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kolegiata na prestiżowej liście  

Pomnik Historii
Kolegiata pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Opatowie została Pomnikiem 

Historii. Prezydent Andrzej Duda dokonał wpisu zabytku na prestiżową listę.

Możemy być dumni
- Wielka chwila dla opatowskiej kolegia-

ty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa i dla 
całego Opatowa – mówi burmistrz Grzegorz 
Gajewski. - Dzięki staraniom księdza prałata 
dra Michała Spocińskiego oraz ogromnemu 
wsparciu posła Krzysztofa Lipca mogliśmy 
uczestniczyć w uroczystości wręczenia przez 
Prezydenta RP rozporządzenia ustanawiają-
cego nasz najcenniejszy zabytek Pomnikiem 
Historii. Tylko 123 obiekty w Polsce mają za-
szczyt nosić to miano, w tym nasza XII-wiecz-
na kolegiata. Możemy być naprawdę dumni!

Podczas uroczystości w Warszawie prezy-
dent Andrzej Duda powiedział, że pielęgno-
wanie pereł naszej historii, które są bardzo 
często ukryte i zapomniane, ma ogromne zna-
czenie dla zrozumienia wielkiej siły, jaka tkwi 
w nas i w naszej tradycji. Mamy wręcz obowią-
zek być dumni. 

 – To dla mnie zawsze radosna i bardzo 
ważna uroczystość, bo w mojej służbie pre-
zydenckiej pamięć historyczna i jej związek 
z teraźniejszością mają istotne znaczenie dla 
przyszłości naszego kraju, dla budowania po-

staw obywatelskich i 
patriotycznych, któ-
re są niezwykle istot-
ne – podkreślił An-
drzej Duda. – Tym 
bardziej, że wobec 
ponad 1000-letniej 
historii Polska ma 
relatywnie niewie-
le zabytków. Wiele 
wojen, które przeto-
czyły się przez nasze 
ziemie, straszliwie 
zniszczyło substancję 
dorobku, który po-

wstawał tu przez cały okres istnienia Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Łatwiej o środki
Dokument o wpisaniu kolegiaty na listę 

Pomników Historii odebrał proboszcz para-
fii św. Marcina w Opatowie, ksiądz Michał 
Spociński. - Pragnę ogarnąć myślą i sercem 
wszystkich zaangażowanych w jej budowę, 
tych, którzy przez wieki troszczyli się o jej 
piękno i wygląd, odbudowywali ją ze znisz-
czeń – mówił ksiądz proboszcz. - To między 
innymi Krzysztof Szydłowiecki, a także wszy-
scy ludzie wielkiej woli, którzy dbali o to, aby 
kolegiata przetrwała. Pochodząca z XII wieku 
świątynia to jeden z najcenniejszych i najlepiej 
zadbanych zabytków nie tylko ziemi święto-
krzyskiej, ale całego kraju. 

Ksiądz Michał Spociński podziękował 
obecnym podczas uroczystości, posłowi 
Krzysztofowi Lipcowi, a także  burmistrzowi 
Grzegorzowi Gajewskiemu i staroście To-
maszowi Stańkowi  oraz wszystkim, którzy 
troszczą się o świątynię. Zapowiedział, że w 
najbliższej przyszłości przeprowadzona zosta-

nie renowacja zabytkowej biblioteki kapitulnej. 
Parafia chce odrestaurować bezcenne rękopisy i 
starodruki. Planuje stworzyć piękną bibliotekę 
w skarbcu. Wyraził nadzieję, że na ten cel być 
może znajdą się pieniądze z Polskiego Ładu. 

Poseł Krzysztof Lipiec nie ukrywał, że  
wpisanie kolegiaty na listę Pomników Historii 
gwarantuje łatwiejszą ścieżkę pozyskania dofi-
nansowania na ochronę zabytków. Pogratulo-
wał księdzu prałatowi, który czynił starania o 
to, aby uhonorować opatowską kolegiatę. Po-
dziękował również wicepremierowi Piotrowi 
Glińskiemu, ministrowi kultury i dziedzictwa 
narodowego za wsparcie dla świętokrzyskich 
zabytków.

Obiekt o szczególnych wartościach 
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenc-

kim w Warszawie odbyło się wręczenie doku-
mentów opiekunom i zarządcom dziewięciu 
nowych obiektów, które zostały wpisane na 
listę Pomników Historii. Przypomnijmy, że 
świątynia jest dziesiątym obiektem w woje-
wództwie z tym zaszczytnym mianem, obok 
między innymi ruin zamku Krzyżtopór w 
Ujeździe oraz historycznego zespołu architek-
toniczno-krajobrazowego Sandomierza.

Na liczącej obecnie 123 pozycje liście po-
mników znajdują się obiekty o szczególnych 
wartościach materialnych i niematerialnych 
oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form 
ochrony zabytków. Kolegiata w Opatowie 
to jeden z najcenniejszych zabytków archi-
tektury romańskiej oraz jeden z najlepiej 
zachowanych XII-wiecznych kościołów w 
Polsce. Mieści cenne dzieła sztuki doby goty-
ku, renesansu i baroku. Szczególne znaczenie 
mają polichromie zdobiące ściany i sklepienia. 
Oprócz roli sakralnej, kolegiata zyskała zna-
czenie polityczne. Przez kilkaset lat stanowiła 
miejsce modlitwy i obrad szlachty zjeżdżającej 
do Opatowa na sejmik ziemski.
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Rady Miejskiej w Opatowie

 Beata Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Serdeczne życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, ciepła i miłości, 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, 

pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

składają

Wielkanoc 2023
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z życia samorządu

DRODZY MIESZKAŃCY 
MIASTA I GMINY OPATÓW

Mamy ogromną przyjemność przekazać 
w Wasze ręce kolejny numer Kwartalnika 
Opatów, który od wielu lat regularnie poja-
wia się w Waszych domach, gdzie cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Mam nadzieję, 
że również ten egzemplarz spotka się z Pań-
stwa zainteresowaniem, a podjęte przez Re-
dakcję naszego czasopisma tematy odbie-
rzecie Państwo jako ciekawe i ważne.  

Mijający kwartał obfitował w wiele istot-
nych dla naszej Małej Ojczyzny wydarzeń, 
wśród których z pewnością najważniejszym 
stało się ukoronowanie wieloletnich sta-
rań o nadanie naszemu najcenniejszemu 
zabytkowi – opatowskiej Kolegiacie p.w. 
św. Marcina Biskupa - tytułu Pomnika 
Historii. Wspólnie z Księdzem Prałatem 
doktorem Michałem Spocińskim oraz Sta-
rostą Opatowskim Tomaszem Stańkiem, 
miałem ogromną przyjemność uczestnicze-
nia w uroczystości wręczenia aktu nadania 
tego zaszczytnego tytułu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. Mam wielką nadzieję, że ten 
tytuł przyczyni się do jeszcze większej roz-
poznawalności tego wyjątkowego zabytku, 
jak również pozwoli łatwiej pozyskiwać 
środki finansowe potrzebne do renowacji 
samej Kolegiaty, jak i znajdujących się w jej 
wnętrzu zabytków. 

Rozważając zdarzenia pierwszych 
trzech miesięcy roku 2023 nie sposób nie 
wspomnieć o trwającej nieustannie moder-
nizacji naszej gminy. Jak pewnie Państwo 
zauważyliście, realizowana jest właśnie wy-
miana oświetlenia ulicznego na nowocze-
sne, energooszczędne lampy led. Inwestycja 
ta zakończy się najpewniej już w miesiącu 
kwietniu, a po jej zakończeniu będziemy 
mogli pomyśleć o uzupełnieniach oświe-
tlenia w miejscach, w których go jeszcze 
brakuje. Trwają również duże inwestycje 
związane z budową Centrum Historii Tem-
plariuszy oraz basenu na Kani. Ogłosiliśmy, 
a w dniu w którym ten kwartalnik dotrze do 
Państwa rąk, najpewniej rozstrzygniemy już 
przetargi na remonty świetlic w Nikisiałce 
Małej, Podolu, Kornacicach, Karwowie, 
budowę świetlicy w Brzeziu, placu zabaw w 
Strzyżowicach… Równolegle budowana bę-
dzie nowoczesna siedziba naszej biblioteki, 
która z obecnej lokalizacji zostanie przenie-
siona na teren przy Szkole Podstawowej nr 
2. Ogłoszone w ostatnim czasie przetargi 
obejmują również modernizację Opatow-

skiego Ośrodka Kultury, w którym znajdzie 
się wyczekiwane przez wiele lat i bardzo po-
trzebne w Opatowie kino.

W najbliższym czasie chcemy też przy-
stąpić do budowy brakującego odcinka ka-
nalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki, jak 
również rozpocząć prace projektowe nad 
siecią kanalizacji w Okalinie, Oficjałowie, 
Kornacicach i Czernikowie. 

Pierwsze miesiące 2023 roku to również 
kolejny sukces związany z pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych na prowadzone w 
naszej gminie inwestycje. Tym razem uda-
ło się uzyskać dofinansowanie w wysokości 
70% (prawie 1,3 mln zł) na remonty dróg. 
Dzięki temu zmodernizowane zostaną ulice 
Górna i Polna w Opatowie oraz droga łą-
cząca dwie części Wąworkowa. 

Jeśli już mowa o inwestycjach drogo-
wych, to nie sposób nie wspomnieć o epo-
kowym wręcz wydarzeniu, jakim bez wąt-
pienia jest rozpoczęcie budowy obwodnicy 
Opatowa. Jest to rzecz, na którą czekały 
całe pokolenia opatowian, a która spełnia 
się właśnie na naszych oczach i w naszych 
czasach. Z tego miejsca pragnę podzięko-
wać gorąco wszystkim, którzy przyczynili 
się do budowy obwodnicy, w szczególności 
tym mieszkańcom Opatowa, którzy ponad 
10 lat temu zaangażowali się w utworzony 

przez pana Adama Rozszczypałę, Tomasza 
Stańka oraz przeze mnie Społeczny Komi-
tet Poparcia Budowy Obwodnicy Opatowa 
i uczestniczyli w organizowanych przez nas 
protestach i blokadach. Mimo że dziś wie-
le piersi, których wówczas z nami nie było, 
wypina się po ordery, ja nie mam żadnych 
wątpliwości, że to właśnie nasz wspólny 
upór i konsekwencja w wyrażaniu potrze-
by budowy obwodnicy, walnie przyczyniły 
się do jej powstania. Pragnę za to gorąco 
podziękować tym, którzy wówczas nie bali 
się wyjść razem z nami na ulice; powstanie 
obwodnicy to także Wasz sukces, Wasze 
dzieło i Wasza zasługa.

Szybko upływający czas sprawia, że 
ledwie zapomnieliśmy o zimie i Świętach 
Bożego Narodzenia, a już przed nami Świę-
ta Wielkiej Nocy. Na ten czas zwycięstwa 
światła nad ciemnością, życia nad śmiercią 
i nadziei nad pustką, z całego serca życzę 
Państwu obfitości łask pochodzących od 
Zmartwychwstałego Pana. Niech On Wam 
zawsze skutecznie błogosławi i uwalnia Was 
od wszelkich zmartwień i utrapień. 

Wesołych Świąt! 

Wasz Burmistrz
Grzegorz Gajewski
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wielkanoc

uniwersytet Trzeciego Wieku

PROŚBA O PRZEBACZENIE

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z SENIORAMI 

Z przykrością trzeba stwierdzić, że 
zbliżające się Święta Wielkiej Nocy nie 
cieszą się tak wielką popularnością jak 
Boże Narodzenie. Na pewno lepiej to słu-
ży samym Świętom, jak i ich przeżywaniu; 
nie są jeszcze aż tak zagłuszane przez cały 
ten komercyjny zgiełk. Z drugiej strony 
trudno się temu dziwić; krzyż, śmierć, 
grób – nie sprawdzają się jako elementy 
radosnego świętowania lub reklamowania 
czegokolwiek. 

Tymczasem w Liście do Koryntian św. 
Paweł Apostoł tłumaczy: „ jeśli Chrystus 
nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wia-
ra” (1Kor 15,14). Wbrew pozorom, to 
właśnie Zmartwychwstanie potwierdziło 
bóstwo Chrystusa i Jego zwycięstwo nad 
śmiercią. Dlatego też pamiątka tego wy-
darzenia – jako najważniejsze święto – wy-
maga szczególnych przygotowań, i to tych 
bardziej wewnętrznych; stąd rekolekcje 
wielkopostne i cały Wielki Post z jego na-
bożeństwami o Męce Pańskiej, by jeszcze 
bardziej uświadomić nam, za jaką cenę zo-
staliśmy wykupieni z niewoli grzechu. Stąd 

też przykazania kościelne: 2. Przynajmniej 
raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty 
i 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wiel-
kanocnym, przyjąć Komunię świętą. Chodzi 
o to, by pojednać się nie tylko z Bogiem, ale 
też z człowiekiem. 

I znów z przykrością trzeba stwierdzić, że 
dzielenie się wielkanocnym jajkiem nie jest 
tak pielęgnowane i respektowane jak dziele-
nie się opłatkiem, a przecież ma pełnić bardzo 
podobną rolę. Wydaje się bowiem, że trudniej 
jest wybaczyć niż prosić o przebaczenie, by z 
pokojem w sercu zasiąść do wspólnego śniada-
nia wielkanocnego. Może właśnie dlatego, że 
akurat w atmosferę tych Świąt wchodzimy z 
głębszą refleksją, bez pośpiechu i bez  biegania 
między kupnem prezentów, przygotowywa-
niem potraw wigilijnych i strojeniem domu 
– jak to jest w przypadku Świąt Bożego Na-
rodzenia.

Wróćmy więc do przebaczenia i jego isto-
ty, bo być może dlatego się go boimy i wydaje 
się nam, że nie jesteśmy do niego zdolni, gdyż 
mamy błędne o nim pojęcie. Niech słowa św. 

Jana Pawła II z 
encykliki Dives 
in misericordia 
(o Bożym Miło-
sierdziu) z 1980 
roku, które mia-
ły być punktem 
wyjścia do re-
fleksji zawartych 
w tym tekście, będą punktem dojścia, by 
uświadomić wszystkim – i tym próbującym 
przebaczyć, a jeszcze bardziej proszącym 
o wybaczenie – jakie są jego warunki: „W 
żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani 
przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego 
źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, 
wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy znie-
wagi wyrządzonej. W każdym wypadku na-
prawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, 
wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za 
zniewagę, jest warunkiem przebaczenia”.

Przeżyjmy więc te Święta w pokoju du-
cha, z czystym sercem i sumieniem. 

Ojciec Edgar

Ponad 40 osób uczestniczyło w spo-
tkaniu noworocznym seniorów z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się w 
Restauracji „Żmigród”.  Życzenia wszyst-
kim obecnym złożył burmistrz Grzegorz 
Gajewski.  

