organizacje harcerskie, Straż 
Pożarna i młodzież szkolna. O godz. 13 w 
budynku Straży Pożarnej odbyła się akademia 
dla miejscowego społeczeństwa. 

Wieczorem, o godz. 20 Oddział Opa-
towski Związku Strzeleckiego zorganizo-
wał uroczystą akademię, na początku której 
wygłoszono okolicznościową prelekcję. W 
dalszej części wystąpił chór strzelecki, zaś w 
przerwach przygrywała orkiestra miejscowe-
go gimnazjum. Akademię zakończyła bardzo 
udanie odegrana krótka sztuka zatytułowana 
„Zaręczyny pod kulami”.

Na zakończenie warto dodać, że niedługo 
po uroczystych obchodach imienin J. Piłsud-
skiego w 1935 r. kilka gmin powiatu opa-
towskiego zdecydowało się nadać żyjącemu 
jeszcze wtedy Marszałkowi godność honoro-
wego obywatela. Jako pierwszy uczyniła to 12 
kwietnia 1935 r. gmina Ożarów. W dniach od 
13 do 14 kwietnia, na nadzwyczajnych posie-
dzeniach Rad Gminnych w Baćkowicach, Bo-
dzechowie, Boksycach, Gęsicach, Grzegorzo-
wicach, Iwaniskach, Julianowie, Malkowicach, 
Piórkowie i Sadowiu podjęto jednomyślne 
uchwały o nadaniu honorowego obywatel-
stwa Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. We 
wszystkich zebraniach, oprócz członków Rad 
Gminnych wzięli udział przedstawiciele miej-
scowych organizacji społecznych, w  tym Stra-
ży Pożarnej, Związku Strzeleckiego i Związku 
Rezerwistów. Miesiąc później, 12 maja 1935 r. 
Józef Piłsudski zakończył życie. 

W okresie międzywojennym w Opatowie 
istniała ulica nazwana imieniem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego (obecnie Tadeusza Ko-
ściuszki).

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie
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CHCĄ INTEGROWAĆ 
MIESZKAŃCÓW

pasjonaci, społecznicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeziu 
zostało zawiązane 14 grudnia 2018 r. W 
spotkaniu założycielskim uczestniczyło 
13 pań. Inicjatorką powstania koła oraz 
aktualną przewodniczącą KGW jest 
Magdalena Masternak. 

Wznowione po trzydziestu latach
KGW w Brzeziu ma bardzo boga-

tą tradycję. Istniało już kilkadziesiąt lat 
temu i wtedy kobiety spotykały się na 
kursach gotowania czy szycia. W Brzeziu 
istniał także zespół pieśni i tańca.  Go-
spodynie i gospodarze tańczyli, grali na 
instrumentach, śpiewali, reprezentowali 
swój teren na licznych występach, kon-
kursach, przeglądach pieśni i tańca. Oko-
ło 30 lat temu, w latach 80. XX wieku, 
koło zawiesiło swoją działalność. Co cie-
kawe, przez pewien czas przewodniczą-
cą Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeziu 
była, nieżyjąca już, Halina Bartkiewicz, 
mama obecnej przewodniczącej. 

KGW Brzezie liczy 36 członków: go-
spodyń i gospodarzy, w tym kilka osób, 
które pamiętają minione czasy działalno-
ści w dawnym kole. Od 2018 r. pozyski-
wało dotację z Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Przeznaczano 
ją,  m.in. na szkolenia, zakup sprzętu i 
wyposażenia, strojów dla członków Koła 
oraz niezbędnych artykułów związanych 
z działalnością.

23 marca 2019 r. gospodynie wzięły 
udział w szkoleniu z rękodzieła, na któ-
rym poznały różne techniki wykonywa-
nia ozdób świątecznych. Od tamtego 
dnia panie ochoczo zabrały się do pracy i 
tak powstało wiele pięknych ozdób, które 
można było obejrzeć i zakupić na pierw-
szym Opatowskim Kiermaszu Wielka-
nocnym. Koło prezentowało tam swoje 
wyroby, rękodzieła, pisanki, ozdoby wiel-
kanocne, panie częstowały swoimi wypie-
kami odwiedzających stoisko. 

Pochwały za festyn
Kolejną inicjatywą koła była organiza-

cja w czerwcu pikniku dla lokalnej społecz-
ności. Festyn wiejski pod nazwą „Powitanie 
wakacji”  odbył się on na boiskach przy 
dawnej Szkole Podstawowej w Brzeziu. Była 
muzyka na żywo, tańce, darmowa kiełbasa z 
grilla, wata cukrowa, popcorn, soki, napo-
je, a dla najmłodszych uczestników  został 
wypożyczony ogromny dmuchaniec. OSP 
w Brzeziu zorganizowała pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Młodzież i dorośli wzię-
li udział w rozgrywkach w ping – ponga, a 
najmłodsi uczestniczyli w licznych konkur-
sach z nagrodami. 

Organizacja festynu była dużym wy-
zwaniem dla koła. Należało postarać się 
o namioty, stoły, krzesła, wypożyczyć 
sprzęt, zakupić artykuły spożywcze, na-
grody oraz zapewnić obsługę imprezy. 
W festynie uczestniczyło wielu zaproszo-
nych gości, m.in.  przedstawiciele władz 
samorządowych, radni, proboszcz parafii. 
Licznie przybyli mieszkańcy Brzezia i 
okolicznych miejscowości. Zabawa trwa-
ła do późnego wieczoru. Impreza udała 
się nad wyraz dobrze. Po tym wydarzeniu 
do gospodyń dochodziły z każdej strony 
bardzo pochlebne opinie i komentarze.

We  wrześniu przyszła kolej na do-
żynki wojewódzkie, które odbyły się w 
Opatowie.  Gospodynie zorganizowały 
własne stoisko, na którym prezentowały 
rękodzieło, częstowały wypiekami, swoj-
skim chlebem z kilkoma rodzajami smal-
cu z nieodzownym małosolnym ogórkiem 
kiszonym. Kolejnym wyzwaniem dla Koła 
było zaproszenie przez Świętokrzyską 
Izbę Rolniczą na konkurs kulinarny pod 

nazwą „Kuchnia świętokrzyska czaruje” 
w Tokarni, który odbył się w październi-
ku. Koło zaprezentowało na nim nutellę 
śliwkową (przepis został opublikowany w 
lokalnym Kurierze Opatowskim w czerw-
cu 2020 r.).

Panie z KGW piszą wnioski i biorą 
udział w  projektach. W programie granto-
wym Moje miejsce na Ziemi organizowa-
nym przez Fundację Orlen, Koło pozyska-
ło kwotę 4 tys. zł, którą przeznaczyło na 
zakup namiotów, stołów, ławek oraz grilla. 
We współpracy z Funduszem Składkowym 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 
ramach realizacji zadania publicznego w 
zakresie ochrony i promocji zdrowia zor-
ganizowało na początku grudnia 2019 r. 
szkolenie o zasadach zdrowego odżywia-
nia się, a także kupiło sprzęt do produkcji 
zdrowej żywności. Poza tymi działaniami 
gospodynie spotykają się podczas Dnia 
Kobiet, na imieninach i innych sponta-
nicznych wydarzeniach. 

cd. na str. 20

Od lewej: - Małgorzata Lis (z córkami), Monika Książkiewicz, Katarzyna Hatała, Barbara 
Czerwińska, Katarzyna Książkiewicz, Jolanta Wójtowicz, Małgorzata Mazur, Barbara Cebula, 

Anna Słoma, Małgorzata Bieńkowska, Magdalena Masternak
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SZTUKA SEJMIKOWA 
W KOLEGIACIE OPATOWSKIEJ 

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

   ....Za to następna dama, ostatnia już, z której ukrytym znaczeniem przychodzi nam się zmagać, da się znów 
odczytać jednoznacznie - to Historia. 

Tym razem zgadza się zbyt wiele, 
by były wątpliwości. W drugim ze 
swych przepisów przewiduje Ripa 
(Ripa Cesare włoski pisarz z XVI 
wieku, badacz sztuki i ikonografii, w 
tym alegorii, autor wydanej w 1593 
r. Ikonologii, zawierającej najważniej-
sze symbole epoki) oczy wzniesione 
w górę, księgę i pióro w dłoni, wresz-
cie strój zielony. Nasza ma zieloną 
draperię na białej sukni, można to 
wytłumaczyć faktem, że w pierw-
szym przepisie zamieszcza Kawaler 
Cesare suknię białą. Dodatkowy 
atrybut - napuszona sowa w narożu - 
jest chyba aluzją do koniecznej przy 
pracy historyka mądrości. (Ptak Mi-
nerwy, atrybut Sapienti).

Ostatnie malowidło z herbem 
Ślepowron zachowało się, jak wiemy, 
w szczątkach, jego wymowy nie da się 
już ustalić zapewne nigdy. A szkoda. 
Nasze malowidła są bowiem ułożone 
parami - przęsłami poprzez nawę, 
dopełnienie malowidła widnieje na-
przeciwko. 

...Nasze symboliczne damy ukła-
dają się w swojej drugiej warstwie 
znaczeniowej w program dydaktycz-
ny, ku zbudowaniu sejmikujących. 
Mieli oni zatem w pierwszym przę-
śle Miłość Ojczyzny stowarzyszoną 
ze Stałością, dalej Męstwo czyli Siłę 
Ducha z Gotowością Obywatelską , 
Łagodność z Cnotą Nieprześcignio-
ną. Opatrzonych takimi cnotami 
obywateli miała uwiecznić Historia. 

Trzeba na zakończenie z naci-
skiem podkreślić, że tego rodzaju 
program malowideł we wnętrzu 
kościelnym jest unikatem w skali 
światowej ...Sztuka sejmikowa, która 
znalazła w Kolegiacie Opatowskiej, 
ma tu swój chyba ostatni, istniejący 
do dziś, monumentalny relikt.

Na podstawie publikacji                                                                                                                                       
Mariusza Karpowicza. 

(Opr.S.K.)
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AKTYWNI MIESZKAŃCY

dokumenty sprzed stu lat 

Redakcja Kwartalnika „Opatów” otrzymała niezwykłą przesyłkę od prof. Zbigniewa Judyckiego z Warszawy. Znalazły się w niej 
plakaty, dokumenty, pisma, które przedstawiają działalność Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego oraz Towarzystwa Humanitar-
no-Oświatowego w pierwszych latach ubiegłego wieku.

 - Na temat 
To w a r z y s t w a 
Muzyczno -Dra-
matycznego w 
Opatowie wiem 
tylko, że założy-
cielem i prezesem 
był mój dziadek 
Kazimierz Judycki 
– wyjaśnia profe-

sor Zbigniew Judycki. - Dokumenty, które 
przesyłam, przekazał mi mój ojciec pięć-
dziesiąt lat temu. Może znajdzie się ktoś, 
kto zbada sprawę i napisze o tym artykuł.

Ciekawe są plakaty w języku polskim i 
rosyjskim z 1911 r. i 1913 r., które informu-
ją o wystawianych spektaklach: sztuce ludo-
wej „Ojcowizna” i sztuce „Dom otwarty” 
popularnego w tamtym okresie dramaturga 
Michała Bałuckiego.  Z kolei plakat o spek-
taklu „Damy i huzary” z 1914 r. pokazuje, 
że działające wtedy Towarzystwo Muzycz-
no-Dramatyczne sięgało także po sztuki 
z naszej klasyki. Spektakle odbywały się w 
budynku Straży Ogniowej. 

5 grudnia 1915 r. Towarzystwo Huma-
nitarno-Oświatowe zorganizowało przed-
stawienie dla uczczenia 84. rocznicy Po-
wstania Listopadowego, 30 stycznia 1916 
r. – dla uczczenia 53. Rocznicy Powstania 
Styczniowego. W obydwu przypadkach 
musiano uzyskać zezwolenie komisarza cy-
wilnego na urządzenie amatorskiego przed-
stawienia. 

W 1917 r, Towarzystwo Muzyczno-
-Dramatyczne wystawiło sztukę „W gołęb-
niku” w ramach akcji „Ratujcie dzieci”. Na 
plakacie widnieją nazwiska aktorów: W. 
Gnatowski, B. Wójcik, p. Wasilewski, p. 
Badowski,, p. Wolański, W. Wójcikowa, I. 
Judycka, M. Widmańska, M. Jadczykowa, 
s. Ksykówna.  

W przesłanych dokumentach znalazło 
się też pismo Rady Miejskiej Opatowa z 19 
stycznia 1920 r. do Kazimierza Judyckiego, 
w którym radni proponują mu stanowisko 
burmistrza miasta Opatowa z pensją 500 
koron miesięcznie.

Będziemy wdzięczni naszym czytelni-
kom za wszelkie uwagi, informacje, wyja-
śnienia o prezentowanych dokumentach. 

(n)

Prof. Zbigniew Judycki

Kazimierz Judycki
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Prof. dr Zbigniew Andrzej Judycki, dziennikarz, 
biograf i promotor Polonii; autor i współautor, wy-
dawca i współwydawca kilkudziesięciu publikacji 
książkowych o tematyce polonijnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wydawnictw słownikowych; 
pomysłodawca i organizator dziesięciu między-
narodowych sympozjów poświęconych udziałowi 
Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących 
na obczyźnie w rozwoju cywilizacyjnym świata. 
Pomysłodawca wyróżnień za zasługi dla promocji 
dokonań Polaków w świecie - medalu honorowego 
„Polonia Semper Fidelis”, ustanowionego przez 
Senat RP (1996). Inicjator i współzałożyciel Pol-
skiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i 
Tłumaczy w Europie (z siedzibą w Paryżu). Członek 
stowarzyszeń, komitetów i rad zajmujących się 
problematyką polonijną. Laureat nagród i wyróż-
nień (m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
francuskich historyków Piarron de Chamousset i 
„Fidelis Poloniae”). Honorowy profesor Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autor, 
twórca pomysłu i wstępnych projektów wystawy 
Polacy w Europie.
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portret artysty 

PODRÓŻ W NIEZNANE
Mateusz Kędziora (ur. 1983 r.), mieszkaniec Opatowa. Absolwent Wydziału Rzeźby 

Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie głównie zajmuje się malarstwem, 
jednak stale wraca do rzeźby.

- Jakie jest pańskie credo w pracy twór-
czej?

- Każdy obraz jest jak podróż w niezna-
ne, nie ma gwarancji, że zaczynając pracę 
otrzymam zawsze dobry rezultat. Jednak 
pracować warto i doskonalić to, co się tworzy. 
Chciałbym by moje prace budziły spokój i ra-
dość.

- Jakie tematy porusza pan w pracach ?
- Głównie skupiam się na pejzażu, często 

korzystam z lokalnych odniesień. Stworzy-
łem cykl przedstawiający Zamek Krzyżtopór 
w Ujeździe oraz cykl „Biała Noc/Błękitna 
Przystań”, który zacząłem cztery lata temu. 
Podejmuję również własne próby interpreta-
cji klasyki malarstwa. Ostatnio w tym obsza-
rze stworzyłem zbiór składający się z sześciu 
prac na temat słoneczników autorstwa Vin-
centa van Gogh`a. Dodatkowo zajmuję się 
także portretem. Staram się uchwycić nastrój 
i charakter portretowanej osoby. Nie skupiam 
się tylko na wypracowaniu podobizny.

- Za pomocą jakich technik pan pracu-
je?

- Najczęściej wykorzystuję podłoże drew-
niane, ponieważ dobrze przyjmuje farbę. Lu-
bię jak podobrazie „oddycha”, dlatego po skoń-
czonej pracy, nie werniksuje obrazów, czyli 
nie zabezpieczam ich przed kurzem i czyn-
nikami atmosferycznymi. Maluję farbami 
olejnymi, co daje głębszy kolor w porównaniu 
z akrylowymi. Punktem wyjścia jest często 
fotografia, która stanowi dokumentację oraz 
odnotowanie motywu do dalszej obróbki. Po-
tem jest faza szkicu. Każdą pracę zaczynam 
od rysunku, by wiedzieć jakie ma być roz-
mieszczenie elementów zasadniczych, maluje 
się dzięki temu łatwiej. W rzeźbie natomiast 

stosuję glinę, gips i plastelinę. Każdą pracę 
zaczynam od konstrukcji, którą spawam by 
nadać fason i proporcje elementom w całości. 
Zajmuję się również płaskorzeźbą, czyli for-
mą pośrednią między malarstwem a rzeźbą.

- Gdzie można podziwiać pana twór-
czość ?

- Obecnie najłatwiej moje prace moż-
na obejrzeć na stronie internetowej www.
mateuszkedziora.com oraz w social me-
diach na moim profilu na Facebooku  
i Instagramie. W planach mam wystawę w 
Warszawie, która niestety już raz została od-
wołana z powodu wybuchu pandemii. Mam 
nadzieję, że w tym roku dojdzie do skutku. 
Zapraszam również na wystawę zbiorową 
artystów opatowskich, która w najbliższym 
czasie odbędzie się w holu podziemi w Opa-
towie. 

- Jakimi sukcesami może się pan po-
chwalić ?

- Jednym z pierwszych sukcesów jest sam 
fakt, że dostałem się na studia na Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie, a muszę przy-
znać, że była spora konkurencja. W trakcie 
studiów udało mi się stworzyć kilka prac, 
które pomimo upływu czasu nadal cieszą się 
dobrym odbiorem. Ostatnio otworzyłem się 
na sprzedaż prac za pośrednictwem galerii 

i domów aukcyjnych w Warszawie. Współ-
pracuję na tym polu z galeriami „Xanadu” 
„PraGalerią”, „101 Projekt” oraz portalem 
internetowym „Art in house”. 

- Nad czym pan obecnie pracuje ?
- Nad kilkoma obrazami równolegle. 

Stale wracam także do prac, które zacząłem 
wcześniej, a nie są „skończone”. Z doświad-
czenia wiem, że rzadko się zdarza, by skoń-
czyć obraz w kilka dni, w tydzień. Cały czas 
szukam własnej autorskiej wypowiedzi.

(n)
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W JEDNYM MIEJSCU 
WIELE USŁUG 

nasze firmy 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe, którego właścicielem jest Paweł 
Patraś, powstało w 2006 r. Jest to sta-
cja paliw, myjnia bezdotykowa i sklep z 
bogatym asortymentem, od olejów po 
napoje. W prowadzeniu firmy pomaga 
panu Pawłowi córka Justyna, która po-
siada wszelkie pełnomocnictwa. 

- Próbujemy wdrażać nowe produkty, 
które są ekologiczne – mówi właściciel. - 
Zamiast opakowań plastikowych wprowa-
dziliśmy papierowe i szklane. Mamy płyn 
do spryskiwaczy prosto z dystrybutora, 
nowość na rynku, adblue też z dystrybu-
tora. 

Pierwsi weszli tu z biznesem 
Nieruchomość, na której pan Paweł z 

córką prowadzą działalność, odziedziczył 
po babci Zofii Jarosińskiej w 1988 r. wraz 
z domem i działką.  Teren nie był przy-
stosowany do takich inwestycji. Plan za-
gospodarowania  przestrzennego tego nie 
przewidywał.  W planach było tu osiedle 
mieszkaniowe. Należał wszystko pozmie-
niać.  W tej części Opatowa to oni zapo-
czątkowali biznes. Kiedy rozpoczynali, nic 
tutaj nie było, tylko 
pola, ugory. 