- Serdecznie dziękuję za zaproszenie i ko-
lejną już możliwość pięknego spędzenia cza-
su w gronie wspaniałych osób – mówił bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. – Jesteście pełni 
werwy i chęci działania, jesteście kopalnią 
pomysłów. Z waszej ogromnej kultury oso-
bistej czerpiemy na co dzień w naszej pracy. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski chwa-

lił dobrą współpracę seniorów z Opatow-
skim Ośrodkiem Kultury. Instruktor OOK 
Magdalena Szemraj z powodzeniem już od 
dwóch lat prowadzi chór seniorów. 

Podczas spotkania noworocznego se-
niorzy otrzymali od burmistrza Grzegorza 
Gajewskiego pięknie wydane kalendarze z 
zabytkami gminy Opatów. 

Gości powitała prezes UTW, Janina 
Sobala. Wiceprezes Zbigniew Nogal przed-
stawił osoby występujące w chórze. Obecnie 
chór liczy 13 solistów, uczestniczyło w spo-
tkaniu 11. Chór działa od 2015 r,. począt-
kowo jego dyrygentem był Paweł Żerdecki, 

potem Maciej Kandefer, od dwóch lat jest 
Magdalena Szemraj. 

Chór wykonał cztery utwory: włoski 
hymn katolicki na Boże Narodzenie „Adeste 
fideles”, piosenką z repertuaru Czerwonych 
Gitar, „Jest taki dzień”, kolędę „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”, popularną piosenkę z 
repertuaru Jerzego Połomskiego „Cała sala 
śpiewa z nami”.      

Życzenia seniorom złożyła wicestarosta 
powiatu opatowskiego Małgorzata Jalowska. 
Prezes Fundacji Polemika Marcin Wróblew-
ski wręczył seniorom upominki, filiżanki i 
czekolady. Zabawa i tańce trwały do późnych 
godzin nocnych. Popularne przeboje z róż-
nych lat grał i śpiewał Kazimierz Stępień. 
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GMINA PROMUJE SPORT
zwycięzcy Opatowskiej Ligi Futsalu 

W sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej  nr 2 imienia Partyzantów Ziemi 
Opatowskiej odbyły się rozgrywki  Opa-
towskiej Ligi Futsalu, Superpucharu i 
Opatowskiej Małej Ligi Mistrzów. Gospo-
darzem imprezy i jednocześnie najwięk-
szym jej mecenasem jest niezmiennie od 
początku Gmina Opatów i obecnie bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. 

- Bardzo się cieszę, że Opatowska Liga 
Futsalu nadal funkcjonuje i nie zaginęła po 
epidemii – mówi burmistrz Grzegorz Ga-
jewski. – Tym bardziej, że to już jej 16 edy-
cja. Piękna tradycja, impreza ponadlokalna, 
ponadgminna, swym zasięgiem wykracza 
poza Opatów. Przyjeżdżają tu zespoły z 
ośrodków większych od nas, z Sandomie-
rza, Staszowa, Ostrowca Świętokrzyskiego. 
Traktuję imprezę jako świetną promocję 
miasta i gminy. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom, organizatorom, że znaleźli czas i 
skorzystali z infrastruktury opatowskiej. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski jest dum-
ny, że w imieniu gminy mógł ufundować 
puchary dla najlepszych zawodników i 
drużyn. Cieszy się, że w rozgrywkach zna-
lazła się też Mała Liga Mistrzów. To odrywa 
dzieci od komputerów, telefonów, przycią-
ga nie tylko małych sportowców, ale też ich 
rówieśników, rodziców. Burmistrz podkre-
śla, że rozgrywki mogły być rozegrane dzię-
ki liderom i promotorom sportu, między 
innymi dzięki Jarosławowi Muszyńskiemu, 
którego zespół w przeszłości odnosił też 
sukcesy na szczeblu  wojewódzkim i krajo-
wym. Duży wkład wnosi także tradycyjnie 
małżeństwo Moniki i Waldemara Domaga-
łów, zwłaszcza w organizację Superpucharu. 
Poziom imprezy jest wysoki, organizatorzy 
nie muszą się wstydzić. 

Mistrzem XVI edycji Opatowskiej Ligi 
Futsalu została drużyna KS Daj z Wątro-
by, drugie miejsce zajęła drużyna Ekomax 
Kornacice, trzecie - Climatik Ostrowiec 
Świętokrzyski. Wyróżnienia indywidualne 
przyznano w kilku kategoriach. Najlepszym 
snajperem w Opatowskiej Lidze Futsalu, 
ze zdobytymi 47 bramkami został Konrad 
Skwarliński (KS Daj z Wątroby), najlep-
szym bramkarzem - Sebastian Bieniek (Cli-
matik), najlepszym zawodnikiem - Konrad 
Skwarliński (KS Daj z Wątroby).

Puchar Fair Play trafił do drużyny Pole-
sie Wiązownica, która otrzymała najmniej 
żółtych i czerwonych kartek. Ufundowała 
go Danuta Szypulska, dyrektor Powiatowej 
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
imienia Stanisława Czernika.

Nagrody rzeczowe, worki plecakowe 
wręczył i ufundował starosta Tomasz Sta-
niek.

Szczególne podziękowania należą się 
osobom, które wspierały imprezę: zastępcy 
burmistrza Marcinowi Słapkowi, dyrektor 
SP nr 2, Joannie Bińczak, dyrektor biblio-

teki, Danucie Szypulskiej, Karolowi Wysia-
dockiemu, Piotrowi Kasprzykowi, właści-
cielom Apteki Polesie-Opatów. 
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ROZMOWA Z KATARZYNĄ PARTYKĄ, 
WYCHOWANKĄ KLUBU PIŁKI SIATKOWEJ 

OKS VOLLEY OPATÓW

nasza siatkarka w USA

cd na str. 20

Kiedy zainteresowała się pani grą w 
piłkę siatkową, gdzie pani stawiała pierw-
sze kroki ?

Na pierwszy trening siatkówki w klubie 
OKS Opatów zabrała mnie ze sobą starsza 
siostra. Byłam wtedy w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej, więc miałam około 10 lat. Od 
razu mi się spodobał ten sport. Moim tre-
nerem był Paweł Fraszczyk oraz Grzegorz 
Skuza. Trenerzy po dzień dzisiejszy mnie 
wspierają i dopingują. Razem z klubem z 
Opatowa sięgnęliśmy po medale wojewódz-
kiej ligi młodziczek i kadetek. Dwa razy by-
liśmy na ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. 
Jako czternastolatka zostałam wybrana do 
Świętokrzyskiej Kadry Piłki Siatkowej, któ-
ra przygotowywała się na Turniej Nadziei 
Olimpijskich organizowany przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej w Spale. Podczas 
tego turnieju została wybrana szeroka Ka-
dra Polski U16, na którą miałam zaszczyt 
być zaproszona. Od tamtego czasu brałam 
udział w pięciu zgrupowaniach młodzie-
żowej kadry Polski. Wtedy zaczęłam też 
interesować się siatkówką coraz bardziej, 
oglądać coraz więcej meczów profesjonal-
nej siatkówki: mecze Plus Ligi, Tauron Ligi 
i reprezentacji Polski. Już wtedy wiedzia-
łam, że będę chciała dalej rozwijać się w tym 
kierunku. 

Kolejne kluby, w których  pani grała ?
Na Turnieju Nadziei Olimpijskich, 

oprócz trenerów kadry narodowej, obecni 
byli również trenerzy z czołowych klubów 
młodzieżowych w Polsce. Wraz z rodzicami 
zdecydowałam, że klasę trzecią gimnazjum 
rozpocznę w Legionowie. Tam, w klubie 
LTS Legionovia Legionowo, byłam przez 
dwa lata. W sezonie 2017/2018 zdobyliśmy 
złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii 
kadetki, a w kolejnym 2018/2019 - brązo-
wy medal Mistrzostw Polski w tej samej 
kategorii. W 2018 r. zdobyliśmy również 

pierwsze miejsce w Gimnazjadzie (Mistrzo-
stwa Polski Gimnazjów), które odbywały 
się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2019 
r. z kilkoma zawodniczkami z legionow-
skiej drużyny postanowiłam przenieść się 
do szkoły i klubu w Stężycy w wojewódz-
twie pomorskim. Tam ukończyłam liceum. 
W tamtym czasie z przyjmującej zostałam 
rozgrywającą. W sezonie 2019/2020 zdo-
byliśmy srebro Mistrzostw Polski Juniorek, 
a ja zostałam wyróżniona nagrodą indywi-
dualną dla najlepszej rozgrywającej turnie-
ju i objęta sponsorem firmy Red Bull. W 
kolejnym sezonie 2020/2021 zdobyliśmy 
brąz Mistrzostw Polski Juniorek i tym za-
kończyłam moją młodzieżową przygodę 
siatkarską. Moim głównym trenerem przez 
te cztery lata młodzieżowej siatkówki był 
Dawid Michor. Razem z klubem GKS Wie-
życa Stężyca braliśmy również udział w roz-
grywkach 2 Ligii siatkówki kobiet. Bardzo 
dobrze wspominam te czasy, gdy każdego 
dnia czułam, że się rozwijam i pogłębiam 
swoją siatkarską wiedzę. 

W trakcie trzeciej klasy liceum zdecy-
dowałam o studiach w USA, gdzie system 
i fundusze pozwalają na łatwiejsze pola-
czenie studiowania wraz z udziałem w roz-
grywkach sportowych. 

Czy jest różnica w systemie szkolenia, 
rozgrywek pomiędzy USA a naprzykład 
polskimi klubami?

W USA sport jest nieodłączną częścią 
uczelni. National Collegiate Athletic As-
sociation (NCAA) to związek sportów 
uczelnianych, który obejmuje ponad 1000 

szkół wyższych na terenie USA. Każda 
uczelnia ma ponad 10 drużyn reprezentu-
jących szkolne barwy w różnych sportach, 
jak: siatkówka, koszykówka, pływanie, 
football amerykański, lekkoatletyka, golf, 
tenis i wiele innych w zależności od szkoły. 
Są trzy poziomy (dywizje), a każda dywizja 
podzielona jest na konferencje. Moja uczel-
nia University of Wyoming znajduje się w 
pierwszej Dywizji oraz konferencji Moun-
tain West. 

W Polsce, aby profesjonalnie uprawiać 
siatkówkę po zakończeniu szkoły liceal-
nej, można celować w profesjonalną ligę 
siatkówki kobiet Tauron Ligę lub udać się 
na „zaplecze” Tauron Ligii i grać w I lidze 
kobiet. Wiadomo, że wraz z profesjonalną 
siatkówką ciężko pogodzić studiowanie 
na najwyższym poziomie w Polsce. System 
działający w USA jest lepiej przystosowany, 
aby wspomóc studenta od strony edukacyj-
nej i sportowej. 

Czy łatwo jest pogodzić studiowanie i 
udział w rozgrywkach sportowych?

Sposób, w jaki podzielone są semestry 
w USA, również różni się od tego, jak jest 
to w Polsce. W USA mamy dwa główne 
semestry trwające około 4 miesiące każdy. 
Semestr jesienny zaczynamy pod koniec 
sierpnia i trwa on do polowy grudnia. Se-
mestr wiosenny rozpoczyna się w połowie 
stycznia i trwa do polowy maja. To, kiedy 
trwa sezon zależy od danego sportu. Se-
zon rozgrywek piłki siatkowej rozpoczyna 
się już w sierpniu, więc w lipcu zaczynamy 
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historii duch tajemny 

Oryginalne zeznanie Mariana Łazarza z dnia 19 kwietnia

OCALENI OD ZAPOMNIENIAKontynuujemy 
cykl artykułów po-
święconych wspo-
mnieniom osób, 
którym dane było 
przeżyć II wojnę 
światową w powie-
cie opatowskim. 
Tym razem przed-
stawimy zapis 

wspomnień Mariana Łazarza, Jana So-
bolewskiego, Marii Pawlickiej oraz Janiny 
Dec. Zobrazowane świadectwa to mate-
riały dochodzeniowe Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZN) w  
Radomiu w sprawie zbrodni hitlerowskich 
popełnionych na terenie powiatu opatow-
skiego -protokoły przesłuchania świadków 
i zestawienie zbrodni niemieckich.

Osoby te zostały przesłuchane kolejno w 
dniach 18 i 19 kwietnia oraz  4 i 11 maja 1946 
roku w Sądzie Grodzkim w Opatowie przez 
sędziego A. Zalewskiego z udziałem protoko-
lanta J. Kwiatkowskiego w charakterze świad-
ków po uprzedzeniu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.

Marian Łazarz
24 lata. Zamieszkały w Adamowie gmina 

Opatów. Krawiec. Niekarany.
W czasie jednej z łapanek ludności cy-

wilnej zostałem schwytany i w dniu 3 czerw-
ca 1940 r. wywieziony na przymusowe robo-
ty do Niemiec, skąd w dniu 25 sierpnia tegoż 

samego roku zdoła-
łem zbiec. Po upły-
wie około roku, 22 
września 1941 r., zo-
stałem zaaresztowany 
w czasie pracy przez 
byłych funkcjonariu-
szy SD: Stanisława 
Słonkę i Nowaczyka, 

którzy doprowadzili mnie do miejscowego 
SD, a następnie osadzili w areszcie za to, że 
zbiegłem z Niemiec z przymusowych robót. 
Po upływie około dwóch tygodni etapami 
zostałem przewieziony pod eskortą żandar-
merii niemieckiej do przejściowego obozu 
karnego w okolicach Krakowa; przez cały 
czas tej drogi byłem zakuty w kajdany, przy 
czym w pierwszym etapie na trasie Sando-
mierz po raz pierwszy zakuł mnie w kajdany 
żandarm niemiecki z pochodzenia, Billert 
vel Biller. Po upływie dwóch miesięcy po-
bytu we wspomnianym obozie przewie-
ziono mnie do obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu, w którym przebywałem około 
4 miesięcy. Po tym przewieziono mnie do 
obozu koncentracyjnego we Wrocławiu, 
Oranienburgu i Lüneburgu, w których łącz-

nie przebywałem około 8 miesięcy, po czym 
zwolniony zostałem do pracy na terenie Rze-
szy, skąd znów po upływie roku przydzielo-
no mnie do pracy, z której wówczas udało 
się mnie zbiec do Polski. W czasie pobytu w 
areszcie opatowskim 5–6 razy byłem świad-
kiem, jak funkcjonariusze policji kryminal-
nej: Stanisław Słonka i Tadeusz Teodorczyk 
wyprowadzali z celi młodych ludzi zaaresz-
towanych za niedostarczenie kontyngentu, 
wprowadzali do sąsiedniej celi, gdzie bito 
ich gumą niemiłosiernie, w okrutny sposób, 
o czym świadczyły jęki ofiar torturowanych 
i późniejsze opowiadania. Między tymi, nad 
którymi się znęcano, byli również podejrzani 
o działalność polityczną.