- Chcieliśmy zago-
spodarować cały teren. 
– opowiada Justyna 
Patraś . - Tata praco-
wał w straży pożarnej 
i wiedział, że niedługo 
odejdzie na emerytu-
rę. Chciał wykorzystać 
swoje doświadczenie, 
umiejętności, oraz wol-
ny czas.

- Przeszedłem na 
emeryturę w 2007 r. 
– dodaje pan Paweł. 
- Chciałem zapewnić 
przyszłość, lepszy start 
córkom. 

Na początku w fir-
mie pracowała tylko 
jedna osoba, obecnie 
4 na pełnym etacie, 3 
osoby są na stażu. W 
przeszłości zatrudniali 
po 7-9 osób, ponieważ 
prowadzili budowę i 
było takie zapotrze-
bowanie. - Gaz klienci 
tankują sami, kiedyś 
musiał to robić pra-
cownik stacji, bo takie 

były przepisy – wyjaśnia Paweł Patraś. 
- Teraz jest samoobsługa. Działają nowe 
systemy zabezpieczające, monitoring, to 
wcześniej nie funkcjonowało. 

Właściciele przyznają, że przedsiębior-
cy muszą się przyzwyczaić do każdej zmia-
ny. Dopiero w praktyce okazuje się, co jest 
dobre. Póki co, nie mają żadnych trudno-
ści, dobrze się im współpracuje z wszelkimi 
instytucjami, jak ZUS, Urząd Skarbowy, 
Urząd Pracy.

Czas na modernizację 
i rozbudowę

Paweł Patraś i jego córka chcą rozsze-

Rodzina Patrasiów jest znana w Opatowie i regionie z prowadzenia działalności 
gospodarczej, którą zajmował się już dziadek pana Pawła, znany drukarz w okresie 
międzywojennym. Dziadek Franciszek Patraś prowadził także gospodarstwo rolne, 
które też zajmowało mu sporo czasu. Dzieci Franciszka: Danuta, Wincenty Stanisław, 
Franciszek, Teresa. Dzieci Wincentego: Joanna, Ryszard, Beata, Piotr i Paweł. 

rzyć działalność, otrzymali pozwolenie 
na budowę warsztatu samochodowego. 
Kompleksowo remontują myjnię, któ-
ra ma już ponad 12 lat. Ich myjnia była 
pierwszą w  Opatowie. Chcą wykonać 
nową wizualizacje, nową wiatę. Na ze-
wnątrz są elementy stalowe, które się zu-
żywają. Wszystkie urządzenia, maszyny 
znajdujące się w środku, działają bez za-
rzutów.  

Zamierzają rozbudować cały obiekt. 
Już dobudowana została sala sprzedażo-
wa na stacji paliw. - Chcemy tak wszystko 
urządzić, by w jednym miejscu nasi klienci 
mogli załatwić wiele spraw.– zapowiada 
Justyna Patraś.  
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JESTEM STĄD 

wspomnienia. Fakty

OPIS RYNKU W OPATOWIE 
W LATACH 1945 - 1953

Dzisiejszy Rynek ma inne przeznaczenie aniżeli Rynek z poprzednich wieków, bo-
wiem na nim odbywały się co środy jarmarki, na których wymiano towary, nawiązy-
wano nowe znajomości, i po prostu wypadło być tam obecnym.  Poprzednia nazwa 
placu była znana pod nazwą Rynek, a następnie po I wojnie światowej - Plac Wilsona, 
obecnie zaś Plac Obrońców Pokoju. Dzisiaj na tym Rynku odbywają się uroczystości 
państwowe i mające charakter patriotycznych spotkań. To wszystko jest dokumento-
wane w miejscowej prasie i na  fotografiach.

Obecna nazwa Placu wywodzi się z insty-
tucji narzuconej Polsce, nie mającej nic wspól-
nego z obroną pokoju, a wręcz przeciwnie, 
wywodzi się z innej ideologii ówczesnej poli-
tyki. Rynek utracił swą wielowiekową tradycję, 
a można by było ją zachować, gdyby władze 
opatowskie utrzymały charakter jarmarczny 
rynku. 

Jako przykład podam rynek największy 
w Polsce w Pułtusku, gdzie w środy i soboty 
jest jarmark bardzo ważny dla miejscowej spo-
łeczności i nie tylko. Jest również odwiedzany 
przez licznych turystów. Na tym rynku zacho-
wano nawet kamienny bruk zwany „kocie łby” 
zamiast asfaltu. Po godzinie 12 w południe ry-
nek jest czysty i nie ma śladu, że był tu jarmark. 
Szkoda, że w większości miast zapomniano o 
funkcjach rynku. 

Na rynku opatowskim centralnym miej-
scem był skwer z pomnikiem Topora –Zwierz-
dowskiego, podpułkownika wojsk carskich 
powieszonego tu dla przykładu przez Rosjan. 
W PRL-u nie składano pod pomnikiem 
wieńców, bo przecież podpułkownik walczył 
z Rosjanami. Skwer jednakże był starannie 
utrzymywany, miał stare drzewa i był otoczony 
solidnym żelaznym ogrodzeniem. Po północ-
nej stronie rynku, tj. przed moim domem rosły 
stare drzewa lipowe, które zostały przez Niem-
ców wycięte z obawy przed ułatwieniem par-
tyzantom przeprowadzenia zamachów. Plac 
dzieliła niewidzialna granica na część północ-
ną i dalsze posesje w kierunku rzeki Opatówki 
zamieszkałe przez Polaków i  południową oraz 
dalsze domy zaludnione wyłącznie przez lud-
ność pochodzenia żydowskiego, która przed 
1943 r. liczyli około 80 proc. całej populacji 
miasta.

I tak  poczynając od północnej strony 
Rynku, kierując się ku Kolegiacie znajdowała 

się apteka Edmunda Świestow-
skiego. On sam nie pojawiał się w 
aptece, w której pracowały dwie 
panie z szefową panią Krzacz-
kowską. Mój budynek i jego 
posesje sąsiadowały ze sobą, stąd 
też słyszałem niejednokrotnie w 
lecie pana Świestowskiego, któ-

ry głosem tubalnym zwracał się do swojego 
pracownika słowami: „Janie, jak tam moje 
kartofle” i odpowiedź Jana: „Bardzo piękne 
proszę łaski pana dziedzica”. Trzeba dodać, że 
aptekarz kupił majątek Niemienice i wszedł do 
grona dziedziców. Imponował posturą, wąsa-
mi i pełnym głosem. Świestowski miał córkę, 
która urodziła dwóch synów. Jeden  nich, Jan, 
był utalentowanym pianistą. 

Przejdę dalej, do domu, w którym się uro-
dziłem. Obok apteki na parterze mieszkała 
tam pani Bełczowska, która od frontu mia-
ła sklep z galanterią. Jej córka Zofia została 
pielęgniarką i prawą ręką profesora Drefsa w 
Poznaniu (ówczesna sława od chorób płuc-
nych, szczególnie po wojnie, równa Grucy). 
W późniejszych latach Zofia mieszkała pod 
Warszawą z mężem prawnikiem, wykładowcą 
kryminologii w szkołach MO i Uniwersytecie 
Warszawskim. Po 1946 r. nad mieszkaniem 
Pani Bełczowskiej mieszkał pan Mazur, na-
uczyciel z rodziną.

Należy dodać, że ta część domu z osobną 
sienią, po 1939 r. została zajęta przez SD (or-
gan nadzorujący wykonywanie przez gestapo 
zadań represyjnych i zajmujący się kontr-
wywiadem). Natomiast Gestapo na powiat 
opatowski miało siedzibę w Ostrowcu przy 
głównej ulicy Marii Panny, w  budynku póź-
niej wykorzystywanym przez UB na powiat 
opatowski. 

SD w 1941 r. wyrzuciła nas z 7–pokojowe-
go mieszkania na piętrze, gdzie tata miał kan-
celarię adwokacką, do sąsiadującego na tym 
samym piętrze pokoju z kuchnią. Mebli nie 
mogliśmy wziąć ze sobą. Zostały u Niemców. 
Dalsze losy mojej rodziny to wyrzucenie nas 
w 1942 r. do pokoju z kuchnią na pierwszym 
piętrze kamienicy przylegającej do Bramy 
Warszawskiej. Połowa domu została w 1944 

r. zniszczona przez bombę rosyjską, ale tata 
ją odbudował. Po odbudowie, na pierwszym 
piętrze mieszkał Jerzy Czerwiński z żoną sto-
matologiem. Dojeżdżał do Sandomierza jako 
dyrektor „Gostomianum”. 

Ponieważ zajmowaliśmy duży metraż w 
domu własnym, to zgodnie z publiczną gospo-
darką mieszkaniami i normami metrażowymi 
przypadającymi na jednego mieszkańca, ście-
śniono nas do 2 pokoi z kuchnią, plus jednym 
pokojem przeznaczonym na kancelarię adwo-
kacką. Następnie, gdy tata zmarł w maju 1951 
r., do gabinetu taty wepchnięto zespół adwo-
kacki ze wspólnym korytarzem dla klientów. 
Między zespołem adwokackim a mieszkaniem 
państwa Czerwińskich usytuowano, zgodnie z 
nakazem władz, państwa Szewczyków (Szew-
czykowa była z domu Baumil), którzy mieli 
jedną córkę, późniejszą sędzią Sądu Okręgo-
wego w Warszawie, już o nazwisku Grudzień 
po mężu pochodzącym z Opatowa.  

Na parterze domu od frontu był sklep z ar-
tykułami rolnymi GS-u, a obok miał pracow-
nię pan Józef Lasota - jedyny zegarmistrz i złot-
nik w Opatowie. Towarzyszyłem z ciekawością 
jego pracy. Czasem wpadał tu pan Mastalerz, 
kierownik kina, które wyświetlało wyłącznie 
radzieckie filmy, ściśle związany z komitetem 
powiatowym PZPR. Pan Józef miał bardzo 
dorodną żonę z domu Potocka (mieszkali na 
Kilińskiego). Nim pan Józef urządził tu swo-
ją pracownię, to w tym miejscu znajdował się 
sklep elektryczny pana Różalskiego, łączący się 
z tyłu z jego mieszkaniem. Różalscy mieli dwie 
córki Reginę i Halinę.

W latach 30. pracownie jak i mieszkanie 
na parterze zajmowali państwo Skrokowie. 
Skrok był znakomitym, perfekcyjnym  szew-
cem.  Mieli jedną córkę Anię.

Za moim domem był dom Państwa Kon-
wickich. Ich syn Janusz kolegował się ze mną, 
a jego tata był zapalonym koniarzem. W ich 
domu znajdował się zakład szklarski pana Saj-
dy. Idąc dalej w kierunku Kolegiaty dom ze 
sklepem od frontu posiadali państwo Zapal-
scy. Mieli dwóch synów, Stachórka  Zapalskie-
go  i Leopolda  Srokę. Ten ostatni był gineko-
logiem w Poznaniu, a następnie w Warszawie. 

Dalej była przerwa w zabudowaniu z po-
wodu bombardowania we wrześniu 1939 r. 
i  usytuowana duża piekarnia pana Wnuka, 
który wydał dwie córki za mąż za panów Ci-
chego i Pokornego. Piekarnia znajdowała się w 
głębi placu. Przed nią był przystanek PKS-u. 
Oblegały go zawsze tłumy pasażerów, którzy 
mieli ogromne kłopoty z dostaniem się do 
autobusów, ponieważ przejeżdżały tranzytem 
przez Opatów, a często nie zatrzymywały się 
na przystanku z racji przeładowania pojazdu.

W kolejności była apteka mgr Pietrzy-
kowskiego, szefa straży pożarnej w Opatowie, 
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monogramy na balkonach

ZAGADKA INICJAŁÓW

konkurs dla przedszkolaków 

a w aptece pracował pan Hajmowicz, który 
pomimo niepełnego wykształcenia farmaceu-
tycznego był znakomity w swoim zawodzie. 
Stanowił uosobienie życzliwości i pomocy 
potrzebującym. Pan Hajmowicz pytał, co pa-
cjenta boli, po czym szedł na zaplecze apteki. 
Słychać było ucieranie w moździerzu jakiś sub-
stancji,  następnie podawał lek w opłatku mó-
wiąc, że to na pewno pomoże oraz prosząc o 
powiadomienie go o skutkach lekarstwa. Skut-
kowało. Idąc dalej był sklep pana Królikow-
skiego z artykułami blacharskimi, a już z boku 
rynku salon fryzjerski pana Jaślana, a właściwie 
klub spotkań mężczyzn. Na stronie zachodniej 
Rynku był kiosk Ruchu z przemiłym Tadziem 
Otką. Był szwagrem pana Władysława Nie-
dbały, który tuż za rogiem (przy schodkach 
w dół) miał piwiarnię. Pan Niedbała to była 
instytucja nie tylko piwa marki Okocim, ale i 
tajny punkt obrotu dolarami, rublami i złotem 
(po 1945 r. proceder ten był zakazany, grożący 
karą śmierci). 

Przechodzimy teraz na południową stronę 
Rynku. Blisko narożnika była restauracja pani 
Kulniewowej. Idąc dalej w kierunku starostwa 
znajdował się mały sklep z artykułami kolo-
nialnymi pana Stelmaszyńskiego, a niedaleko 
księgarnia Książki i Wiedzy. W księgarni tej 
można było kupić podręczniki, zeszyty oraz 
wybrane Pisma Lenina i Zagadnienia Lenini-
zmu wraz z historią WKPB w ZSRR, która 
była wnikliwie rozpatrywana na lekcjach w 
gimnazjum opatowskim. 

Ciąg deptaku tej strony Rynku był ulubio-
nym miejscem przechadzek opatowian po su-
mie w Kolegiacie, podczas których omawiano 
aktualne wiadomości. Przechadzali się tu tylko 
mężczyźni ubrani w garnitury, a w zimie w fu-
tra.  Uczestnikiem tych przechadzek był mię-
dzy innymi pan Wróblewski, znakomity kra-
wiec opatowski. Od strony wschodniej Rynku 
znajdował się Urząd Miejski i Starostwo, a w 
wysokim budynku stanowiącym własność 
Mandelbauma mieścił się na pierwszym pię-
trze Urząd Pocztowy.

Rynek nadal jest ważnym i potrzebnym 
miejscem dla opatowian, godnym pamięci i 
szacunku dla tych, którzy byli i dla tych, którzy 
są obecnie.   

W latach siedemdziesiątych pojechałem z 
żoną do Opatowa. Stanęliśmy na Rynku vis a 
vis mojego domu, ale nie wchodziłem do nie-
go – bo i po co? Patrzyłem na balkon na pierw-
szym piętrze, na którym w żelaznym obramo-
waniu balustrady, po środku, jest mały szyldzik 
z literami SO (Stanisław Ornatkiewicz). Nie-
daleko stała grupka mężczyzn i słyszę jak jeden 
z nich mówi głośno „Ty! Popatrz, Państwo 
przyjechało”. Nie skomentowałem tego, tylko 
wsiadłem z żoną do samochodu i odjechałem 
z Opatowa.

Paweł Sądomierz Ornatkiewicz,
Kwiecień 2021 r. 

Na barierkach trzech opatowskich 
balkonów, które znajdują się przy starych 
kamienicach, zachowały się monogramy. 

Na  balkonie kamienicy zlokalizowanej 
przy rynku jest monogram SO, wskazuje 
on na pierwszego opatowskiego burmistrza 
Stanisława Ornatkiewicza. 

Z kolei  na balkonie przy kamienicy po-
chodzącej z 1933 r. przy ul. Ogrodowej wid-
nieją inicjały  WK. Dalej na balkonie kamie-
nicy przy ulicy Szerokiej, w której mieściła 
się szkoła żydowska, są inicjały MW. 

Czy ktoś z czytelników pomoże rozwią-
zać zagadkę tych inicjałów?

W Przedszkolu Publicznym dzieci 
bardzo gruntownie poznają i poszerzają 
wiedzę związaną z patriotyzmem. 

W tym roku nauczyciele zapropono-
wali dzieciom i ich rodzicom konkurs fo-
tograficzny „Świętokrzyskie jakie cudne” 
dotyczący ciekawych miejsc naszej małej 
Ojczyzny. Celem konkursu było uwraż-
liwienie przedszkolaków na piękno naj-
bliższej okolicy i zachęcenie do utrwalenia 
jej niezwykłości na fotografii. Napłynęło 
41 prac. Wszystkie były zgodne z  tema-

tyką konkursu. Uczestnicy potrudzili się, 
by wyszukać ciekawe, niezwykłe miejsca, 
obiekty lub krajobrazy przyrodnicze w na-
szym województwie lub miejscu zamiesz-
kania. Komisja konkursowa przyznała w 
konkursie nagrody i wyróżnienia. Funda-
torem nagród był Urząd Miasta i Gminy 
Opatów.

Prace zaprezentowane zostały na wy-
stawie, którą można podziwiać na tarasie 
przedszkola. Wzbudza ogromne zaintereso-
wanie wśród odwiedzających.
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fragmenty nowej książki

PRZYKOSA 
BOHATER Z AK – ZDRAJCA Z UB. 
ŚLEDZTWO ŚLADAMI „REDERA”

DR JEKYLL AND MR HYDE POLSKIEJ KONSPIRACJI
Idziesz brzegiem Wisły pewny siebie, bo 

woda przecież tylko po kostki. Stawiasz ko-
lejny krok i nagle wpadasz w kilkumetrowy 
dół, chociaż jeszcze wczoraj było tu płytko, 
bezpiecznie. Grząski teren, wiry, silne prądy 
denne zrobiły swoje. I to zaledwie w kilka 
godzin. Zapadasz się w piasek, prawie cały w 
nim chowasz, a nurt od razu ciągnie cię do 
środka. I już po tobie. 

(wodniacy o wiślanej przykosie) 

Ot, notatka
W dokumentach znajduję niewielką 

notatkę, a właściwie meldunek. Sztab kon-
spiracji zostaje zdradzony przez najbliższego 
współpracownika, oficera polskiego podzie-
mia. 

Kilka zdań sprawia, że dowódcy Armii 
Krajowej zostają zatrzymani. Są poddani 
okrutnym przesłuchaniom. Męczeni i kato-
wani przez wiele tygodni. Już nigdy nie wy-
chodzą na wolność. 

Krótka, zwięzła, lapidarna notatka, jej 
skutki tragiczne. Dla historyka, który inte-
resuje się okolicznościami zatrzymania przez 
bezpiekę polskich oficerów, może stanowić 
podstawowy dokument, chociaż można mieć 
do niego wiele zastrzeżeń. Są wątpliwości do 
daty postawionej na końcu oraz niektórych 
pseudonimów, co może wynikać z roztar-
gnienia, szybkiego pisania, zdenerwowania, 
celowego mylenia pogoni. Nie przekreśla to 
jednak znaczenia notatki. 

Przez wiele lat leżała w przepastnych ar-
chiwach, w zbiorach zastrzeżonych. Dopiero 
niedawno została udostępniona. 