Po powrocie z Niemiec dowiedziałem się 
od swego stryja Leona Łazarza, zam. w Prze-
uszynie, gm. Ćmielów, pow. opatowskiego, 
że syn jego, a mój brat stryjeczny Jan Łazarz, 
[zam.] również w Przeuszynie, został za-
strzelony przez  funkcjonariuszy policji gra-
natowej posterunku opatowskiego Ślęzaka i 
Grysa w chwili, gdy został przez nich we wsi 
Gierczycach zatrzymany jako goniec Bata-
lionów Chłopskich na terenie wspomnianej 
wsi, gm. Wojciechowice, pow. opatowskiego. 
Bardzo często widziałem, jak wspomniany 
Słonka, Teodorczyk, Nowaczyk, Ślęzak, 
Grys i inni jeździli w teren razem z żandar-
merią niemiecką, biorąc udział w walkach z 
partyzantami.

Jan Sobolewski
Urodzony 9 października 1904 r. Za-

mieszkały w Opatowie na ulicy Szerokiej 17. 
Blacharz. Niekarany.

Po wysiedleniu ludności żydowskiej w 
Opatowie widziałem, jak żandarmi niemiec-
cy, między którymi był również Ryszard 
Hospodar, funkcjonariusz miejscowego 
SD, którego powszechnie nazywano „szofe-
rem”, prowadzili na cmentarz żydowski 6–8 
Żydów, którzy za chwilę zostali przez nich 
zastrzeleni. Niedługo po tym, ktoś wykrył 
jedną rodzinę żydowską, którą znów żan-
darmeria niemiecka, a między nimi znany 
ze swego okrucieństwa żandarm Biller (Bil-
lert), prowadziła i rozstrzeliła na żydowskim 
cmentarzu. Grupa owych Żydów liczyła 6 
osób, w tym jedno niemowlę.

Maria Pawlicka
50 lat. Zamieszkała w Opatowie na ulicy 

Kirkuckiej 3. Gospodyni domowa – bezro-
botna. Niekarana.

W czasie okupacji niemieckiej przez okres 
jednego roku mieszkali u mnie Józef i Maria, 
małżonkowie Kuźniewscy – volksdeutsche. 
Razu pewnego, dokładnie nie pamiętam 
daty, mąż mój Leon, jako gospodarz, zwrócił 
jej uwagę, aby przestrzegała niezbędnych w 
każdym domu porządków. Czując się tym 
dotknięta, posłała swego syna po policję, w 
następstwie czego przyszedł do naszego domu 
policjant granatowy Szymczak, który nic nie 
mówiąc, począł bić męża po całym ciele długą, 
grubą gumą. Gdy starsza moja córka Jadwiga, 
wziąwszy ojca za szyję, chciała go uchronić od 
ciosów, ten chwycił ją, silnie odpychając, po 
czym zabrał męża do aresztu. W następstwie 
pobicia mąż doznał szeregu obrażeń i sińców 
krwawych.

W związku z dokonywaniem przez męża 

autor tekstu 
Radosław Sroczyński
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Z OPATOWSKIEJ RODZINY 
pogrzeb Zbigniewa Andrzeja Judyckiego

tzw. wówczas nielegalnego uboju, byliśmy sta-
le szantażowani przez funkcjonariuszy policji 
granatowej, a w szczególności zaś przez zna-
nego w całym mieście z tego rodzaju wystę-
pów Jana Krowińskiego, przed którym często 
musieliśmy się okupywać, dając mu tytułem 
łapówki rozmaitego rodzaju wyroby. Rów-
nież w czasie okupacji niemieckiej przez okres 
jednego roku mieszkał u mnie funkcjonariusz 
policji granatowej Witold Ślęzak; ze słyszenia 
wiadomo mi, że on ma na sumieniu śmierć kil-
ku ludzi, w tym jednego człowieka, który bę-
dąc skazanym wyrokiem sądu niemieckiego, 
usiłował zbiec w czasie odprowadzania go do 
miejscowego aresztu. Ślęzak przybył do mnie 
zupełnie biednym, a gdy się ode mnie wypro-
wadzał, nie mógł swoich rzeczy na trzy wozy 
pomieścić. W czasie trwania getta, tudzież po 
wysiedleniu ludności żydowskiej, cała nasza 
rodzina stwierdzić może, że Ślęzak zrabował z 
getta, tudzież zmuszał nielicznie pozostałych 
Żydów do znoszenia mu rozmaitego rodzaju 
cennych podarków, głównie skór i wyrobów 
tekstylnych.

Franciszek Kidoń

Janina Dec
43 lata. Zamieszkała w Opatowie na uli-

cy Łagowskiej 29. Nauczycielka. Niekarana.
W dniu 4 czerwca 1940 r., w godzinach 

porannych, mąż mój Antoni Dec został za-
aresztowany wraz z wieloma innymi dzia-
łaczami społecznymi miejscowego terenu. 
Przy czym aresztowanie miało miejsce w ten 
sposób, że około godz. 7.00 przyszedł do na-
szego mieszkania oficer gestapo, który mó-
wiąc po polsku, zapytał się o męża, a gdym 
odpowiedziała, że wyszedł na miasto, cze-
kał przy drzwiach na powrót męża, nie ze-
zwalając nikomu wyjść z mieszkania. Przed 
domem widziałam w tym czasie funkcjona-
riusza policji kryminalnej przy miejscowym 
SD Stanisława Słonkę. Po powrocie męża do 
domu został on przez wzmiankowanego na 
wstępie żandarma zatrzymany i zabrany po 
to, by w niedługim czasie wraz z innymi zgi-
nąć śmiercią męczeńską w dniu 29 czerwca 
1940 r., w czasie dokonywania masowej eg-
zekucji w lesie brzaskim w okolicach Skarży-
ska-Kamiennej.

Z przykrością dowiedzieliśmy się o 
śmierci Zbigniewa Andrzeja Judyckiego, 
naszego przyjaciela, człowieka wielu pasji 
i zainteresowań, potomka znanej rodziny 
opatowskiej. Msza  żałobna  odprawiona 
została 1 lutego w kolegiacie św. Marcina 
w Opatowie. Zbigniew Andrzej Judycki spo-
czął na cmentarzu parafialnym w rodzin-
nym grobie.

Zbigniew Andrzej Judycki urodził się 
4 września 1948 r. w Opatowie. Ukończył  
studia prawniczo-administracyjne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim (1970-74), studia 
podyplomowe w Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu (1976-77) i na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1978-80 et-
nografia, specjalizacja – folklor polonijny). W 
1994 r. został doktorem nauk humanistycz-
nych, uzyskał habilitację w 1996 na Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w 
Londynie, od 1996 był docentem, a następnie 
profesorem PUNO.

Zbigniew Andrzej Judycki zmarł 26 
stycznia br. w Warszawie. Był dziennikarzem, 
biografem Polonii, autorem ponad 60 publi-
kacji biograficznych, organizatorem między-
narodowych sympozjów polonijnych, miedzy 
innymi we Francji, Włoszech, Wielkiej Bryta-
nii, Austrii i Polsce.

Był wieloletnim współpracownikiem Pol-
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londy-

nie jako kierownik Zakładu Biografistyki Po-
lonijnej. W latach 1980-2007 przebywał na 
emigracji we Francji. Był współzałożycielem 
Instytutu Badań Biograficznych w Maisons-
-Alfort w 1993 r., laureatem wielu nagród i 
odznaczeń za działalność polonijną.  

Pełnił funkcję głównego specjalisty oraz 
pełnomocnika komendanta głównego ds. 
popularyzacji i historii policji w Komendzie 
Głównej Policji w Warszawie (2008-2012); 
był prorektorem Wyższej Szkoły Huma-
nistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu 
(2010-2012); doradcą marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego ds. Polonii i spraw zagra-

nicznych (2011); ekspertem w Parlamentar-
nym Zespole ds. Służb Mundurowych Sejmu 
RP (2012-2015); redaktorem prowadzącym 
w Wydawnictwie Sejmowym w Warszawie 
(2017-2018); przewodniczącym Rady Fun-
dacji Sedeka w Warszawie; współpracow-
nikiem Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego oraz Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Stał się inicjatorem budowy 
pomnika Polonii w Warszawie. Był organi-
zatorem 22 międzynarodowych sympozjów 
biografistyki polonijnej (między innymi w Pa-
ryżu, Londynie, Brukseli, Wiedniu, Rzymie, 
Warszawie), inicjatorem wystawy „Polacy w 
siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

Od nieżyjącego obecnie dozorcy bu-
dynków po monopolowych, Stanisława 
Czajkowskiego, dowiedziałam się zaraz po 
tym, że wraz z funkcjonariuszem niemiec-
kim przyjechał pod mój dom i Stanisław 
Słomka, który niewątpliwie informował 
go, co do miejsca naszego zamieszkania. W 
czasie oczekiwania na męża, Słonka pozo-
stał na zewnątrz budynku, był niewidziany 
przez obecnego w przedpokoju Niemca, 
rozmawiał i przechadzał się z Czajkowskim 
i niewątpliwie gdyby chciał, mógłby za jego 
pośrednictwem ostrzec męża, by do domu 
nie wracał.

Zebrane tu wspomnienia przedstawiają 
konkretne wydarzenia i fakty z życia miesz-
kańców powiatu opatowskiego. Warto te 
ulotne wspomnienia pielęgnować aby nie 
zatarł ich czas. Oczami świadków możemy 
przyglądać się wstrząsającym wydarzeniom 
z przeszłości.

Radosław Sroczyński
Pedagogiczna Biblioteka w Opatowie
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NOŻE NA KAŻDĄ OKAZJE
nasze firmy

Jakub Wojsa z Opatowa znany jest w 
kraju z produkcji różnego rodzaju noży. 
Wykonuje je ręcznie od podstaw, uży-
wa stali nierdzewnych, węglowych oraz 
proszkowych, zaczynając od kawałka sta-
li i kończąc na gotowym produkcie.

- Jako jeden z niewielu robię szlify skan-
dynawskie – mówi Jakub Wojsa. - Tradycyj-
ny nóż posiada wyższy szlif, który nie scho-
dzi się na zero w przeciwieństwie do szlifu  
skandynawskiego. Wybieram najlepszy 
materiał. Kupuję dobrej jakości stal od do-
stawców, którzy zajmują się sprzedażą stali 
gatunkowych. Kiedyś robiłem noże ze stali 
węglowych, teraz głownie ze stali nierdzew-
nych, proszkowych oraz wysokiej jakości 
stali węglowych. Zawsze jest to konstrukcja 
typu fulltang, czyli jednolity kawał stali z 
dwoma okładzinami na rękojeści

Sposób na życie
Ukończył Liceum Ogólnokształcące 

imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie, 
klasę humanistyczną. Zawsze interesowała 
go historia. Uczestniczył w rekonstrukcjach 
historycznych. Działał w nieistniejącym już 
Hufcu Rycerstwa Opatowskiego. Wtedy 
kupił sobie nóż, ale nie był zbyt funkcjo-
nalny. Stwierdził, że nie ma nic trudnego w 
tym, by samemu wykonać takie narzędzie. 

Teraz przyjemność łączy z pożyteczno-
ścią. Produkcja noży jest jego pasją. Pierw-
szy z nich wykonał w wieku 14 lat. Nie było 

to łatwe zadanie, ale wzbu-
dziło uznanie wśród znajo-
mych i przyjaciół.  

Od tego czasu, w ciągu 
dziewięciu lat,  zrobił oko-
ło 1800 noży, większość w  
ostatnich 5 latach. Z tego 
się utrzymuje, chociaż ro-
dzice i znajomi początkowo 
sceptycznie podchodzili do 
tego, aby było to coś wię-
cej niż zainteresowanie, na 
przykład sposób na życie. 
Obawiali się, że nie da się z 
tego wyżyć. 

Tymczasem noże to, 
wiadomo, przedmioty co-
dziennego użytku. Zapo-
trzebowanie na wyroby jest 
duże, zwłaszcza w sezonie 
przedświątecznym, gdy 
klienci kupują różne pre-
zenty.  

- Nie tak dawno noże 
sprzedawałem od 150 zł 
do 600 zł – wyjaśnia Jakub 
Wojsa. - Teraz najczęściej 
od 300 do 600  i więcej zło-
tych. Klientów pozyskuję 
przez Internet i na wszelkich zlotach, spo-
tkaniach oraz konwentach.   

Na granicy rzemiosła 
i sztuki

Kiedyś interesował 
go inny klient. W cią-
gu ostatnich dwóch lat 
zmienił jednak koncep-
cję produkcji noży. Nie 
stawia już na unikalne 
wyroby, rzadkie, nie-
powtarzalne, tylko na 
dobrej jakości, dostępne 
dla każdego. 

Dociera do pasjona-
tów kuchni domowej, 
myślistwa, wędkarstwa, 
biwaków. Wykonuje 
noże domowe, terenowe, 
surviwalowe. To wyroby 
o długości od kilku do 
40 centymetrów, noże, 
maczety. Jednym z więk-
szych wyrobów, o spo-
rej szerokości jest tasak 
serbski, który doskonale 
sprawdza się w domowej 
kuchni i na biwaku. 

Na jeden nóż poświęca od kilku do kil-
kudziesięciu godzin pracy. - Trzeba przy-
kładać wielką staranność do każdego etapu 
produkcji – wyjaśnia Jakub Wojsa. - Można 
bowiem bardzo łatwo zaprzepaścić wszyst-
ko w każdym dosłownie momencie. Wy-
starczy chwila nieuwagi. 

Jakub Wojsa zdążył wypracować sobie 
oryginalny styl, który jest rozpoznawalny w 
środowisku ludzi zajmujących się ręcznym 
wyrobem noży. Raczej nie wzoruje się na 
nikim. Swoje noże utrzymuje w surowej, by 
nie powiedzieć topornej konwencji. 

W swojej firmie 
Jakub Wojsa od trzech lat prowadzi 

firmę pod nazwą Wojsart. Kiedy szedł do 
urzędu zarejestrować działalność, musiał 
dwa razy powtarzać, czym będzie się zajmo-
wał. Ludzie nie za bardzo chcieli uwierzyć, 
że w Opatowie coś takiego może się udać.