Kilka zaledwie zdań: „Meldunek! Mel-
duję, że wczoraj został przeze mnie zatrzy-
many płk „Lin”. Następnie otrzymałem 
informację od ppor. „Roga”, oficera ordynan-
sowego płk. „Lina”, że płk „Kruk”, 2 skoczek 
w Anglii jest obecnie dowódcą AK, a dotych-
czas był Komendantem Okręgu Kraków.

Płk Kruk ma na wszystkich kontakty, 
tzn. na  „Kruka 2”, „Nurka”, „Barabasza”, 
„Mirskiego”, „Kreskę”, „Ajsa” i „Rysię” – 
przez ppor. „Roga”. 

17 kwietnia 1945. „Dąb””

Nasuwa się pytanie, kim jest człowiek, 
który ją pisze. Zatrzymuje „Lina”, wydaje 
„Kruka”, dowódców Armii Krajowej, określa 

ich rolę i znaczenie w konspiracji. 
Pod pseudonimem „Dąb” kryje się Dio-

nizy Mędrzycki. Zasługi, o których donosi w 
notatce, to w nowych służbach jego olbrzy-
mi sukces, przepustka do kariery w nowym 
państwie. Zaledwie przed miesiącem pisze 
oficjalne zobowiązanie o współpracy z Woje-
wódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Kielcach. Czarnym atramentem, 
szesnastego marca, obiecuje, że wyznaczone 
zadania będzie wykonywał dla dobra całego 
społeczeństwa. I ściśle według własnego su-
mienia i instrukcji. 

Zobowiązuje się szczególnie do tropie-
nia wszystkich organizacji, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Armii Krajowej, które występują 
przeciwko obecnemu ustrojowi i Rządowi 
Tymczasowemu. Za punkt honoru stawia so-
bie ich obserwację i meldowanie o wszelkich 
ich działaniach. Gdyby jednak rozgłaszał 
zdobyte wiadomości, powiadamiał o tym 
członków nielegalnych organizacji, zagrożo-
ny jest odpowiedzialnością sądową. To taka 
zwyczajowa formułka, którą musi podpisać 
jako współpracownik UB. 

Nie wiemy nic o tym, by ktokolwiek go 
zmuszał, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, do 
inwigilacji. Od tego czasu pracuje pod pseu-
donimem „Dąb”, o czym poświadcza swoim 
imieniem i nazwiskiem. 

„Lin”, gdy przyjmiemy, że chodzi w mel-
dunku o pułkownika Antoniego Żółkiew-
skiego, nie wytrzymuje ciężkich przesłuchań 
w Kielcach. Dostaje zawału. Jest tak katowa-
ny, że nie może wyjść z celi o własnych siłach, 
gdy „Szary” odbija go z więzienia na począt-
ku sierpnia czterdziestego piątego roku. Ko-
ledzy wynoszą go na drzwiach wyrwanych z 
framugi jednej z cel. Umiera podczas odwro-
tu.

„Kruka” nowa władza zaskakuje w domu 
rodzinnym w Małej Wsi koło Staszowa, w 
pierwszy dzień świąt wielkanocnych,, cho-
ciaż w meldunku nie zgadzają się wszystkie 
dane. Trafia najpierw do więzienia w San-
domierzu, później do Kielc. Jest przesłuchi-
wany w Łodzi, Wawrze. I dalej ślad po nim 
ginie.

Tragicznie potoczyły się losy dowód-
ców Dionizego Mędrzyckiego, jego bezpo-
średnich przełożonych w sztabie, kolegów z 
czasów konspiracji. Krótką notatką wskazuje 
siebie jako sprawcę ich zatrzymań. Staje się 
ona początkiem jego długiej pracy wywia-
dowczej dla nowego ustroju. 

Notatka jakby czekała na mnie. Nie mo-
głem jej rzucić na dno szuflady. 

Andrzej Nowak-Arczewski

Andrzej Nowak-Arczewski, dziennikarz, reporter. Przez wiele lat pracował m.in. 
w kieleckim „Słowie Ludu”, potem w „Echu Dnia”. Autor głośnych książek reporter-
skich, m.in. „My z pałacu”, „Zmiłuj się nad nami”, „Stań do apelu. Pseudonim Tar-
zan”. Jego nowa książka reporterska „Przykosa” ukaże się niebawem w krakowskim 
„Znaku”. 

Ppłk w stanie spoczynku  Dionizy Mędrzycki  
pseudonim Reder

Meldunek z 17 kwietnia 1945 r. o ujęciu 
„Lina”, „Kruka” 
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przed jubileuszem harcerstwa

105 LAT 
PIERWSZEJ DRUŻYNY  

Andrzej Żychowski, miejscowy regio-
nalista, autor wielu publikacji, albumów, 
między innymi o harcerstwie, przypomina 
o jubileuszu powstania pierwszej drużyny.  

- Mieliśmy to szczęście, że drużynę har-
cerską w Opatowie założył wybitny człowiek,  
Stanisław Dubois, znany z działalności w PPS 
– opowiada Andrzej Żychowski. - Tworzył 
czerwone harcerstwo w środowisku robotni-
czym, by pomóc młodym ludziom. W Opa-
towie utworzył drużynę w 1916 r. Przyjeżdżał 
tutaj do rodziny Judyckich, z którą był spo-
krewniony. 

Na krajowych i światowych zlotach 
Na ziemi kieleckiej powstawało wtedy 

wiele takich drużyn. W drużynie opatow-
skiej najwybitniejszą postacią był Piotr Jancza, 
instruktor, który pracował w Starostwie Po-
wiatowym w Opatowie i był komendantem 
hufca. 

W okresie międzywojennym harcerze 
Hufca Opatów należeli do Chorągwi Ra-
domskiej. Pomimo, że istniało województwo 
kieleckie, to jednak występował mocny zwią-
zek z Radomiem, z czasów, gdy jeszcze funk-
cjonowały gubernie. I tak harcerstwo męskie 
podlegało pod Radom, żeńskie – pod Kielce. 

W 1929 roku w Poznaniu odbył się zlot 
harcerzy. To była bardzo wielka impreza. Na 
czele drużyn Chorągwi Radomskiej stał Piotr 
Jancza, reprezentował całe województwo. W 
Poznaniu zorganizowana została wtedy Po-
wszechna Wystawa Krajowa. Państwo Polskie 

zamierzało pokazać dorobek naszego kraju. 
Na wystawę przyjeżdżały wycieczki szkolne, 
w różnych okresach byli tam też nasi strażacy.  

Kolejny duży zlot odbył się w 1933 r. 
Był to Światowy Zlot Skautingu w Gödöllö 
na Węgrzech. Wtedy w zlocie uczestniczyło 
aż czterech instruktorów z Opatowa: Julian 
Hendler, który wyjechał potem do Kielc, 
Jerzy Czerwiński, późniejszy nauczyciel, Ste-
fan Gnatowski, syn organisty, który wyjechał 
po wojnie do Kielc, Jan Gliński, syn doktora  
Bogdana Glińskiego. Ta czwórka reprezento-
wała Opatów, co było wtedy jedynym takim 
przypadkiem w skali kraju. 

Następna duża impreza odbywała się 
w1935 r. w Spale. W zlocie uczestniczyły dru-
żyny męskie i żeńskie z Opatowa. 

W czasie II wojny światowej miejscowi 
harcerze zaznaczyli swój udział w konspiracji 
na czele z Kazimierzem Wroną, który został 
aresztowany i rozstrzelany na Brzasku w Skar-
żysku. W czasie wojny komendantem drużyn 
harcerskich w Opatowie był Jerzy Czerwiński. 

Po wojnie ksiądz Dziadowicz jednoczył 
harcerzy, później nastąpił okres komunistycz-
ny, organizacja harcerska została zneutralizo-
wana. Po 1956 r. znowu powrócono do ide-

ałów ZHP. I tak to trwa do dzisiaj. 105 lat już 
minęło.

Ciekawe eksponaty
W Liceum Ogólnokształcącym imienia 

Bartosza Głowackiego zobaczymy stary hi-
storyczny aparat fotograficzny i dwie plakiet-
ki. To pamiątka po Stefanie Gnatowskim,  
aktywnym działaczu harcerskim, który w 
stopniu podharcmistrza, przed II wojną był 
komendantem hufca. Uczestniczył w zlocie 
światowym w Gödöllö i w zlocie w Spale. 
Miał ze sobą aparat fotograficzny, którym 
wykonywał zdjęcia. Na aparacie, na opako-
waniu przypinał różne znaczki, plakietki z 
miejscowości, które odwiedzał. 

To aparat z lat 30., rodzice mu kupili, by 
wykonywał zdjęcia tam, gdzie przebywał. Z 
tego okresu pochodzą dwie plakietki, jed-
na z Gödöllö, bardzo rzadka, nawet w skali 
Polski, do dzisiaj się zachowała, druga – ze 
zlotu w Spale. Tych jest na pewno więcej, bo 
przebywało tam wtedy wielu instruktorów z 
terenu Polski. Warto to pokazać, to historia 
naszego hufca. Jest też mundur harcerski po 
instruktorze Gulu, z plakietką Opatowa na 
rękawie. 

KONCERT Z AKCJĄ CHARYTATYWNĄ
Kwartet wokalny LeonVoci złożony 

z profesjonalnych muzyków wystąpił w 
opatowskim amfiteatrze. W jego wyko-
naniu mieszkańcy usłyszeli największe 
światowe przeboje musicalowe, znane 
arie operowe i lubiane utwory muzyki 
rozrywkowej. 

Młodzi śpiewacy, Nazar Tatsyshyn, 
Ihor Radvanskyi, Ihor Radwansky i An-
driy Stetshkyy, pokazali wielką klasę i 
prawdziwy profesjonalizm. Tenorzy swo-
ją naturalnością, swobodą, profesjonali-
zmem poruszyli serca i emocje publiczno-
ści. Kwartet został założony w 2015 r. we 
Lwowie. 

Przed koncertem lwowskich artystów 
wystąpili wokaliści ze Studia Piosenki 
„Opatowskie Diamenty”, które działa pod 
opieką artystyczną Magdaleny Szemraj: Na-
talia Pyszczek, Zuzanna Wiśniewska, Bar-
tosz Kozłowski ze swoim bratem Kacprem 

Koncertowi towarzyszyła akcja pomo-
cy dla 10-letniej Sylwii Dębniak i jej ro-

dziny. Parę dni wcześniej w opatowskich 
szkołach wolontariusze prowadzili zbiór-
kę pieniężną na rzecz Sylwii. Otrzymali 
podziękowania od organizatorów: Opa-
towskiego Ośrodka Kultury w Opatowie, 
od Powiatowego Lidera Akcji „Szlachet-
na Paczka” – młodszego aspiranta Kata-
rzyny Czesny-Wójcik, redaktorów Radia 
Opatów: Barbary Różalskiej i Pauliny 
Nalewaj. Podziękowania skierowano tak-
że do dyrektorów opatowskich placówek 
oświatowych: Anny Przygody, Joanny 
Bińczak, Magdaleny Gdowskiej, Małgo-
rzaty Szczepańskiej i Joanny Młynarskiej. 
Do akcji pomocy dla Sylwii z wielkim 
sercem włączyli się: sołtys i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dębna, przygoto-
wując wypieki, słodycze i rękodzieła oraz 
motocykliści z okolicznych miejscowości, 
którym przewodniczył lider Mroniu. 

Tego dnia na scenie amfiteatru w 
Opatowie zaprezentowali się  półfinaliści 
telewizyjnego show „Mam talent”. W roli 

konferansjera wystąpiła Izabela Wojcie-
rowska,  zwyciężczyni programu Polsat 
„The Brain. Genialny Umysł”, która od 
paru miesięcy współpracuje z OOK. Pro-
wadzi naukę gry na instrumentach dętych 
i rytmikę, także w ramach zajęć świetlicy 
środowiskowej. 

Koncert odbył się pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 
Grzegorza Gajewskiego. 
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BURMISTRZ NA SCENIE

Zarząd: Masternak Magdalena – przewodnicząca, Hatała Katarzyna – z-ca prze-
wodniczącej, Bieńkowska Małgorzata – członek zarządu 

Członkowie: Słoma Anna, Książkiewicz Katarzyna, Cebula Barbara, Mazur Małgo-
rzata, Zdyb Katarzyna, Lis Małgorzata, Słapek Dorota, Goraj Anna, Katarzyna Nowak, 
Czerwińska Barbara, Czerwińska Zdzisława, Książkiewicz Monika, Wójtowicz Jolan-
ta, Nowacka Wioletta, Szlachcic Katarzyna, Bil Grażyna, Wójtowicz Krystyna, Paw-
lik Anna, Nowacka Iwona, Hatała Teresa, Śpiewak Renata, Chlebowska Kazimiera, 
Ksiązkiewicz Maria, Pargieła Ewelina, Łowicka Barbara, Masternak Rafał, Czerwiń-
ski Łukasz, Wójtowicz Grzegorz, Wójtowicz Mateusz, Słapek Grzegorz, Lis Mirosław, 
Hatała Szymon, Wójtowicz Adrian

cd ze str. 10

pasjonaci, społecznicy

na widowni przedszkolaki 

CHCĄ INTEGROWAĆ MIESZKAŃCÓW

W oczekiwaniu 
na własne miejsce

Od ponad roku działalność koła jest 
mocno ograniczona ze względu na panu-
jące obostrzenia w kraju w związku z pan-
demią COVID-19.  W listopadzie 2020 r. 

Jednak utrudnieniem jest  brak kuchni, 
sanitariatów, zaplecza, gdzie można by 
realizować i rozwijać kulinarne zdolno-
ści. Koło nie ma  miejsca na spotkania  w 
szerszym gronie, by zorganizować Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilię czy Syl-
westra dla mieszkańców. Ta sytuacja 
utrudnia działalność, ale, jak podkreślają 
gospodynie, radzą sobie jak mogą i czeka-
ją na lepsze czasy. Wierzą, że ostatecznie 
doczekają się świetlicy w Brzeziu, własne-
go miejsca, które umożliwi im realizację 
swoich pasji i rozwój koła, a to z kolei 
przełoży się na integrację mieszkańców i 
działania podejmowane na poziomie lo-
kalnej społeczności. 

Koło wzięło udział w odbiorze chryzantem 
od lokalnych sprzedawców. Włączyło się do 
akcji przystrajania tymi kwiatami licznych 
miejsc w Brzeziu, Nikisiałce i Karwowie.

Koło brało także udział w licznych chel-
lengach, by pomóc osobom chorym, dzie-
ciom w uzbieraniu środków niezbędnych 
na leczenie. 28 marca 2021 roku w Niedzie-
lę Palmową, w parafii Ptkanów odbył się I 
Parafialny Konkurs na najładniejszą palmę 
wielkanocną.  Koło zajęło w nim I miejsce 
w kategorii grupowej (ex aequo z KGW w 
Buszkowicach).

Największą bolączką dla KGW Brze-
zie jest brak siedziby. Dzięki uprzejmo-
ści OSP gospodynie korzystają z remizy. 

Opatowski Ośrodek Kultury i miej-
scowa biblioteka przygotowały niespo-
dziankę dla najmłodszych z okazji Dnia 
Dziecka. 

W przedstawieniu „Brzechwa show” 
wystąpiła utalentowana młodzież, a także 
dorośli, między innymi burmistrz Grze-
gorz Gajewski, wiceburmistrz Marcin 
Słapek, a także opatowscy radni, którzy 
deklamowali wiersze Jana Brzechwy. W 
zabawę włączyli się również miejscowi 

policjanci. Reżyserem przedstawienia 
była Edyta Gwoździk, nauczycielka Ze-
społu Szkół numer 1.  

Na scenie wystąpiły również młode 
tancerki z zespołu „Promenada”: Karo-
lina Wójcik, Barbara Borzęcka, Daria 
Żerdecka, Zuzanna Gwoździk i Wiktoria 
Partyka. Układy taneczne przygotował 

Roman Dulny. Za scenografię odpowia-
dali: Beata Piątek, Sebastian Skrzypczak 
oraz Dariusz Wiśniewski.

Publiczność stanowiły dzieci z Przed-
szkola Samorządowego. Na koniec czekał 
na nich słodki poczęstunek, upominki od 
burmistrza, odblaski od policjantów.
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SZCZEPIENIA W GMINIE 

ULUBIONE LEKTURY

pomoc społeczna

konkurs młodych czytelników 

Od lutego br. Gmina Opatów uczestni-
czy w realizacji zadania „Transport osób 
mających trudności w samodzielnym do-
tarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób nie-
pełnosprawnych oraz organizacja telefo-
nicznego punktu zgłoszeń potrzeb trans-
portowych i informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi”.  Działania zapla-
nowano w oparciu o wytyczne Wojewody 
Świętokrzyskiego, w porozumieniu z kie-
rownictwem punktów szczepień w Opato-
wie. Powołany został gminny koordynator 
ds. szczepień, którego rolę pełni pracow-
nik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do głównych zadań koordynatora nale-
ży organizacja dowozu oraz obsługa infoli-
nii.  Transport przeznaczony jest  dla osób, 
mających problemy z dotarciem do punk-
tów szczepień (starszych, niepełnospraw-
nych). Informację o potrzebie dowozu na 
szczepienia przekazywane są do gminnego 
koordynatora z placówek służby zdrowia 
lub bezpośrednio od osób zainteresowa-
nych. 

Dowozem zajmują się jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Współpracę tę na-
leży uznać za wzorową m.in. w zakresie 
wymiany informacji,  terminowości, punk-
tualności, pomocy okazanej osobom dowo-
żonym.  Jednorazowo  dowiezienie osoby 
na szczepienie wymagało  środka transpor-

tu dostosowanego do szczególnych potrzeb. 
W tej sytuacji Gmina otrzymała pomoc ze 
strony Starostwa Powiatowego. Do końca 
maja  wykonano 15 transportów osób do 
4 placówek służby zdrowia na szczepienia. 
Skorzystały z niego osoby z grup wieko-
wych 80+ i 70+. 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Ośrodek przystąpił do realizacji  resor-

towego Programu Ministra Rodziny i Po-
lityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2021. 13 maja 
została podpisana umowa  w sprawie  wy-
sokości i trybu przekazywania  środków 
Funduszu Solidarnościowego na realizację 
zadania. Pomocą objęte będzie 7 osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym 
i umiarkowanym. Gmina otrzyma  środki 
na realizację zadania  w łącznej wysokości 
97,4 tys. zł zgodnie ze złożonym wnioskiem 
i zgłoszonymi potrzebami w tym zakresie. 
Pomoc osobom  niepełnosprawnym  w śro-
dowiskach jest już świadczona. Program 
realizowany będzie do końca roku. Usługi 
asystenta polegają głównie na pomocy w 
wyjściu, powrocie oraz  dojazdach w wy-
brane przez uczestnika Programu miejsce 
(np. dom, praca, placówki oświatowe i 

szkoleniowe, świąty-
nie, placówki służby 
zdrowia i rehabilita-
cyjne, gabinety lekar-
skie, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje fi-
nansowe, wydarzenia 
kulturalne itp.