Od września ubiegłego roku zatrudnia 
jednego pracownika, który wcześniej był 
u niego na stażu. Planuje przyjęcie jeszcze 
jednej osoby. Zamierza też rozbudować sie-
dzibę swojej firmy, by mieć jeszcze lepsze 
warunki do pracy. Chce zainwestować w 
nowe, duże maszyny.   
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JESZCZE O ZACHODNIM 
PORTALU BAZYLIKI

hipotezy o obecności templariuszy 

Pragniemy w tym krótkim tekście 
raz jeszcze przyjrzeć się zachodniemu 
portalowi romańskiej bazyliki w Opato-
wie, który wciąż budzi żywe zaintere-
sowanie badaczy. W literaturze przed-
miotu uważa się, że portal w swojej 
pierwotnej – zatartej już dziś – formie, 
stanowić mógł artystyczny wyraz idei 
krucjatowej, która za sprawą m.in. san-
domierskich krzyżowców dotarła w XII 
wieku także i na ziemie polskie. 

Szczególne zainteresowanie wzbudza-
ły opisane przez Jana Długosza zaginione 
(słowo „zaginione” szczególnie akcentu-
jemy) dziś detale architektoniczne porta-
lu, których integralnym elementem były 
wyobrażenia dwóch postaci, już to funda-
torów kościoła, już to rycerzy templariu-
szy, jak to interpretowano jeszcze w XV 
wieku. 

Chcemy nie tylko przybliżyć – dziś 
trudny do odczytania dla osób niezajmu-
jących się zawodowo historią sztuki – wy-
gląd portalu, ale także podzielić się przy-
puszczeniami, które dotychczas nie były 
podejmowane w literaturze przedmiotu.   

Due imagines sub habitu templariorum
Hipoteza dotycząca obecności tem-

plariuszy w Opatowie, a nawet istnienia 
tam ich klasztoru (coenobium), opiera 
się w zasadzie na dwóch wzmiankach 
Jana Długosza, z których jedna znajduje 
się w Liber beneficiorum czyli Księdze 
uposażeń diecezji krakowskiej, a druga 
w słynnych Rocznikach. W swoim Liber 
beneficiorum Długosz opisuje m.in. jak 
współczesny mu (2 poł. XV w.) dziekan 
opatowski Rafał z Brzezia h. Leliwa do-
patrzeć się miał na świątyni wizerunków 
templariuszy, a następnie, kierując się 
„przesądem i pustą wyobraźnią” pozba-
wić ich głów. We fragmencie tym – do-
brze znanym historykom i mieszkańcom 
Opatowa – pojawia się wcale dokładny 
opis zachodniego portalu świątyni, gdzie 
„powyżej, po obu stronach” (supra utru-
nque postem) widnieć miały owe „dwie 
postacie” (due imagines) w strojach tem-
plariuszy (sub habitu templariorum). 
Warto opisowi temu poświęcić nieco 
więcej uwagi, gdyż odnosi się on do wciąż 
przecież istniejącego, choć przebudo-
wanego, zachodniego portalu kolegiaty, 
a także jest świadectwem istniejącej od 
późnego średniowiecza lokalnej tradycji 
wiążącej templariuszy z Opatowem. 

Na wstępie należy podkreślić, że za-
chowany do dziś portal daje nam jedynie 
pewne wyobrażenie o zewnętrznym za-
rysie trójarkadowego wejścia do kruchty, 

która pierwotnie 
poprzedzała właści-
we wejście do świą-
tyni – jak wynika 
z ustaleń historyka 
sztuki Zbigniewa 
Św i e c h o w s k i e g o 
(zdj. 1). W momen-
cie budowy kościo-
ła (prawdopodob-
nie lata 50. lub 60.  
XII wieku; choć 
niektórzy badacze 
przesuwają data-
cję nawet na lata 
30. tego stulecia) 
właściwy portal za-
chodni znajdować 
się miał wewnątrz 
tzw. portyku wgłęb-
nego – czyli prze-
strzeni otwartej od 
zachodu trzema ar-
kadami, z których 
środkowa wspierała 
się na dwóch ko-
lumnach i była wyż-
sza od pozostałych 
(zdj. 2). 

Warto dodać, 
że bazy po tych 
dwóch romańskich 
kolumnach zacho-
wały się do dziś i 
znajdują się pod be-
tonowymi schoda-
mi prowadzącymi 
obecnie do wnętrza 
świątyni. Właściwy 
portal usytuowany 
był natomiast ok. 
5 m w głąb od lica 
dzisiejszej fasady w 
miejscu, w którym 
znajduje się prze-
strzeń nawy głów-
nej. Już samo to wy-
jątkowe jak na ten 
okres wejście, czy-
niło świątynię opa-
towską jedyną taką 
budowlą w Polsce i 
jedną z niewielu w 
Europie! 

cd na str. 18
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pamięć o powstaniu styczniowym

W ROCZNICĘ BITWY 
OPATOWSKIEJW 159. rocznicę bitwy opatowskiej 

odbyły się uroczystości w rynku. Miesz-
kańcy złożyli kwiaty przy pomniku majora 
Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”. 

Hołd bohaterom
Uroczystości rozpoczęły się od odśpie-

wania hymnu państwowego. Głos zabrał 
burmistrz Grzegorz Gajewski, który po-
dziękował młodzieży i ich wychowawcom 
za obecność. - Czasem spotykamy się z py-
taniem, dlaczego my, Polacy, czcimy poraż-
ki, klęski – powiedział. - Moim zdaniem nie 
jesteśmy po to, by czcić porażkę, jesteśmy 
po to, by oddać hołd bohaterom.   

Burmistrz Grzegorz Gajewski podkre-
ślił, że trzeba oddać hołd tym wielkim Po-
lakom, którzy nie patrząc na to, że ojczyzna 
nie istniała na mapie świata, walczyli o jej 
niepodległość.  

- Stoimy na płycie rynku, dokładnie w 
159. rocznicę rozpoczęcia bitwy opatow-
skiej, bitwy przegranej, ale bitwy koniecz-

nej – przypomniał burmistrz Grzegorz Ga-
jewski. - Likwidowane były dwory. Miasta, 
które sprzyjały powstańcom, traciły prawa 
miejskie. A jednak polskość nie zaginęła. 

Duch wolności 
Przewodnicząca Rady Powiatu, Bożena 

Kornacka przypomniała, że chociaż kilku-
godzinne boje w Opatowie zakończyły się 
klęską, to jednak pobudzono ducha wolno-
ści, niepodległości. - Składam hołd dawnym 
bohaterom i dziękuję wszystkim państwu, 
że spotkaliśmy się tutaj kolejny raz – pod-
kreśliła przewodnicząca. 

Wicestarosta Małgorzata Jalowska po-
dziękowania za przybycie mieszkańcom i 
klasom mundurowym. - Szczególna pamięć 
należy się tym, którzy 159 lat temu oddali 
swe życie za naszą małą ojczyznę – powie-

działa. – Wielu mieliśmy takich wielkich 
ludzi na ziemi opatowskiej. Cześć i chwała 
bohaterom! 

Na trąbce zagrał uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Michał Różalski. W jego wy-
konaniu usłyszeliśmy dwa utwory: „Cisza” 
i „Pieśń na znojną walkę”, które świetnie 
wpisały się w atmosferę uroczystości. 

Kwiaty przed pomnikiem Ludwika 
Zwierzdowskiego „Topora” złożyły delega-
cje: Urzędu Miejskiego na czele z burmi-
strzem Grzegorzem Gajewskim, Starostwa 
Powiatowego na czele z wicestarostą Mał-
gorzatą Jalowską, Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Opatowskiej, przedszkoli, szkół, bi-
blioteki, Opatowskiego Ośrodka Kultury.    

Uroczystości przed pomnikiem zakoń-
czyło odśpiewanie „Roty”.
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innowacyjna lekcja historii

„OPATÓW 43 
- PODZIEMIE W AKCJI”

Mogiła powstańca
Druga część uroczystości odbyła się w 

OOK, gdzie Młodzieżowa Grupa Teatral-
na „Paradoks” wystawiła sztukę Gabrieli 
Zapolskiej „Mogiła powstańca”, opubliko-
waną początkowo w 1903 r., specjalnie dla 
Heleny Modrzejewskiej, pod pseudoni-
mem Józefa Maskoffa. Spektakl wyreżyse-
rowała Edyta Gwoździk. 

–To adaptacja dość mało znanej sztu-
ki – wyjaśniała Edyta Gwoździk. – Pół-
godzinna jednoaktówka, historia rodziny, 
która podczas powstania straciła swego 
syna. Zostaje młoda wdowa wraz z ojcem 

Uczniowie z Opatowa wzięli aktywny 
udział w innowacyjnej lekcji historii. A 
wszystko dzięki grze „Opatów 43 – pod-
ziemie w akcji" zorganizowanej na pa-
miątkę 80. rocznicy rozbicia więzienia.

Rocznica rozbicia więzienia w Opato-
wie stała się inspiracją do przygotowania 
tej niecodziennej lekcji z wykorzystaniem 
nowoczesnych form edukacji. 6 marca ro-
zegrana została gra miejska z aplikacją Ac-
tion Track.Towarzyszyły jej quizy, zagadki, 
zadania kreatywne i logiczne z telefonem 
w ręku. 

- Po raz pierwszy wyszliśmy poza ob-
szar Kielc, koncentrując fabułę gry w 
przestrzeni Opatowa – mówi Ilona Religa 
z Delegatury IPN w Kielcach, która była 
organizatorką gry. - Dlatego też praca nad 
projektem „Opatów ’43 – podziemie w 
akcji” była dla mnie, osoby pochodzącej 
z Opatowa, nie tylko osobistym wyzwa-
niem, ale jednocześnie dostarczyła dużo 
satysfakcji, szczególnie, kiedy uczestnicy 
dziękowali i gratulowali pomysłu. Cieszę 
się, że nasza propozycja spotkała się z po-
zytywnym odbiorem, co zdecydowanie 
motywuje do dalszego działania.

W ciekawej lekcji historii wzięło 
udział 10 zespołów z opatowskich szkół, 
w sumie około 50 osób. Trasa prowadziła 
między innymi przez rynek w Opatowie, 
zabytkowe uliczki miasta czy park. Po 
drodze uczniowie musieli rozwiązać kilka 
zagadek, wykazać się odrobiną wiedzy czy 
poddać się prostemu testowi na celność w 
postaci rzutu piłką do kosza.

Na scenie Opatowskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się podsumowanie gry i 
wręczenie podziękowań uczestnikom oraz 
nagród tym, którzy najlepiej poradzili so-
bie z zadaniami.

I miejsce  zajęła drużyna Kolumbów, 
II - drużyna Łączniczek, obie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi 

swego męża. Pojawia się przyjaciel rodziny, 
duchowny, zakonnik i prosi, aby utrzymy-
wać ojca powstańca w przekonaniu, że syn 
żyje. Ona pisze listy w imieniu syna i odpi-
suje na nie. 

Wymowny spektakl, zmuszający do 
refleksji, zadumy. Ważną rolę odgrywa w 
nim krzyż, stary, symbol mogiły. Wydany 
został dekret o zakazie stawiania krzyży, 
a ten krzyż powstał przed powstaniem 
i został przeniesiony przed okno domu. 
Interesującą scenografię wykonała Beata 
Piątek.  

 W spektaklu wystąpili: Konrad Góra – 

jako Nowowiejski, Zuzanna Cebula -Lora 
, zakonnik – Grzegorz Kotkowski, służący 
– Filip Skrok, służąca - Ewa Wyrzykowska. 
Głos powstańcowi dał Patryk Gniaź, Na 
koniec spektaklu Sylwia Kurasińska recy-
towała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego „Elegia o chłopcu polskim”.  Wszy-
scy aktorzy to uczniowie  jednej placówki, 
Zespołu Szkół nr 1 imienia pułkownika 
„Ponurego”, tak zwanej „Szkoły na górce”.  

Na dolnym holu OOK zaprezentowa-
na została wystawa „Powstanie styczniowe 
w sztuce”. Nie zabrakło poczęstunku dla 
przybyłych gości. 

Akcja rozbicia niemieckiego więzienia w Opatowie została przeprowadzona 12 
marca 1943 r. przez oddział partyzancki „Jędrusie” oraz miejscową placówkę AK. 
Decyzję o uwolnieniu aresztowanych wydał komendant Inspektoratu Sandomier-
skiego AK płk Antoni Żółkiewski „Lin”. Bramę więzienia rozbito przy pomocy wiązki 
granatów. W wyniku przeprowadzonej akcji uwolnionych zostało około 80 więź-
niów, wśród których były kobiety.

Opatowskiej, III -  drużyna SP1 ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława 
Gano.

Gościem specjalnym wydarzenia była 
kpt. Stanisława Filarowska, żołnierz AK.

Grę miejską zorganizowała Delega-
tura IPN w Kielcach wraz z Opatowskim 

Ośrodkiem Kultury. Wydarzenie odbyło 
się pod patronatem honorowym burmi-
strza Grzegorza Gajewskiego oraz starosty 
Tomasza Stańka. W projekt zaangażowało 
się również Powiatowe Centrum Kultury 
w Opatowie, a także Opatowska Grupa 
Rekonstrukcyjna.
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narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

HOŁD BOHATEROM

1 marca, na Skwerze Żołnierzy Wyklę-
tych w Opatowie, odbyły się uroczystości 
patriotyczne. W centralnym miejscu, przed 
pomnikiem, mieszkańcy złożyli kwiaty i 
wieńce.  

W Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” uczczono pamięć żołnierzy po-
wojennego podziemia niepodległościowego. 
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania 
hymnu narodowego.

Dramat 250 tys. więzionych
Na początku uroczystości burmistrz Grze-

gorz Gajewski podkreślił, że cieszy się z licznej 
obecności mieszkańców, którzy zebrali się, by 
uczcić ten wyjątkowy dzień. - Jestem wzruszo-
ny, że tak wiele delegacji, tak wielu młodych 
ludzi poświęciło swój czas, by pojawić się tutaj 
na skwerze, upamiętnić śmierć i katorgę boha-
terów – powiedział. - To miejsce, skwer, który 
powstał rok temu, ma na zawsze upamiętniać 
walkę, heroizm i poświęcenie tych bohaterów. 
Bohaterów, bo to byli ludzie, którzy nie waha-
li się poświęcić wszystkiego, co mieli.

Burmistrz Grzegorz Gajewski przypo-
mniał, że dziś mija 80 lat od wydarzeń z lat 40. 
Dziś cywilizacja poszła do przodu. - Wyobraź-
my sobie jak bardzo prymitywni musieli być 
wtedy ci, tak zwani, żołnierze. Ile gwałtów, 
rabunków ciągnęło się za Armią Czerwoną, 
ile nieszczęść, zamordowanych niewinnych 
kobiet, dzieci, mężczyzn, polskich patriotów 
– mówił burmistrz. - I żołnierze wyklęci po-
wiedzieli wtedy nie. Oni sprzeciwili się temu 
systemowi, który został im narzucony. Stawali 
w obronie ludności cywilnej. Dla nich wojna 
nie skończyła się w roku 44, 45 tylko trwała 
nadal. Dla ostatniego wyklętego „Lalka” woj-
na skończyła się dramatem w 1963 roku, w 
październiku, kiedy jako ostatni wyklęty w 
obławie został zastrzelony. 

Ten skwer, jak mówił burmistrz, sym-
bolizuje dramat 250 tys. więzionych pol-
skich patriotów. Dramat tych wszystkich, 
którzy zostali zniszczeni. Dramat tych, 
którzy stracili swoje życie w walce o wolną 
Polskę.  Skwer upamiętnia sześcioro tych 
najbardziej znanych. Są to: generał August 
Emil Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna 
„Inka”, major Bolesław Kontrym „Żmu-
dzin”, pułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”, 
major Hieronim Dekutowski „Zapora” i 
rotmistrz Witold Pilecki „Witold”. Pamięć 
o nich miała zaginąć.  

Modlitwa i pieśni 
Podczas uroczystości burmistrz Grzegorz 

Gajewski powitał  w sposób szczególny panią 
kapitan Stanisławę Filarowską, opatowiankę, 
żołnierza Armii Krajowej. - Jest dla nas pani 
absolutną ikoną, jest pani z nami, życzymy 

wiele zdrowia, pomyślności – zwrócił się do 
Stanisławy Filarowskiej. 

Modlitwę w intencji wszystkich, którzy 
walczyli i zginęli, odmówił ojciec Demetriusz. 

Program artystyczny podczas uroczysto-
ści przygotowała młodzież z Zespołu Szkół 
numer 1, działający przy Opatowskim Ośrod-
ku Kultury Teatr Paradoks. Chór Świętego 
Marcina Ad Astra pod dyrekcją Magdaleny 
Szemraj wykonał przejmujące, nostalgiczne 
utwory: „Na znojną walkę”, „Kujawiak party-
zancki” („Kujawiak akowski”), „Więc szumcie 
nam jodły piosenkę”. 

Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przy pomniku. W kolejności skłaniali gło-
wy przed żołnierzami wyklętymi: delegacja 
miasta - kapitan Armii Krajowej Stanisława 
Filarowska „Szarotka”, burmistrz Opatowa, 
Grzegorz Gajewski, wiceburmistrz Marcin 
Słapek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Szczepańska, radni miejscy: Rafał 
Schab, Waldemar Bocheński, delegacja powia-
tu - starosta Tomasz Staniek, przewodnicząca 
Rady Powiatu Bożena Kornacka i członek 
zarządu Andrzej Gajek, komendant policji w 
powiecie, nadkomisarz Wojciech Szymczak i 

komendant straży pożarnej, młodszy bryga-
dier Sylwester Kochanowicz, delegacja ZHP 
i drużyna wielopoziomowa Iskierki, Szkoła 
Podstawowa nr 1 imienia generała Stanisława 
Gano, Cech Rzemieślników i Przedsiębior-
ców na czele starsza cechu Teresa Gajewska, 
Niepubliczne Technikum imienia generała 
Władysława Andersa, Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna na czele dyrektor Danu-
ta Szypulska, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej na czele prezes 
Lidia Bek, Liceum Ogólnokształcące imie-
nia Bartosza Głowackiego na czele dyrektor 
Małgorzata Szymańska, Stowarzyszenie Osób 
Więzionych Represjonowanych „Wolni i Nie-
zależni”, Przedszkole Bajkowy Zakątek na cze-
le dyrektor Marta Popek, Szkoła Podstawowa 
nr 2 imienia Partyzantów Ziemi Opatowskiej, 
Zespół Szkól nr 1 na czele dyrektor Magdale-
na Gdowska, delegacja motocyklistów z Raj-
du Katyńskiego na czele Elżbieta Gajewska, 
Opatowski Ośrodek Kultury na czele dyrek-
tor Longina Ordon i redaktor programowa 
Barbara Różalska.  

Na koniec mieszkańcy zaśpiewali  „Rotę” 
do słów Marii Konopnickiej. 
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ZUS DOBRZE 
POSTRZEGANY

nasze instytucje

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych jest jedną z wielu instytu-
cji działających na terenie Opatowa, co 
świadczy o randze miasta i gminy. Praca 
inspektoratu jest bardzo dobrze postrze-
gana przez mieszkańców, którzy nazywa-
ją go instytucją zaufania publicznego. 

Pracownicy Inspektoratu ZUS są me-
rytorycznie przygotowani do świadczenia 
usług, zawsze tu można przyjść i otrzymać 
niezbędną informację. 

Teren
- Obsługujemy mieszkańców powiatu 

opatowskiego oraz płatników składek i wy-
dział emerytalno-rentowy z terenu powiatu 
sandomierskiego i staszowskiego.– mówi 
kierownik inspektoratu ZUS w Opatowie 
i kierownik sali obsługi klientów w inspek-
toracie, Beata Górecka. – Stanowiska te od 
grudnia 2021 r. zostały połączone. Zajmuję  
się administrowaniem budynku przy ulicy 
Sempołowskiej i obsługą klientów. Bardzo 
lubię bezpośredni kontakt z mieszkańcami.  

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. 
w inspektoracie pracują 92 osoby, w tym w 
wydziałach emerytur i rent – 34, w wydzia-
le płatników składek i kont - 20, w wydziale 
ubezpieczeń i składek - 17, w wydziale reali-
zacji dochodów - 6, w archiwum - 5 osób, 
w obsłudze klientów i korespondentów -  8. 
Poza tym inspektorat ma wsparcie 2 infor-
matyków. 

Inspektorat jest czynny od wtorku do 
piątku w godzinach od 8 do 15, w każdy 
poniedziałek pracuje dodatkowo dwie go-
dziny dłużej, od 8 do 17, by mieszkańcy 
pracujący na pierwszą zmianę mogli przyjść 
i  załatwić swoje sprawy. 

Siedziba inspektoratu mieści się w du-
żym budynku, w którym znajdują się prze-
stronne pomieszczenia, w tym sala obsługi 
klientów. Przed budynkiem jest też parking 
dla mieszkańców.   

Platforma
- Na początku roku 2023 pilną sprawą 

dla nas i wszystkich inspektoratów w kraju 
jest promocja Platformy Usług Elektronicz-
nych – mówi kierownik Beata Górecka. 
- Od 1 stycznia bowiem każdy płatnik skła-
dek ma ustawowy obowiązek posiadania 
aktywnego profilu na PUE ZUS. To dosko-
nałe narzędzie dla wszystkich przedsiębior-
ców, a obowiązek posiadania takiego konta 
od tego roku mają nawet ci, którzy prowa-
dzą jednoosobową działalność.

Konto na PUE umożliwia załatwienie 
większości spraw związanych z ubezpie-
czeniami społecznymi, elektronicznie, bez 
osobistej wizyty w ZUS. Przedsiębiorcy 

mogą składać wnioski 
do ZUS i korzystać z 
bezpłatnej aplikacji 
ePłatnik, przezna-
czonej do obsługi 
dokumentów ubez-
pieczeniowych. Mogą 
też kontrolować stan 
swoich rozliczeń z 
ZUS, mają dostęp do 
zwolnień lekarskich 
swoich pracowników, 
mogą samodzielnie 
tworzyć elektronicz-
ne dokumenty z da-
nymi z ZUS i prze-
kazywać je do innych 
instytucji, np. banku 
lub urzędu.

Jeśli płatnik skła-
dek nie aktywuje 
konta na Platformie 
Usług Elektronicznych, nie będzie otrzy-
mywał od ZUS korespondencji. 

Kierownik Beata Górecka wyjaśnia, że 
konto można aktywować w Inspektoracie 
ZUS lub samodzielnie przez Bankowość 
Osobistą lub Profil Zaufany. - To główna 
strategia urzędu na przyszłe lata, nowo-
czesny urząd , e-urząd – podkreśla Beata 
Górecka. – Żyjemy w epoce cyfryzacji, 
gdy większość spraw możemy załatwić 
elektronicznie, nie wychodząc z domu. To 
oszczędność kosztów, czasu, dobra komu-
nikacja z ZUS. Bardzo szeroko rozwinięte 
narzędzie, które nam pomaga i klientom. 

Świadczenia, składki 
Pracownicy Inspektoratu ZUS usta-

wowo zajmują się świadczeniami krótko-
terminowymi i długoterminowymi miesz-
kańców, sprawami dotyczącymi opłacania 
składek. Przyjęli też nowy zakres obowiąz-
ków w sprawie świadczeń wychowawczych.

- Gdy klient nie ma komputera w  
domu, to przychodzi do nas i  z naszą po-
mocą może złożyć wniosek w sprawie 
świadczenia 500 Plus i 300 Plus, rodzinne-
go kapitału, dofinansowania do pobytu w 
żłobkach, aktywacji bonu turystycznego o 
wartości 500 zł  – wyjaśnia kierownik Beata 
Górecka. - Pomoc w tym zakresie cieszy się 
dużym powodzeniem. Mieszkańcy składali 
bardzo wiele wniosków. 

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, pra-
cownicy inspektoratu pomagali sąsiadom 
ze Wschodu. Wszyscy, którzy zdobyli status 
uchodźcy, posiadali nadany numer Pesel 
przez Urząd Miasta i Gminy, mogli ubiegać 
się o świadczenia jak Polacy. To były głów-
nie matki z dzieckiem, które korzystały z 
programów 500 Plus, Dobry start. 

Współpraca 
Współpraca z innymi instytucjami jest 

wzorcowa, przebiega nienagannie. Na co 
dzień inspektorat kontaktuje się z KRUS. 
– To nieodzowny element naszej pracy – 
nie ukrywa kierownik Beata Górecka. - Tu 
mamy tereny wiejskie, mieszkańcy otrzy-
mują świadczenia z ZUS i KRUS. Decyzje 
muszą być wspólnie uzgadniane. 

Inspektorat dobrze też współpracuje z 
gminą, powiatem, Powiatowym Urzędem 
Pracy, Domami Pomocy Społecznej, dzien-
nymi domami seniorów, Warsztatami Tera-
pii Zajęciowej.  

- Dziękuję tym jednostkom, bo ilekroć 
zwrócimy się o pomoc, wywieszanie odpo-
wiednich plakatów, zawsze spotykamy się z 
pozytywnym odzewem – mówi kierownik 
Beata Górecka. – Ostatnio, na przykład, 
promujemy mLegitymacje emeryta-renci-
sty, które można posiadać w swoim telefo-
nie. Te informacje zamieszczane są od ręki. 
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wspomnienie o gimnazjalistce z Opatowa

STASIA Z KLANU DUMANIÓW

Gimnazjalistka Stasia  Dumaniówna przed 
domem rodzinnym w  Truskolasach.  Je-

sień 1938 roku.

Rok szkolny 1938/39, ostatni rok edukacji Stasi w Opatowskim 
Gimnazjum.   Klasa Stasi przed głównym budynkiem szkoły

Pierwszy to dom rodzinny, z okien które-
go codziennie spoglądała  na zalesiony masyw 
Truskolaskiej Góry, był dla niej najważniejszy,  
kochany najbardziej. W nim przeżyła  szczę-
śliwe dzieciństwo, ale i chwile najtragiczniej-
sze. Drugie miejsce to pełen starych murów i 
uroczych zakątków Opatów, do którego przez 
całe życie myślami powracała. Tam się uczyła 
w średniej szkole, tam dorastała i przeżywała 
pierwsze zauroczenia i tam doświadczała su-
rowej dyscypliny  księdza – dyrektora. W jej 
wspomnieniach najczęściej pojawiały się jej 
obrazy ze żmigrodzkiego wzgórka koło ber-
nardyńskiego klasztoru, gdzie  z koleżankami  
mieszkały na stancji u państwa Głogowskich, 
zajadały się jabłkami  z przydomowego sadu. 
Ten dom zrujnowany,  ale jeszcze stoi, za to 
sad zamienił się w parking. 

Marianna Stanisława Skrzypczyk całe 
swoje życie spędziła  w Truskolasach, u pod-
nóża ostatniej od południa  góry Pasma  Jele-
niowskiego. Tutaj przeżyła chwile szczęśliwe 
i  ponad sześcioletnie, niezwykle tragiczne, 
traumatyczne czasy okupacji hitlerowskiej. 
Jako bardzo młoda dziewczyna  wykazała się 
wtedy  niezwykłymi cechami charakteru, od-
wagą  i wręcz bohaterską postawą. 

Odwiedziliśmy kuzynkę kilka lat temu, 
kiedy miała  89 lat. Była w dobrej formie, mia-
ła trudności z chodzeniem, ale umysł nadzwy-
czaj sprawny, do pozazdroszczenia. Chętnie 
dzieliła się wspomnieniami,  bez zastanawia-
nia przywoływała z pamięci szczegóły, nazwi-
ska. 

„Nasza mama Agnieszka  była drobna 
i szczupła, także tata był bardzo szczupły i 
niezbyt wysoki, miał ciemne włosy i od czasu 
operacji katarakty w Krakowie nosił okulary. 
Rodzice byli bardzo pracowici i przedsiębior-
czy. Żeby podreperować budżet, odciągali z 
mleka śmietanę , którą ojciec odwoził panu 
Gajewiczowi  do Waśniowa i miał z tego do-
datkowe pieniądze. Po porannym obrządku w 
oborze mama gotowała obiad, urządzała pra-
nie. W jesienne i zimowe wieczory przędła na 

Dwa domy na świętokrzyskiej ziemi, dwa najdroższe mikroświaty Stasia Duma-
niówna, z męża Skrzypczyk, rocznik 1924, pokochała bezgranicznie, może tylko trochę 
różnie. 

kołowrotku nitki  z wełny i lnu. Gotowa przę-
dza odstawiana była  za górę, gdzie mieszkali 
najlepsi w okolicy tkacze.  Z utkanych mate-
riałów mama szyła na maszynie  odzież dla ro-
dziny, a z uprzędzonej wełny Helenka robiła 
swetry. Do dzisiaj jest w domu kołowrotek i 
maszynka do przewijania nici na szpule.

Rodzice mieli wiele pracy nie tylko przy 
obrządku własnego gospodarstwa. Chodzili 
także na zarobek do dworu w Gołoszycach. 
Ziemia w tamtych okolicach była urodzajna,, 
rosła na niej pszenica i dorodne buraki, które 
dziedzic Leszczyński odstawiał do cukrowni. 
Obcinali liście buraków, które otrzymywa-
li jako zapłatę za pracę. Były one doskonałą 
karmą dla krów. W oborze stało ich cztery, a 
czasami i więcej.  Mleka i masła było w domu 

zawsze pod dostat-
kiem.