We współpracy z „Bartoszem” 
W kwietniu została nawiązana współ-

praca między OPS a Stowarzyszeniem „Bar-
tosz” działającym przy Zespole Szkół Nr 2 
w Opatowie.  Płaszczyzną współpracy stała 
się potrzeba pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym m.in. z uwagi 
na COVID-19,  polegająca na przygoto-
wywaniu i dostarczaniu ciepłych posiłków 
dla  osób potrzebujących do miejsca ich 
zamieszkania. Przygotowaniem posiłków 
oraz usługą cateringową zajmuje się Stowa-
rzyszenie „Bartosz’. Posiłki docierają do 16 
osób wskazanych przez OPS. Uwzględnio-
no przede wszystkim osoby samotne,  niesa-
modzielne. Zadanie realizowane będzie od 
maja do sierpnia. Wydanych zostanie 400 
posiłków.  

Dominika Kędziora, kierownik OPS 

Publiczna Szkoła Podstawowa numer 
1 rozstrzygnęła konkurs czytelniczy „Moje 
ulubione lektury”. Wzięły w nim udział dzie-
ci z klas drugich. 

Uczniowie musieli wykazać się znajo-
mością następujących lektur: „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek”, „Kapelusz 
Pani Wrony”, „Zaczarowana zagroda”, „Drze-
wo do samego nieba” oraz „Calineczka”. W 
przygotowaniu do konkursy korzystali z lek-
turoteki dostępnej na stronie internetowej 
biblioteki szkolnej, czyli zestawu zadań edu-
kacyjnych dotyczących opracowanych lektur.  

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów, po 
5 z każdej klasy, którzy w części pisemnej roz-
wiązywali test wyboru, zagadki rysunkowe, 
krzyżówki z hasłem. Dodatkowym zadaniem 
było stworzenie komiksu, na który uczniowie 
mieli 45 minut. W części ustnej uczestnicy  
odpowiadali na dwa wylosowane pytania.  

Największą wiedzą z przeczytanych lektur 
wykazały się Zofia Sobol i Inga Gumuła, obie 
z klasy 2 b. Drugie miejsce zajęła Amelia Par-
tyka z klasy 2a, a trzecie jej kolega Sebastian 
Soboń. W zmaganiach udział wzięli również: 
Amelia Sobiegraj, Izabela Kargulewicz, Wik-

toria Madej, Antoni Urbanik, Lena Bielecka, 
Nikola Firmanty. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 

Prace pisemne i wypowiedzi ustne uczest-

ników konkursu oceniała komisja w składzie: 
Małgorzata Słapczyńska, Urszula Wosik, 
Magdalena Stępień i Izabela Bajak. 
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NOWE ATRAKCJE 
podziemna Trasa Turystyczna znów dostępna

11 maja oficjalnie otwarto, na kolejny 
sezon, Podziemną Trasę Turystyczną w 
Opatowie. Przy okazji otwarcia podsumo-
wano projekty, które udało się zrealizować 
dzięki pieniądzom z różnych zewnętrznych 
źródeł.

- Podziemia opatowskie znajdują się obec-
nie w zarządzie powiatu, ale w budowanie tu-
rystycznej marki włączony jest również samo-
rząd miasta Opatowa - podkreślił burmistrz 
Grzegorz Gajewski. - Nie jest ważne kto za-
rządza tym dobrem, wcześniej była to gmina, 
teraz powiat. Najważniejsze, byśmy wspólnie 
o nie dbali, a jednocześnie pokazywali jak naj-
szerszemu gronu odbiorców.

Za około 350 tys. zł wykonano wiele 
prac budowlanych na parterze, zakupiono 
niezbędne wyposażenie, tworząc nową ofer-
tę edukacyjną dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i seniorów. Całkowicie zmieniono 
pomieszczenia przy wejściu do opatowskim 
podziemi. Są teraz nowoczesne, oczekiwanie 
na zejście pod ziemię odbywa się w bardzo 
przyjemnych warunkach.

Przygotowywane są warsztaty eduka-
cyjne o tematyce historycznej i regionali-
stycznej jak „Pradzieje Ziemi Opatowskiej” 
- „mini wykopaliska”, warsztaty geologiczne, 

warsztaty plastyczne, zajęcia „Dawna wieś 
świętokrzyska”. Ich organizacja zależy nie-
stety od sytuacji epidemicznej. To przedsię-
wzięcie zostało dofinansowanie 250 tysią-
cami złotych przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Kolejne 100 ty-
sięcy złotych pozyskano z tego resortu na or-
ganizację nowej wystawy stałej „Złoty Wiek 
Opatowa”, przybliżającej okres największej 
świetności miasta- czasy od końca XV do 
połowy XVII wieku. Opatów był wówczas 
uznawany za jedno z najważniejszych miast w 
Polsce, miejsce sejmików ziemskich szlachty 
sandomierskiej oraz ośrodek prężnie rozwi-
jającego się handlu na skalę międzynarodo-
wą. Historia i rozwój miasta nierozerwalnie 
związane są z postacią kanclerza Krzysztofa 

Szydłowieckiego. Wystawę zwiedzać można 
przy okazji odwiedzin w podziemnych kory-
tarzach.

W oficjalnym otwarciu Podziemnej Tra-
sy Turystycznej w Opatowie udział wzięli 
poseł i szef Prawa i Sprawiedliwości w Świę-
tokrzyskiem Krzysztof Lipiec, wicestarosta 
powiatu opatowskiego Małgorzata Jalowska, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam 
Rozszczypała, burmistrz Opatowa Grzegorz 
Gajewski, a także dyrektor Powiatowego 
Centrum Kultury Paulina Gierada.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy w 
obiekcie zajdą kolejne zmiany. Planowana 
jest modernizacja patio i przygotowanie tam 
klimatycznego ogródka, a także nowa wysta-
wa stała „Wielka historia w małym mieście”. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznało na te projekty łącznie 168 
tys. zł.  

Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie ma długość około 500 metrów na trzech 
poziomach, z których najniższy schodzi aż 14,5 metra pod powierzchnię rynku. Ciąg ko-
rytarzy to pozostałość po zbudowanych tu około XV wieku spichlerzach, w których gro-
madzono przyprawy i korzenie, herbatę, kawę, tytoń, orzechy, wina, piwa, miody, sól, 
śledzie, płótna, futra i skóry. Podziemny labirynt stanowił również znakomite schronienie 
przed wrogiem. W czasie II wojny światowej w piwnicach ukrywano Żydów, a lokalna 
placówka Armii Krajowej miała tam swoją strzelnicę.  

Niszczejące podziemia zostały uratowane i zabezpieczone w latach 70. ubiegłego 
wieku. Ogromny wkład w to miał profesor Zbigniew Strzelecki i górnicy z Przedsiębior-
stwa Robót Górniczych w Bytomiu. Podziemna Trasa Turystyczna nosi jego imię. 

cd. ze str. 24

zajęciami. W godzinach popołudniowych udostępniał nam salę gim-
nastyczną, gdzie graliśmy w siatkówkę lub koszykówkę, zawsze pod 
nadzorem profesora, z którym mieliśmy dobre relacje. Mogliśmy się 
go w wielu sprawach radzić, zawsze starał się nam pomóc. Ponadto 
przez krótszy lub dłuższy czas uczyli nas profesorowie: Zofia Chod-
niewicz - matematyki, Paulina Stieffel  i Maria Dębniak - biologii, 
Henryka Świąder - geografii, Ludwika Pasternak - historii, Stefan 
Magierowski, Józef Wróblewski i Janina Sobala - języka niemieckie-
go, Janina Mroczkowska - przysposobienia obronnego. Nasi profeso-
rowie byli dobrymi i wymagającymi nauczycielami oraz świetnymi 
dydaktykami, co bardzo doceniam, ponieważ wykształcili nas na 
światłych i prawych ludzi. 

Podczas nauki w liceum wiele czasu spędzaliśmy wspólnie zarów-
no w szkole, jak i poza szkołą. Moimi najbliższymi przyjaciółmi byli 
nadal koledzy z czasów szkoły podstawowej, którzy tak jak ja konty-
nuowali naukę w liceum. Najwięcej czasu spędzałem w towarzystwie 
Stanisława Chudzika, Adama Piątkowskiego, Bogusława Stępnia 
i Kazimierza Kotowskiego, z którym siedziałem w jednej ławce, co 
jest dla mnie miłym wspomnieniem, ponieważ później sprawował 
przez trzy kadencje urząd starosty opatowskiego, był prezesem Za-
rządu Związku Powiatów Polskich, członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz posłem VIII kadencji na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polski. Nowymi koleżankami i kolegami z mojej klasy byli: 
Bożena Boroń, Elżbieta Przygoda, Anna Goralska, Wanda Mazur, 
Barbara Religa, Krzysztof Dziadowicz, Ferdynand Jagiełło, Andrzej 
Fałdrowicz, Julian Gapiński, Stanisław Mucha, Bolesław Różycki. 

W tym czasie spoza mojej klasy dobrymi kolegami zostali Zdzisław 
Dyka i Stanisław Jarosz. Grono moich koleżanek i kolegów było 
znacznie większe, nie sposób jednak wszystkich wymienić. 

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1968 r., ze wzglę-
du na trudną sytuację materialną mojej rodziny po śmierci mojego 
taty, nie byłem w stanie podjąć studiów na wyższej uczelni. Chcąc 
uzyskać zawód, podjąłem naukę w dwuletniej Pomaturalnej Szkole 
Technicznej w Podzamczu Chęcińskim, którą ukończyłem w 1970 
r., uzyskując dyplom technika melioracji wodnych. Nauczycielami w 
tej szkole byli absolwenci Wydziału Melioracji Wodnych z Oddzia-
łem Geodezji Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Kra-
kowie, którzy zachęcali słuchaczy do dalszego kształcenia w zakresie 
melioracji. Ponieważ nauka nie sprawiała mi trudności, zdecydowa-
łem się, podobnie jak kilku kolegów, wśród których był również mój 
kolega z liceum Marek Grabowski, na zdawanie egzaminu wstępne-
go na studia. 