Dom murowany, 
w którym mieszkam 
do dziś, wybudowa-
ny został ponad 80 
lat temu. W czasie 
działań wojennych w 
1944 został częścio-
wo zniszczony, ale 
odnowiliśmy go i jest 
prawie taki sam jak 
dawniej. Tylko piec 
w kuchni jest trochę 
przestawiony, a w 
komórce, gdzie stała 

wirówka i przechowywana była śmietana, jest 
teraz łazienka. Wówczas  dobudowano też 
ganek, którego dawniej nie było. Przy oknie, 
z którego widać Górę Truskolaską stroi duży 
stół, na nim, przy naftowej lampie odrabiałam 
lekcje.

W 1931 zmarła siostra Helenka, miała 
10 lat, do dzisiaj nie wiem na co.  W tamtych 
latach w nagłych przypadkach  zachorowań, 
dostęp mieszkańców odległych wsi  do opieki 
lekarskiej  nie był łatwy.  W tym czasie rodzice 
zapisali mnie do szkoły, która mieściła się w 
izbach  wynajętych od Brodawki i Franciszka 
Biernata, w prywatnych domach koło Zwoli i 
blisko Czerwonej Góry. Kierownikiem szkoły 
był pan August Kos, podobno Niemiec z po-
chodzenia,  a nauczyciele, których nazwiska 
zapamiętałam to pani Sperżyńska i pan Kwiat-
kowski. Religii uczył nas proboszcz z Momi-
ny  Cześnikiewicz, później ksiądz Godzwon. 
Warunki nauki były tam trudne. Klasy zimne, 
jesienią i zimą szybko zapadał  zmrok i oświe-
tlano je lampami naftowymi. Lubiłam drogę 
do szkoły, chociaż była błotnista, albo zasy-
pana śniegiem, wówczas chodziliśmy polami, 
obok drogi.  Razem ze mną chodzili do szkoły 
rówieśnicy ze wsi: Mietek Bugaj, Staś Chyc, 
Mietek Pocheć, Henio Majewski, Mietek 
Wójcik i dwie Helenki: Grzesik i Majewska.  
Pamiętam ich wszystkich doskonale. Wspo-
minam psoty i zabawy z nimi. Wielu z nich 
nie ma już wśród nas, ale te czasy dzieciństwa 
i wczesnej młodości wspominam dziś chętnie 
, gdyż był to najszczęśliwszy okres w moim 
życiu. Lubiłam się uczyć i chętnie czytałam 
książki. Nauczyciele zwracali uwagę nie tylko 
na naukę, ale także na higienę i sposób zacho-
wania,  a pan Kos uczył nas kaligrafii.

Sześć lat szkoły powszechnej upłynęło 
Stasi bardzo szybko. Tak dla niej, jak i ro-
dziców było oczywiste, że powinna  naukę 
kontynuować. Wtedy nie było to łatwe i ta-
nie.  Szkoła  średnia w Opatowie, najbliższa, 
została zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Włościańskie w 1917, jeszcze przed  odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. To Gim-
nazjum Koedukacyjne od początku słynęło z 
wysokiego poziomu nauczania i dyscypliny.  
Wcześniej ukończyło go kilku kuzynów Stasi, 
więc droga była przetarta, ale przeszkodą były  
koszty nauki, bardzo wysokie  na ówczesne, 
wiejskie warunki i odległość, kilkanaście kilo-
metrów. Kosztowała więc  nie tylko sama  na-
uka, książki szkolne, wyposażenie, ale i stan-
cja w mieście. Mieszkańcy Opatowa, którzy 
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chcieli  podreperować swój budżet, przyjmo-
wali uczniów  z odległych wiosek nie rzadko w 
bardzo skromnych warunkach. Podobno wte-
dy były w Opatowie tylko trzy domy prywat-
ne z kanalizacją.. Stasia dokładnie zapamiętała 
dzień  wyjazdu z Truskolasów do Opatowa. 
Ciekawość nowego życia mieszała się  z żalem, 
że opuszcza dom rodzinny. Stasia wspomina:

„Początkowo mieszkałam w pobliżu ko-
legiaty, u pani Relingowej, w której domu był 
też sklep. Opłata wynosiła 40 zł miesięcznie, 
za co otrzymywałam też obiady, ale śniadania 
i kolacje robiłam sobie sama. Po miesiącu oj-
ciec znalazł inną stancję w pobliżu klasztoru  
Bernardynów, u nauczyciela muzyki w gimna-
zjum, pana Głogowskiego. Opłata była niższa, 
wynosiła 30 zł, ale ojciec musiał dowozić raz 
w  miesiącu produkty żywnościowe: mięso, 
masło, jaja, ziemniaki, a także drewno na opał.
Przy okazji pobytu w Opatowie, ojciec sprze-
dawał na targu przywiezione zboże, czasem 
świnkę. Wtedy dostawałam kieszonkowe, 50 
gr i kupowałam sobie bułkę w sklepie pana 
Króla, do którego dowożono specjalnym, 
krytym wozem z dwoma karymi konikami 
smakowite pieczywo aż z odległych Mierogo-
nowic.

Rodzina Głogowskich wynajmowała 
dwa pokoje z kuchnią  od stromy ogrodu, od 
właściciela domu pana Jana Zawadzkiego. 
W jednym, większym pokoju, mieszkałyśmy 
we cztery, z Reginą Kotkowską z Czerwonej 
Góry, Janką Belchowską z Niemienic i trochę 
starszą od nas, córkę pani Głogowskiej – Jan-
ką. Jedzenie nie było wyszukane, dostawały-
śmy najczęściej na obiad kaszę jęczmienną, 
albo ryż z cukrem lub ruskie pierogi. Kiedy 
było ciepło uczyłyśmy się w ogrodzie. Wła-
ściciele pozwalali nam podjadać jabłka z sadu.

Czas po lekcjach spędzałyśmy głównie w 
mieszkaniu, wychodziłyśmy tylko wyjątkowo, 
np. gdy był odpust w kolegiacie św. Marcina, 
albo inne święto przypadające w środku ty-
godnia. Dyrektor gimnazjum, ksiądz Prugel  
miał w zwyczaju prawie codziennie kontrolo-
wać domy, w których mieszkali jego ucznio-
wie. Uczennice obowiązywał jednolity strój: 
białe bluzki, granatowe spódnice i żakiety z 
niebieskimi wypustkami na kołnierzu i kla-
pach i popielate pończochy. Nie do pomyśle-
nia było wyjście na ulice w prywatnym ubra-
niu.

Do szkoły miałyśmy blisko. Z górki scho-
dziłyśmy maleńką uliczką obok zniszczonej 
kapliczki stojącej nad stawem. Po drugiej stro-
nie szosy ostrowieckiej  szło się uliczką prowa-
dzącą do szpitala, stąd do gimnazjum było już 
bardzo blisko.

Sale lekcyjne, pracownie, mieściły się w 
kilku budynkach stojących na terenie całej 
posesji. Kancelaria dyrektora, pokój nauczy-

cielski i 3 sale lekcyjne oraz gabinet pomocy 
naukowych mieściły się w drewnianym, par-
terowym budynku  na wysokiej, kamiennej 
podmurówce i z szerokimi schodami przed 
wejściem. W innych budynkach była sala gim-
nastyczna, w osobnym ubikacje. Mieszkający 
na terenie szkoły woźny Sobolewski pilnował 
porządku i strofował uczniów, gdy za bardzo 
dokazywali. Sale lekcyjne były początkowo 
oświetlane lampami naftowymi, potem elek-
trycznością, wyposażone były w ławki z otwo-
rami na kałamarze, bo pisało się tylko stalów-
kami. Przed każdą przerwą otwierane były 
okna i głęboko oddychaliśmy. Klasy liczyły 
około 40 uczniów, lekcje trwały od 8 do 14, 
potem wracało się do mieszkania. Z nauczy-
cieli zapamiętałam dwóch: polonistę Wacła-
wa Kwiatkowskiego  i germanistę Franciszka 
Micora, który zawsze był bardzo elegancki, 
miał bródkę. Religii, filozofii i łaciny uczył nas 
sam dyrektor, ksiądz Antoni Prugiel.

Dyrektor utrzymywał w szkole  porządek 
i żelazną dyscyplinę, był też świetnym orga-
nizatorem. Prócz kierowania szkołą i naucza-
niem, osobiście nadzorował budowany z jego 
inicjatywy, murowany, obszerny budynek sie-
dziby szkoły.

Ksiądz Prugel  był postawny, nosił się 
prosto chodził sprężyście, sprawiał wraże-
nie mężczyzny wysportowanego. Rodzice 
uczniów, którzy chcieli z nim porozmawiać, 
najpierw  całowali go w rękę. Mieszkał w któ-
rymś budynku na terenie szkoły. Codziennie 
bez względu na pogodę, wczesnym rankiem, 
udawał się do kościoła pobernardyńskiego, 
gdzie uczestniczył  szy św.  Wścibscy ucznio-
wie zauważyli  jego chyba jedyną słabostkę, 
palił papierosy i nie stronił od kieliszka , nie 
w obecności uczniów, żeby nie dawać złego 
przykładu.

Każdą niedzielę  i w święta państwowe 
uczniowie zbierali się o godzinie 8-ej przed 
szkołą i czwórkami,  ze szkolną orkiestrą na 
czele,  maszerowali do kolegiaty. Podczas mszy 
św. chór szkolny śpiewał pieśni. Ja, w miarę  
możliwości, w sobotę po lekcjach wracałam 
najczęściej piechotą do domu w Truskola-
sach.  Wówczas w niedzielę chodziłam 7 km 
do swojego parafialnego kościoła w Mominie 
i każdorazowo otrzymywałam  podpisane 
przez księdza Godzwona zaświadczenie  o 
uczestnictwie we mszy, które w poniedziałek 
okazywałam księdzu dyrektorowi. Kiedy były 
wielkie śnieżyce, albo inne utrudnienia w do-
tarciu do Mominy, zdarzało się podrabianie 
podpisu ks. Godzwona.

Uczyłam się chętnie, bez problemu prze-
chodziłam do kolejnych klas. W czerwcu 
1939  pomyślnie ukończyłam gimnazjum i 
otrzymałam tzw. małą maturę. Do liceum, 
już w nowym roku  szkolnym,  rodzice zamie-

rzali mnie zapisać do szkoły państwowej w 
Tarnobrzegu.  Plany te pokrzyżował wybuch 
wojny, która nie tylko uniemożliwiła mi dal-
szą naukę,  ale i w  bardzo dramatyczny sposób  
zmieniła moje życie..

Tutaj, pod Truskolaską,  początkowo  ży-
cie toczyło się prawie normalnie, chociaż do-
cierało coraz więcej wiadomości o aresztowa-
niach, brutalności Niemców. Zanim przyszło 
najgorsze, zdążyłam jeszcze zaznać chwil ra-
dosnych. Podczas wcześniejszych pobytów  w 
rodzinnych stronach poznałam przystojnego 
sąsiada, starszego o 5 lat Stefana Skrzypczyka. 
Uczył się w szkole muzycznej w Radomiu,  pi-
sał dla mnie piękne wiersze, oczarował mnie. 
W 1939 roku został powołany do wojska. Po 
kampanii wrześniowej wrócił do Truskolasów.  
Wiosną 1941 roku wzięliśmy ślub, odbyło się 
skromne wesele. Po kilku szczęśliwych mie-
siącach, zimą, kiedy mrozy dochodziły do 40 
stopni, wybuchła epidemia tyfusu plamistego. 
Nakarmiliśmy i przenocowaliśmy w domu ra-
dzieckiego jeńca z obozu na Świętym Krzyżu.  
Zachorowała cała nasza rodzina. Najpierw 
zmarli rodzice, kilkanaście dni później 15-let-
ni brat  Gustaw.”

Latem 1944 wysiedlono nas, dom został 
częściowo zniszczony, więc po powrocie we-
getowaliśmy w oborze. Stopniowo odbudo-
waliśmy gospodarstwo, urodziły się dzieci, 
wychowaliśmy je i wykształcili.  Najstarsza 
Jadwiga studiowała na UMCS-ie w Lublinie, 
otrzymała dyplom matematyka- informatyka. 
Mieszkała i pracowała w Dębicy. Młodszy o 
kilka lat Kazik wyróżniał się uzdolnieniami 
technicznymi, był niezastąpioną złotą rączką.  
Ukończył Technikum Elektryczne, mieszka 
w Radomiu  Najmłodsza Ala interesowała się 
przyrodą. , ukończyła Technikum Geologicz-
ne w Kielcach i pracuje tam w laboratorium 
paleontologicznym. Mój Stefan, oprócz zajęć 
w gospodarstwie, przez cały czas zajmował się  
też  innymi sprawami, był sekretarzem w gmi-
nie, prowadził sklep  i przez wiele lat był też 
organistą  w nieodległych Biskupicach. Zmarł 
w 2008. Mieszkam z córką Alą i jej mężem 
Maćkiem w tym samym domu od lat. Odwie-
dzają mnie dzieci, wnuki, a ostatnio pojawił 
się prawnuk. I codziennie spoglądam z tego 
samego okna  na ten sam ciemny masyw Góry 
Truskolaskiej.”

Kiedy po wojnie władze  oświatowe za-
proponowały jej posadę nauczycielki na Zie-
miach Odzyskanych, co kiedyś było jej wiel-
kim marzeniem, stanowczo odmówiła.

Marianna Stanisława Skrzypczyk z domu 
Dumania,  nestorka rodu  nierozłącznie zwią-
zanego z Ziemią Opatowską(vide Ziemia 
Opatowska nr 28/2014) zmarła 4  marca 
2021.  

Marian Stępniewski, Zbigniew Nogal



18 OPATÓW nr 1 (45), styczeń - marzec 2023

Cd. ze str. 11

Gdzie znajdowały się opisane przez 
Długosza figury (łac. imagines)

Z opisu Długosza nie wynika bezpo-
średnio, że rzeźby przedstawiające rzeko-
mych templariuszy umieszczone były na 
tympanonie (zdobiony półokrągły kamień 
nad otworem wejściowym), jednakże biorąc 
pod uwagę szerszy kontekst artystyczno-ar-
chitektoniczny tego okresu, przypuszczenie 
to jest najbardziej prawdopodobne. 

Warto jednak przypomnieć, że zna-
komity skądinąd badacz średniowiecza 
Tadeusz Wojciechowski (ten sam, który w 
osobie Wielisława o przydomku Jerosolimi-
tanus upatrywał opatowskiego templariu-
sza) Długoszowe supra utrunque opisujące 
lokalizację figur, rozumiał i tłumaczył jako-
by znajdowały się one „na obu węgarach” 
portalu. Węgar w architekturze romańskiej 
to nic innego, jak pionowy element wysu-
nięty przed ościeże wejścia, czasem przybie-
rający formę półkolumien lub połfilarów. 

Węgary takie ozdobione pełnopostacio-
wymi rzeźbami znamy najczęściej z archi-
tektury francuskiej, choćby z benedyktyń-
skich kościołów w Beaulieu-sur-Dordogne 
czy Saint-Gilles-du-Gard (oba współczesne 
świątyni opatowskiej). Tego rodzaju pla-
styka romańska nie znajduje jednak bezpo-
średnich analogii w XII-wiecznej architek-
turze sakralnej ziem polskich. Wspomnieć 
można jedynie współczesne bazylice opa-
towskiej węgary portalu ze zburzonego 
opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, 
ozdobione rzeźbami wcale realistycznych i 
niemałych brodatych twarzy – nie są to jed-
nak figury pełnopostaciowe, które mogłyby 
być przyodziane w stroje! W tym miejscu 
koniecznym jest przypomnieć, że ze wzglę-
du na wielość zakresów znaczeniowych 
słów średniowiecznej łaciny niekiedy nie 
jest możliwym oddanie dosłownej intencji 
autora dawnego tekstu. 

Użyte przez Długosza słowa „sub habi-
tu” nie muszą oznaczać, że przedstawione 
osoby były odziane w habity zakonne, a 
nawet określenie to nie musi wcale ozna-
czać ubioru! Mogły to być w rozumieniu 
Jana Długosza figury przedstawione „w 
postawie”, którą ten rozumiał, jako cha-
rakterystyczną dla templariuszy lub też „w 
jakiś sposób”, dla nas już nieczytelny, przy-
pominać one miały templariuszy. Wydaje 
się jednak, że to nie wygląd wspomnianych 
figur zdecydował o ich zniszczeniu, a żywa 
jeszcze w XV wieku miejscowa tradycja łą-
cząca Opatów i samą bazylikę z zakonem 
templariuszy.     

Zaginiony tympanon figuralny?
Biorąc pod uwagę szerszy kontekst 

artystyczny omawianego okresu, najbar-
dziej prawdopodobną hipotezą pozostaje 
założenie, że postacie w rzekomych stro-
jach templariuszy wyobrażone zostały na 
tympanonie figuralnym (tj. płaskorzeźbie 
przedstawiającej ludzi, najczęściej świę-
tych lub sceny religijne). Pośród tego ro-
dzaju zabytków miejsce szczególne zajmu-
ją tzw. tympanony fundacyjne, na których 
ujrzeć można postacie świeckich fundato-
rów i dobrodziejów fundowanej świątyni. 
XII-wieczne przykłady tego rodzaju zabyt-
ków znaleźć możemy w Strzelnie (z dwóch 
zachował się tylko jeden), a także we Wro-
cławiu (2 tympanony), gdzie w latach 60. 
odkryty został tympanon przedstawiający 
księcia Bolesława Kędzierzawego i możno-
władcę polskiego i księcia sprewiańskiego 
Jaksę z Miechowa. 

W kontekście świątyni opatowskiej, 
interesującą i wcale prawdopodobną hi-
potezę przedstawił w latach 90. historyk 
architektury Andrzej Tomaszewski, który 
fundatorów kościoła upatrywał w osobach 
księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy 
z Miechowa, czyli dwóch słynnych XII-
-wiecznych polskich krzyżowców. Przy-
puszczenie to rozwinął szerzej historyk 
Paweł Stróżyk w swoim artykule poświę-
conym fundacji komandorii templariuszy 
w Tempelhof, który z kolei uznał, że Hen-
ryk i Jaksa mogli w trakcie wyprawy do 
Ziemi Świętej stać się konfratrami zakonu 
templariuszy.

Postacie opisane przez Długosza mo-
gły, na podobieństwo tych z wrocławskie-
go Ołbina (zdj. 3), zdobić półokrągłe pole 
ponad wejściem do bazyliki w Opatowie, 
przy czym obok Jaksy znajdowałby się 
ówczesny władca dzielnicy Henryk San-
domierski. Przedstawienie osób świeckich 
na tympanonie wyjaśniałoby, dlaczego po-
rywczy dziekan Rafał z Brzezia podniósł 
na nie rękę, czego najpewniej nie uczynił-
by wobec postaci z atrybutami świętych.   

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na 
niewzmiankowaną dotychczas w literatu-

rze możliwość zachowania się pozostałości 
po owych figurach, którym dziekan opa-
towski miał utrącić jedynie głowy. Chodzi 
mianowicie o zamurowane ościeża arkad 
prowadzących do kruchty, a także bocz-
nych – tj. południowej i północnej – ścian 
tejże kruchty. Przestrzeń, która zamuro-
wana została jeszcze w średniowieczu, 
skrywać przecież może, jeśli nie częściowo 
zachowane detale architektoniczne zdo-
biące lica ścian przedsionka, to chociaż 
pozostałości pierwotnego, a zaginionego 
romańskiego tympanonu. 

Dość przypomnieć, że słynny ołbiński 
tympanon fundacyjny Jasky z Miechowa, 
po zburzeniu przez protestantów klasz-
toru ołbińskiego, wmurowany został w 
fasadę Szpitala Wszystkich Świętych we 
Wrocławiu, a gdy na początku XIX wie-
ku rozebrano także i szpital, tympanon z 
awersem skierowanym do wnętrza ściany 
wmurowany został nad wejściem do ma-
gazynów przy Miejskim Arsenale. Odkry-
cie tympanonu Jaksy nastąpiło dopiero 
w 1962 roku, w trakcie trwających prac 
rozbiórkowych. Podobny los spotkał dwie 
pary unikalnych XII-wiecznych kolumn ze 
Strzelna – wybitnego przykładu rodzimej 
rzeźby romańskiej – jakie zostały przypad-
kowo odsłonięte dopiero w 1946 roku. 

XX-wieczne odkrycia romańskich 
dzieł sztuki w Polsce, a zwłaszcza przypa-
dek tympanonu ołbińskiego, dają pewne 
nadzieje na przyszłe wyjaśnienie „zagadki 
opatowskiej”. Obrobiony surowiec ka-
mienny, dostępny w obejściu świątyni i 
mogący ze względu na swoje rozmiary 
stanowić element konstrukcyjny pełniący 
inną funkcję niż pierwotna, mógł zostać 
użyty ponownie w obrębie kościoła lub 
poza nim. Oznaczać to może, że i Opatów 
wciąż oczekuje na swoje kolejne wielkie 
odkrycie, jakie przynieść może odpowie-
dzi na nurtujące badaczy i okolicznych 
mieszkańców pytanie, kto jest fundatorem 
wyjątkowej jak na ten region świątyni, bę-
dącej do dziś niemym świadkiem niegdy-
siejszej wielkości Opatowa. 

Jakub  Ordutowski

JESZCZE O ZACHODNIM 
PORTALU BAZYLIKI

hipotezy o obecności templariuszy 

Jakub Ordutowski
archeolog, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej. Brał udział w kilkudziesięciu misjach badawczych na Bliskim Wschodzie, 
w tym na stanowiskach z okresu wypraw krzyżowych. 



19OPATÓW nr 1 (45), styczeń - marzec 2023

spektakl Teatru Bonum Civitatis z Lublina 

ZE ZŁEM SIĘ NIE DYSKUTUJETeatr Bonum Civitatis z Lublina wy-
stawił na scenie Opatowskiego Ośrodka 
Kultury sztukę „Pierwiastek z minus je-
den”. Jej reżyserem jest ojciec Sebastian 
Feret, który jeszcze do niedawna praco-
wał w naszym klasztorze i kościele ojców 
bernardynów. 

- Piękne wydarzenie w Opatowie – 
mówi burmistrz Grzegorz Gajewski. - Tym 
razem zawitał do nas amatorski Teatr Bo-
num Civitatis z Lublina ze sztuką „Pierwia-
stek z minus jeden”. W roli reżysera znako-
micie, jak zawsze zresztą, wypadł znany i 
bardzo lubiany w Opatowie, do niedawna 
jeszcze „nasz” bernardyn, ojciec Sebastian 
Feret. Wielkie gratulacje dla aktorów oraz 
podziękowania za wybór Opatowa na miej-
sce przedstawienia.

„Pierwiastek z minus jeden” to sztuka 
kameralna, występuje w niej pięciu akto-
rów. Wiele scen jest podszytych żartem, 
humorem. Sztuka powstała w 1966 r. Jej 
autorem jest  Marian Hemar, lwowianin. 
Sztuka jest rozwinięciem pytań nurtujących 
Hemara: czym jest moralność, gdzie są jej 
granice, czy w człowieku jest więcej dobra 
czy zła? 

Ojciec Sebastian opowiada, że gdy kil-
ka lat temu otrzymał scenariusz tej sztuki, 
to się nim zachwycił. Nie udało mu się go 
zrealizować od razu. Przed rokiem jednak 
zaczął pracować nad sztuką i ćwiczyć z 
grupą osób. Doszedł do wniosku, że jest w 
stanie ją wystawić. W Opatowie odbyła się 
premiera. Niebawem teatr będzie prezento-
wał sztukę w Warszawie, potem w Kielcach, 
Rzeszowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ra-
domiu.  

- W codziennym życiu dokonujemy 
różnych wyborów – mówi reżyser o sztuce. 
- Często człowiek zastanawia się, co jest dla 

niego korzystne. Przesła-
nie sztuki jest takie, że 
ze złem się nie dyskutuje. 
Jeśli opowiadamy się za 
dobrem, to idziemy po 
prostu za dobrem. Jeśli 
wchodzimy w konszach-
ty ze złem, to dobro traci 
swój smak. 

Teatr współpracuje 
obecnie z Urzędem Mar-
szałkowskim w Lublinie, 
gdzie realizuje projekt 
„Warto być Polakiem” . 
Otrzymał wsparcie finan-
sowe na dojazdy. Promuje 
w ten sposób wojewódz-
two lubelskie. W Opatowie teatr został 
objęty patronatem przez burmistrza Grze-
gorza Gajewskiego. 

Teatr Bonum Civitatis istnieje od 2011 
r., powstał  w Lublinie. Zmieniał miejsce 
lokalizacji wraz z pracą pomysłodawcy. 
Był to Opatów, Kalwaria Zebrzydowska. 

Obecnie związany jest z klasztorem ojców 
bernardynów w Lublinie. Teatr wystawił w 
przeszłości między innymi musical o św. 
Franciszku wspólnie młodzieżą ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Opatowie. Sporym 
zainteresowaniem cieszył się też spektakl 
„Mały Książę”. 
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opieka społeczna

przygotowania, a kończy się w listopadzie. 
Sezon jest bardzo krótki i intensywny, co 
sprawia, że semestr jesienny wymaga bar-
dzo dobrej organizacji, aby pogodzić stu-
diowanie z trenowaniem i graniem dwóch 
meczów w tygodniu. Na szczęście mamy 
wielkie wsparcie od szerokiego sztabu szko-
leniowego i całej uczelni. Zapewnia nam 
ona dostęp do nauczycieli wspomagających, 
korepetytorów oraz opiekunów nauko-
wych, którzy pomagają dobierać zajęcia 
oraz układać plan lekcji na każdy semestr. 
Każdy ze studentów ma prawo dobrać so-
bie przedmioty samodzielnie. Stypendium 
umożliwiło mi przyjazd do USA, ponieważ 
studiowanie i bycie studentem-sportowcem 
niesie ze sobą wielkie koszty. Studenci-spor-
towcy reprezentują szkołę oraz zapewniają 
widowiska dla całego miasta, dlatego uczel-
nia odwdzięcza się przyznawaniem stypen-
diów, które pokrywają całe koszty studiów. 

Czy wraca pani pamięcią do swoich 
początków gry w Opatowie? 

PRZYZNANE ŚRODKI 

Wiadomo, tęsknię za rodzinnymi stro-
nami, wracam pamięcią do gry w Opatowie. 
Ostatnio nawet szukałam na starym kom-
puterze video z meczów, które odbywały się 
w Opatowie lecz niestety nie mogłam nic 
znaleźć. Z chęcią obejrzałabym, jak wyglą-
dała moja gra wtedy i jaki progres zrobiłam. 
Wiem, że bez tego miejsca i bez klubu OKS 
Volley Opatów moje życie potoczyłoby się 
całkiem inaczej i może siatkówka nie stała-
by się moją największą pasją.  

Co pani lubi robić poza grą w piłkę 
siatkową?

W wolnym czasie bardzo lubię po-
dróżować. Staram się wykorzystać fakt, że 
mieszkam w USA i zobaczyć jak najwięcej. 
Dotychczas udało mi się między innymi 
zwiedzić Park Yellowstone, Góry Grand 
Teton, Park Narodowy Zion oraz Bryce 
Kanion. Zobaczyłam również Los Angeles 

oraz Las Vegas. Poza tym czytam książki, 
oglądam profesjonalną siatkówkę, fascynu-
je mnie psychologia, która jest moim kie-
runkiem studiów. Szczególnie interesuję się  
psychologią sportu, ponieważ wiąże się to 
bezpośrednio z byciem sportowcem. 

Jakie są pani plany na przyszłość?
Obecnie jestem na drugim roku stu-

diów, więc zostały mi jeszcze kolejne dwa 
lata do ukończenia. Po zdobyciu dyplomu, 
chciałabym wrócić do Europy i spróbować 
sił w profesjonalnej siatkówce. Marzeniem 
jest gra we włoskiej lidze. W planach mam 
też dalszy rozwój w kierunku psychologii 
sportu. W wolnych chwilach chciałabym 
podróżować, zobaczyć jak najwięcej świata 
i poznać ciekawe kultury.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

cd ze str. 7

21 lutego br. zostały podpisane umo-
wy  w sprawie  wysokości i trybu przeka-
zywania  środków Funduszu Solidarno-
ściowego na realizację zadań w ramach 
resortowych Programów Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2023 i „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2023.  Gmina otrzyma  środki  
finansowe  zgodnie ze złożonymi  wnio-
skami i potrzebami w tym zakresie.  
Przyznane środki wynoszą odpowiednio 
26 928,00 zł na opiekę wytchnieniową  
dla 3 opiekunów osób niesamodzielnych  
i 100 457,01 zł. na asystenturę dla 10 
osób niepełnosprawnych. Realizacja 
Programów będzie trwała do końca 
2023 r.  

Refundacja podatku VAT dla odbior-
ców paliw gazowych

Na podstawie ustawy z 15 grudnia 
2022 r. o szczególnej ochronie odbior-
ców paliw gazowych w związku z sytu-
acją na rynku gazu, osoby korzystające z 
ogrzewania gazowego mogą ubiegać się 
o refundację podatku VAT za dostarczo-
ne paliwo gazowe w 2023 r. Refundacja  
przysługuje osobom, które spełniają łącz-

nie 2 warunki:
- ogrzewanie gazowe zo-

stało wpisane do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB), 

- gospodarstwo domo-
we spełnia kryterium  do-
chodowe (kwota dochodu 
nie przekracza 2100 zł w 
gospodarstwie jednoosobo-
wym i 1500 zł na osobę w 
rodzinie w gospodarstwie 
wieloosobowym). Docho-
dy będące przedmiotem 
ustalania uprawnień, to do-
chody  za rok 2021 w przy-
padku wniosków składa-
nych do 31.07.2023 r. oraz 
za rok 2022, w przypadku 
wniosków składanych  od 
1.08.2023 r. 