Studia ukończyłem w 1975 r. uzyskując dyplom magistra inżynie-
ra melioracji wodnych na Wydziale Melioracji Wodnych z Oddzia-
łem Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie, 
która w 1972 r. została przemianowana z Wyższej Szkoły Rolniczej. 

W 1975 r. podjąłem pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze 
Melioracji i Kształtowania Środowiska AR w Krakowie, początko-
wo na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta (1976) i 
starszego asystenta (1977). Po uzyskaniu stopnia doktora w 1983 r., 
otrzymałem stanowisko adiunkta (1984). Stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie – kształ-

stara fotografia
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Od lewej: Adam Piątkowski, Krzysztof Ostrowski, Zdzisław Dyka, 
Kazimierz Kotowski.

Od lewej: Stanisław Chudzik, Anna Goralska, Wanda 
Mazur, Włodzimierz Żurek, Barbara Religa, Andrzej 

Fałdrowicz

Bal maskowy w szkole w 1962 roku dla klas IV do VII 
organizowany przez naszą wychowawczynię Helenę Stępień.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski
Dziekan Wydziału Prorektor

towanie środowiska, specjalności – melioracje wodne i rolne, uzy-
skałem w 1998 r. W 2004 r. zostałem zatrudniony na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. W 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał mi tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych. Od 
2013 r. pracowałem na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przemianowane-
go w 2008 r. z Akademii Rolniczej. Od 2009 r. byłem kierownikiem 
Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska. 

Przez dwie kadencje (2002–2005, 2008–2012) pełniłem funk-
cję prodziekana ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, a w kadencji 2012–2016 
dziekana wydziału, natomiast w kadencji 2016–2020  prorektora ds. 
Organizacji i Rozwoju Uczelni. 

Dzięki pracy grona pedagogicznego Liceum Ogólnokształcące-
go w małym, historycznym mieście Opatowie, osiągnąłem tytuł na-
ukowy profesora oraz możliwość sprawowania wybieralnych funkcji 
kierowniczych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. Wśród absolwentów naszego Liceum jest zapewne więcej 
osób, które posiadają tytuł naukowy profesora. Warto by było rów-
nież poznać ich drogę do tego tytułu.

Do Opatowa mam duży sentyment, tu się wychowałem, spę-
dziłem lata mojego dzieciństwa i młodości. Zawsze chętnie tu wra-
cam. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z jubileuszami 
w naszym mieście - 700-lecia nadania praw miejskich w 1982 r., czy 
800-lecia Kapituły Kolegiackiej w 2006 r. Uczestniczyłem też w do-
rocznych spotkaniach opłatkowych w Muzeum Geodezji i Kartogra-
fii w Opatowie od początku jego powstania, na które byłem zapra-
szany przez kolegę Mirosława Roszczypałę prezesa Stowarzyszenia 
Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOCENTRUM”. 
Bardzo miło wspominam uczestnictwo w  jubileuszu 100-lecia na-
szego Liceum w 2017 r.  

Każdorazowo, gdy przyjeżdżam do Opatowa, staram się spoty-
kać z moimi przyjaciółmi z lat szkolnych, niestety z niektórymi nie 
jest to już możliwe.  

Od 1 października 2020 r. jestem na emeryturze. Od 1978 r. 
jestem żonaty: żona Anna, absolwentka Wydziału Rolniczego Aka-
demii Rolniczej w Krakowie, córka Monika, dr nauk medycznych, 
specjalista neurolog – absolwentka Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, córka Barbara dr inż. architekt – 
absolwentka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Krzysztof Ostrowski
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Z rodzinnego albumu profesora

Moja rodzina - mama, tata, 
pośrodku brat Paweł, ja poniżej 

na krzesełku

Moja klasa VA w 1962 r.

Pamiątka pierwszej komunii

Opatów to miasto mojej młodości – mówi prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Ostrowski. - Tu się urodziłem w 1950 r. i wychowywa-
łem wraz z młodszym o trzy lata bratem Pawłem.

Rodzice pobrali się w 1948 r. 
Mama Stanisława (1924-1998) po-
chodziła z miejscowości Karwów, tata 
Władysław urodził się w Nikisiałce 
Małej (1908-1967).

Rodzice z zawodu byli fryzjerami. 
Tata wyszkolił się na fryzjera męskiego 
jeszcze przed wojną i gdy uzyskał dy-
plom mistrzowski, podjął działalność 
we własnym zakładzie fryzjerskim w 
Opatowie. Mama uzyskała dyplom 
mistrzowski fryzjerstwa damskiego.

W 1957 r. rozpocząłem naukę w 
Szkole Podstawowej nr 3, która mieści-
ła się przy ulicy Szkolnej, a nazywana była potocznie „białą szkołą”. 
Kierownikiem szkoły była pani Maria Pachniak, a wychowawczynią 
od pierwszej do trzeciej klasy pani Anna Lis, która, oprócz nauki 
przedmiotów, prowadziła z nami interesujące lekcje wychowawcze, 
ucząc nas podstawowych zasad zachowania i postępowania. W dru-
giej klasie byliśmy przygotowywani przez księdza Jana Gogacza do 
pierwszej komunii świętej, którą przyjęliśmy w maju 1959 r.  

W czwartej klasie naszą wychowawczynią została pani Helena 
Stępień, która prowadziła nas do końca szkoły podstawowej, tj. do 
7 klasy. 

W szkole mieliśmy nauczycieli, którzy z wielkim oddaniem anga-
żowali się w nasze wychowanie i nauczanie. Obok wymienionych pań 
miło wspominam panią Annę Kotwicę, która uczyła nas matematyki 
i, mimo, że był to trudny przedmiot, to chętnie uczestniczyliśmy w 
zajęciach. Szczególnie pamiętam moją rywalizację z kolegą Kazimie-
rzem Barańskim, który był bardzo dobry z matematyki, a ja niewie-
le mu ustępowałem. Nasza rywalizacja polegała na tym, który z nas 
pierwszy rozwiąże zadania na klasówce i odda je pani. Bywało różnie, 
raz Kazik był pierwszy, innym razem ja. Mama naszej koleżanki Ka-
tarzyny Kowalczyk uczyła nas języka polskiego. W tym przedmiocie 
wspierał mnie kolega Stanisław Chudzik, który był dobry z ortogra-
fii, a ja miałem z tym kłopot, dlatego często korzystałem z jego pomo-
cy. Natomiast pani Irena Matusiak umiała nas zainteresować historią. 
Chemii uczyła nas pani Helena Techman, do której odnosiliśmy się 
ze szczególnym szacunkiem, ponieważ podczas wojny była, wraz ze 
swoją siostrą, więźniem obozu koncentracyjnego.  

Poza lekcjami nasi nauczyciele organizowali dla nas okoliczno-
ściowe zabawy oraz prowadzili dodatkowe zajęcia, podczas których 
przygotowywaliśmy różne przedstawienia. Do dziś pamiętam przed-
stawienie o pracy flisaków czy przedstawienie wystawiane na scenie 
kina Odra, dotyczące Gór Świętokrzyskich. 

Często po zajęciach lub w przerwach między lekcjami graliśmy 
w piłkę nożną lub w piłkę ręczną na boisku szkolnym lub na łąkach 
przyklasztornych. Był to czas, podczas którego nawiązywaliśmy nowe 
znajomości i przyjaźnie, nie tylko pomiędzy uczniami z mojej klasy, 
ale również z uczniami z innych klas mojej szkoły oraz z uczniami  
szkoły nr 2 zwanej „czerwoną szkołą”, z którą mieliśmy wspólne bo-
isko szkolne. Z mojej klasy bardzo dobrze w piłkę nożną grał Mieczy-
sław Roży, który później był piłkarzem klubu OKS Opatów, dobrze 
też  grali Kazimierz Barański, Stanisław Chudzik, Andrzej Opala, 
Bogusław Stępień, Ryszard Skwarliński. Dobrymi sportowcami byli 
również koledzy ze szkoły nr 2, między innymi: Adam Piątkowski, 

Kazimierz Kotowski, Włodzimierz Żurek. Do moich dobrych kole-
gów należeli też: Zdzisław Śledź i Zdzisław Wójcik. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1964 r. zdawałem egzamin 
do Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie. Od września rozpoczą-
łem naukę w klasie 8A. W tym samym roku szkolnym dyrektorem 
liceum został profesor Stefan Dynowski, przejmując tę funkcję po 
dyrektorze Franciszku Mendyku, który nadal pracował w liceum i 
uczył nas języka rosyjskiego. Wychowawcą naszej klasy był profesor 
Zdzisław Kotwica, który uczył nas chemii, mąż pani Anny Kotwica, 
naszej matematyczki ze szkoły podstawowej. Miło wspominam pro-
fesora Szczepana Lipskiego, który podczas zajęć z języka polskiego 
dużo czasu poświęcał literaturze, prowokując nas do dyskusji i za-
dawania pytań, co wymagało czytania lektur i przyczyniało się do 
naszego rozwoju intelektualnego. Wysoko oceniam zajęcia z fizyki 
z profesorem Jerzym Dulnym, który doskonale przekazywał nam 
trudną wiedzę, co w moim przypadku owocowało na studiach na 
przedmiotach technicznych. Często wspominam profesora Stanisła-
wa Brzezińskiego, który prowadził zajęcia z wychowania fizycznego. 
Profesor poświęcał nam dużo czasu również poza obowiązkowymi 