Wnioskodawcy mogą 
ubiegać się o zwrot VAT za 
2023 r. składając wnioski wraz z opłaco-
nymi fakturami za gaz w dowolnym termi-
nie, do 29.02.2024 r.  Po tej dacie istnieje 
możliwość złożenia wniosku  w ciągu 30 
dni od otrzymania faktury za gaz, która 
jest przedmiotem  refundacji VAT. Wnio-
ski wraz z dokumentacją przyjmowane są 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opato-
wie. Ponadto istnieje  możliwość złożenia 
wniosku za pośrednictwem środków ko-
munikacji  elektronicznej (ePUAP, profil 
zaufany) lub poprzez aplikację mObywa-
tel.

Dominika Kędziora, kierownik OPS 

ROZMOWA Z KATARZYNĄ PARTYKĄ, WYCHOWANKĄ
 KLUBU PIŁKI SIATKOWEJ 

OKS VOLLEY OPATÓW

nasza siatkarka w USA
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W LIPOWEJ Z BEZDOMNYMI

POPOŁUDNIE Z POEZJĄ I MALARSTWEM

siostra Małgorzata Pióro

inicjatywy biblioteki

We wrześniu ubiegłego roku do Schro-
niska dla Osób Bezdomnych z Usługami 
Opiekuńczymi w Lipowej przybyła siostra 
Małgorzata Pióro. 

Kierownik schroniska
- Jestem kierownikiem schroniska, które 

prowadzi Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo, popularnie zwa-
nych Szarytkami  – mówi. -  Moim celem jest 
pomoc osobom potrzebującym, bezdom-
nym, chorym, starszym. Kocham tę pracę, to 
jest moje powołanie.

W schronisku przebywa obecnie 12 
osób. To głównie panie z gmin: Opatów, 
Dwikozy, Ostrowiec Świętokrzyski. Naj-
młodsza liczy niespełna 60 lat, najstarsza 
właśnie zmarła. Miała 96 lat. Na ten moment 
więcej  osób nie może być przyjętych. 

Siostra Małgorzata jest wdzięczna tutej-
szym mieszkańcom i siostrom ze swojego 
zgromadzenia za pracę w wolontariacie. Każ-
de wsparcie jest bardzo ważne, bo w schro-
nisku są tylko dwie pracownice, kucharka i 
opiekunka. A opieka jest całodobowa.

Szukała czegoś więcej
Jej pasją od dzieciństwa było pielęgniar-

stwo. Najpierw ukończyła liceum w Mro-
zach koło Siedlec, zaczęła studiować mate-
matykę. Po dwóch latach zrezygnowała.

Swoje szczęście odnalazła w Kościele, w 
Słowie Bożym, poznała Zgromadzenie Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy 
ulicy Żytniej, gdzie zafascynowała ją św. Fau-

styna. Ostatecznie zdecydowała się wstąpić 
do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo w Warszawie przy ul. 
Tamka 35. 

Minęło 25 lat, odkąd jest w zakonie. 
Tu skończyła studium a następnie studia 
pielęgniarskie, ma spore doświadczenie w 
tym zawodzie. Pracowała w Domu Pomocy 
Społecznej w Warszawie i w Częstochowie, 
w szpitalnym oddziale ratunkowym w War-
szawie oraz w oddziale internistycznym w 
Płocku. 

Młodsza siostra Małgorzaty Pióro też 
poszła do zakonu, ale do innego. Kolejna sio-
stra i dwaj bracia założyli rodziny. – Moi ro-
dzice byli wierzący, chodzili do kościoła, ale 
dla mnie to było za mało – zwierza się siostra 
Małgorzata. - Szukałam czegoś więcej.

Każdemu dajesz nadzieję
Siostra Małgorzata oddaje się służbie 

osobom potrzebującym. Mówi przekonują-
co, że wiara pomaga człowiekowi, który ga-
śnie, choremu, starszemu.  

Ma wiele pięknych przeżyć z różnymi 
chorymi, niektóre z nich są jak perełki. Pa-
mięta, jak osoba nieprzytomna, nieświado-
ma, nagle powiedziała do niej całym zda-
niem: -  Pan Jezus się cieszy, jak patrzy na 
waszą pracę.

Innym razem usłyszała słowa: - Świetna 
jesteś, bo każdemu dajesz nadzieję.

Dla siostry Małgorzaty takie słowa są 
wielką radością. To jest prawdziwa wdzięcz-
ność, największa zapłata. Nie liczą się dla niej 
wartości materialne. 

Obecnie siostra kończy 2-letni kurs z 
duchowości w Centrum Formacji Duchowej 
w Trzebini prowadzonym w ramach Polskiej 
Prowincji Salwatorianów. To ją interesuje, 
chce jeszcze lepiej wspierać ludzi. 

PS. Siostra Małgorzata Pióro za pomoc i 
wsparcie składa podziękowanie Fundacji Bie-
dronka. 

W sobotnie popołudnie 11 lutego br. 
odbył się wyjątkowy wieczór poetycki 
promujący tomik poezji  Agaty Kaspro-
wicz „Cudak niepiękny” połączony z wer-
nisażem malarstwa Moniki Łasak. 

Agata Kasprowicz mieszka i pracuje 
w Opatowie. Jest pasjonatką książek i po-
etyckiego słowa. Poezja towarzyszy pani 
Agacie od wielu lat. Po okresie pisania do 
przysłowiowej „szuflady” podjęła decyzje, 
aby podzielić się swoją twórczością z inny-
mi. Pierwszy tomik pt. „Gdy skrzydłem noc 
oczy nam zamyka…” wydała w 2019 roku. 

Obecnie ukazał się drugi zbiorek wierszy 
pt. „Cudak niepiękny”. Monika Łasak przy-
jechała do Opatowa ze Szczecina. Artystka 

przygodę z malarstwem rozpoczęła kilka 
lat temu, jak sama podkreśla, z potrzeby 
tworzenia, doświadczania, obserwa-
cji i często relaksowania się. Uwielbia 
uwieczniać niezwykłość otaczającego 
świata, ludzkich emocji ukrytych w po-
staciach ptaszorów.

Śladami powstania  
23 lutego br. w bibliotece odbyła 

się prelekcja poświęcona 160. rocznicy 
powstania styczniowego i 159. rocznicy 
bitwy o Opatów. Poprowadzili ją: Marek 
Lis, kierownik Biblioteki Pedagogicznej 
w Opatowie, regionalista, autor licznych 
publikacji dotyczących historii ziemi opa-
towskiej oraz Roman Marchewka, pre-
zes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Opatowie, pasjonat lokalnej historii, 

szczególnie okresu powstania styczniowe-
go, aktywny członek grupy rekonstrukcji 
historycznych w Małogoszczy. 

 
Wieczór poetycki  

2 marca br. w Powiatowej i Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej gościł 
Artur Dębski, poeta, pisarz, autor tekstów 
piosenek, sztuk teatralnych, człowiek licz-
nych talentów i pasji, który na co dzień 
mieszka w naszym malowniczym mia-
steczku.

Na parę godzin biblioteka zamieniła 
się w małą klimatyczną kawiarenkę wypeł-
nioną ciepłym, poetyckim nastrojem. To 
już kolejne spotkanie z lokalnym twórcą, 
czytelnikiem i przyjacielem opatowskiej 
biblioteki. Tym razem autor promował 
swój najnowszy tomik poezji pt. „Pozłoty” 
oraz pierwszą w swoim bogatym dorobku 
twórczym sztukę teatralną „Wymarzony. 
(Komedia o mały włos romantyczna)”. 



22 OPATÓW nr 1 (45), styczeń - marzec 2023

stara fotografia

Zdjęcia wykonane  w latach 30. ubiegłego wieku. Przedstawiają Marię Dziedzic z domu Brudkowską z mężem Janem, dzieci małżonków – 
Antoniego, Janinę, Tadeusza, Bogumiła. Jan Dziedzic z żoną Marią wyjechał do Francji w latach 1928-1930, pracował w hucie.   

Zdjęcie ślubne mojej stryjenki Wandy Brudkowskiej z Henrykiem 
Kozą, mieszkańcem Czernikowa w 1946 r. Mieszkali w Gdańsku, 

mieli syna Mirosława. Zmienili nazwisko na Koziński. Syn Mirosław 
wykładał w Wyższej Szkole Morskiej, obecnie jest emerytem, nadal 

mieszka w Gdańsku. 

Rok 1987. Od prawej dziadek pana młodego Władysław Brudkow-
ski, babcia pana młodego Marianna Brudkowska, ojciec panny 
młodej Włodarczyk, mama panny młodej Donata Brudkowska, 

pan młody Jerzy Brudkowski, panna młoda Urszula Brudkowska z 
domu Włodarczyk, mama panny młodej Maria Włodarczyk, ojciec 

pana młodego Adam Brudkowski, w kolejności stryjenka pana 
młodego Bolesława Brudkowska, obok Maria Krzysztofek z domu 
Turska, Marian Małkiewicz, Jadwiga Małkiewicz, Gutek Krzyszto-

fek, powyżej od lewej Alfred Brudkowski, Krystyna Turska, powyżej 
Jerzy Kotlarz, obok Wincenty Gubernat, na górze pośrodku Michał 
Brudkowski, w drugim rzędzie Irena Karbowniczek, w trzecim rzę-
dzie czwarty Zbigniew Gubernat, Dorota Gubernat, Zofia Gubernat, 

czwarty od prawej Wawrzosek.         

Zdjęcie ślubne mojej stryjenki Wandy Brudkowskiej z Henrykiem 
Kozą, mieszkańcem Czernikowa w 1946 r. Mieszkali w Gdańsku, 

mieli syna Mirosława. Zmienili nazwisko na Koziński. Syn Mirosław 
wykładał w Wyższej Szkole Morskiej, obecnie jest emerytem, nadal 

mieszka w Gdańsku. 

Zdjęcie z 1945 r. Adam Brudkowski w Ostrowcu, ul. Furmańska 9 
przy furmance, stryj Michał przed powrotem z wysiedlenia. 
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Otwarcie Przychodni Zdrowia przy ulicy Słowackiego, od lewej: 
pielęgniarka Teresa Cieślicka, czwarta z kolei Maria Malczyk, 

technik protetyk, obok Marianna Stawiarska,  pracownik obsługi, 
od prawej – Stanisław Kotlarz pielęgniarz, z tyłu Zygmunt Stę-

pień, technik budowlany, dalej pan Kotlarz, brat Stanisława, obok 
dr Maria Czerwińska, z tyłu dr Antoni Ćwiąkała z Kielc, z tyłu na 
skarpie - panowie Kazimierz Ołubiec, Jan Pożoga i część głowy 
Adama Brudkowskiego felczera, przy dr Czerwińskiej po prawej 

stronie pani Pawlica pielęgniarka, za panią Pawlicową głowy pani 
Turskiej i pani Reginy Kotlarz, pracownic administracji, obok pani 

Pawlicy koleżanka Staniszewska pielęgniarka, obok Staniszewskiej 
pielęgniarka Genowefa Krzysztofik, druga pielęgniarka Gębarska, 
obok pani Stawiarskiej – pracownicy obsługi, z tyłu głowa pani 

Stanisławy Pożogi pielęgniarki. Pozostałe osoby NN. 

Grupa pracowników służby zdrowia, od prawej stoi kolega felczer 
Grudzień, naprzeciw siedzi jego żona, obok koleżanka Glibowska, 

felczer Brudkowski, koleżanka Krystyna Sosnowska. 

Kenkarta Władysława Brudkowskiego

Rok 1941, na trawie. Adam Brudkowski z mamą Marianną z bukie-
tem kwiatów, obok od prawej wujek Adolf Dec, klęczą Stanisław 

Dec i Jerzy Gibalski, w pozycji bocznej ciocia Stanisława Gibalska, 
obok córka w białej sukience Elżbieta Gibalska, ciocia Kazimiera 

Małkiewicz i ciocia Józefa Dec z córkami Aliną i Teresą.   

Zdjęcie komunijne mojego brata Alfreda Brudkowskiego 
wykonane w 1940 
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cd na str. 23

Album rodziny 
dyrektora sanepidu (2)

Owalne zdjęcie przedstawia mojego dziadka ze strony mamy, 
Adama Turskiego (1873-1942), męża Agnieszki z domu Walcner. 

Małżeństwo miało pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów. 
Córka Kazimiera  wyszła za mąż za Józefa Małkiewicza, miesz-
kańca Opatowa zajmującego się handlem, żyła lat 77, zmarła 

w 1978 r. Stanisława wyszła za mąż Gustawa Gibalskiego, 
zawodowego kierowcę, żyła lat 86, zmarła w 1976 r. Marianna 

wyszła za mąż za Władysława Brudkowskiego z zawodu stolarza, 
pracownika Poczty Polskiej, żyła lat 82, zmarła w 1992 r. Syn Jan 
z zawodu masarz ożenił się z Józefą pochodzącą z Malic. Drugi 

syn Roman z zawodu murarz ożenił się z Leokadią z domu Rożej. 
Dziadek Adam Turski handlował trzodą chlewną, zajmował się też 

ogrodnictwem. W czasie okupacji niemieckiej za handel został 
aresztowany. Zmarł w więzieniu w Radomiu w 1948 r.  

Zdjęcie z 1929 r. Ciocia Józefa Turska z domu Wiśniewska z Malic 
z synem Stanisławem, przyszłym pilotem, zmarłym w 1948 r. 

Zdjęcie wykonane w 1948 r. przedstawia Sabinę Zając z domu 
Brudkowską z mężem Tomaszem i dziećmi: Zbigniewem, Wandą 

i Mirosławem. Małżeństwo w latach 1928—1930 wyjechało do 
Francji. 

Adam Brudkowski, rocz-
nik 1936. Liceum ukończył w 
Opatowie w 1956 r. Po ma-
turze podjął naukę w szkole 
felczerskiej w Toruniu i po 
trzech latach otrzymał tytuł 
felczera. Wrócił do Opato-
wa, pracował w Wydziale 
Zdrowia, w Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej, najpierw 
krótko w Lasocinie, potem 
w Szumsku. W latach 1988-
19995 był dyrektorem sane-
pidu w Opatowie. Ze swych 
albumów rodzinnych Adam Brudkowski przedstawia drugą turę 
zdjęć.  


