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prace remontowe, prace konserwacyjne

Skwer Gombrowicza jak nowy
Zakończyły się prace na Skwerze Witolda Gombrowicza, którego nazwa pochodzi od umieszczonego tu popiersia pisarza. Po-

wstało nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Skwer Witolda Gombrowicza, który 
znajduje się w centralnym punkcie mia-
sta, został oczyszczony i uporządkowany. 
Posadzono tu nowe krzewy. Zmieniony 
został układ alejek, posadowiono nowo-
czesne lampy. Skwer całkowicie zmienił 
swój wygląd. 

-  Niewielki zieleniec został przebu-
dowany i odnowiony – mówi burmistrz 
Grzegorz Gajewski. - Na swoim miejscu 
pozostał tylko pomnik oraz schody na 
skarpie. Wstawiliśmy nowe ławki, kosze, 
odsłoniliśmy stary kanał burzowy. Kost-
ka, którą wyłożone są alejki, pochodzi z 
remontowanego obecnie Rynku.

Popiersie wybitnego pisarza Witolda 
Gombrowicza zmieniło układ. Dotych-
czas twarz autora „Ferdydurke” zwrócona 
była na wschód, teraz jego wzrok skiero-
wany jest na północ. W ten sposób, jak 
podkreśla burmistrz, cokół jest bardziej 
widoczny. W samym centrum skweru 
pozostał pomnik przyrody, Dąb Niepod-
ległości.

Dąb Niepodległości 
Z odnowionego skweru zadowoleni są 

mieszkańcy miasta. Wcześniej teren był 
zaniedbany, często można tu było spotkać 
osoby spożywające alkohol. 

Andrzej Żychowski, radny Rady Mia-
sta, regionalista, przypomina, że w 1917 
r. uczniowie ówczesnego Gimnazjum 
imienia Bartosza Głowackiego zasadzi-
li w tym miejscu Dąb Niepodległości, z 
okazji 100-lecia śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki. Od tego momentu, skwer nosił 
imię naczelnika powstania z 1794 roku. 
Imię Gombrowicza nosi od lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku.

– Zmiana nastąpiła, ale w uchwale 
Rady Miasta nie ma zapisu o zmianie na-
zwy, bo pierwotna również nie była ujęta 
w żadnym rejestrze. Używali jej miesz-
kańcy, szczególnie  starsi, pamietających 
czas, gdy dąb został posadzony – infor-
muje Andrzej Żychowski.

Koncepcja kina letniego
W przyszłości mieszkańcy i turyści 

wypoczną w tym miejscu na leżakach. 
– Obecnie nie mamy u nas kina letnie-
go i marzy mi się, by takie miejsce tutaj 
właśnie powstało  - przedstawia swoją 
koncepcję burmistrz Grzegorz Gajew-
ski. - Będzie można usiąść na leżaku albo 
na trawie, obejrzeć film „pod chmurką”, 
może posłuchać muzyki. Potrzebuje-
my takiego miejsca zarówno my dorośli 
mieszkańcy, jak i młodzież. Jestem prze-
konany, że Gombrowicz ze swoim nietu-
zinkowym podejściem do życia, zaapro-
bował by taką koncepcję. 

Remont skweru kosztował około 400 
tys. zł To jeden z elementów rewitalizacji 
Opatowa, na który składają się jeszcze re-
mont Rynku, budowa Centrum Templariu-
szy i całkowita modernizacja basenu na Kani.
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 Beata Górecka

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Grzegorz Gajewski

Życzymy słonecznych, radosnych, pełnych przygód, 

a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 

Niech będzie to czas poznawania ciekawych ludzi i miejsc, 

pełen niezapomnianych wrażeń, 

efektywnego i udanego wypoczynku.
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z życia samorządu

Drodzy Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Opatów

Przed nami gorące miesiące wakacyj-
ne; czas urlopów, odpoczynku i ładowania 
akumulatorów przed kolejnymi zawodo-
wymi wyzwaniami. Zanim to jednak na-
stąpi, gorąco zachęcam Państwa do lektury 
kolejnego egzemplarza naszego Kwartal-
nika. Znajdziecie w nim wiele informacji 
o wydarzeniach, które w czasie minionych 
trzech miesięcy miały miejsce na terenie 
naszej Gminy.  

Tak, jak każdy z nas w domowych port-
felach, tak też i nasza Gmina odczuwa nie-
stety negatywne skutki finansowe wojny, 
pandemii, inflacji i braku stabilizacji. Jest 
to szczególnie odczuwalne w przypadku 
prowadzenia tak dużej ilości kosztownych 
inwestycji, jakie obecnie mają miejsce na 
terenie całej naszej Gminy. Niestety, ceny, 
które obowiązywały w czasie ubiegania się 
o dofinansowania realizowanych przez nas 
projektów, dziś już nie są aktualne, co po-
woduje konieczność znajdywania kolejnych 
środków finansowych w budżecie naszej 
Gminy, aby móc realizować tak ważne dla 
mieszkańców przedsięwzięcia. Dość wspo-
mnieć, że sam koszt odsetek od zaciągnię-
tych w poprzednich kadencjach kredytów, 
który wynosił w roku 2021 około 200 tys. 
zł., w roku 2022 wyniesie już około 900 tys. 
zł. i to pomimo faktu, że od początku ka-
dencji spłaciliśmy prawie 4 mln zł starych 
kredytów i nie zaciągnęliśmy ani jednego 
nowego.

Mimo tej wyjątkowo niekorzystnej dla 
samorządów sytuacji gospodarczej, sta-
ramy się, aby w dalszym ciągu obietnice, 
które Państwu składałem przed wyborami, 
były realizowane. I tak; trwają prace przy 
budowie świetlicy wiejskiej w Balbinowie 
oraz przy modernizacji dróg gminnych 
przez wieś Marcinkowice, drogi Balbinów 
– Przeuszyn, Kobylany – Strzyżowice, a 
także ulic Cmentarnej I i II, Cegielnianej 
i Kani w Opatowie. Na opatowskim Rynku 
wymieniliśmy już instalacje kanalizacyjne, 
wodociągowe i elektryczne pod powierzch-
nią, a obecnie trwają prace związane z wy-
mianą kostki brukowej, by na tegoroczne 
Święto Odzyskania Niepodległości Rynek 

zaprezentował się w nowej szacie. Trwa 
również przebudowa budynku dawnego 
więzienia oraz prace nad jego wyposaże-
niem. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 
oddaliśmy do użytku łącznie sześć ultra-
nowoczesnych klasopracowni w naszych 
szkołach podstawowych, a w najbliższym 
czasie przystąpimy do modernizacji kuchni 
i stołówek szkolnych w ramach pozyskanych 
z rządowego programu „Posiłek w szkole i 
w domu” środków finansowych. W drodze 
przetargu wyłoniliśmy wykonawcę, który 
dokończy prace przy kompleksie boisk przy 
Szkole Podstawowej nr 1, jak również wy-
konawcę, który (po wielu latach starań) za 
chwilę rozpocznie prace związane z wy-
mianą pokrycia dachowego na budynku 
Urzędu Miasta i Gminy. 

W ramach projektu rewitalizacji Mia-
sta Opatowa zakończyliśmy prace moder-
nizacyjne przy Skwerze Gombrowicza, a 
trwają prace projektowe związane z budo-
wą odkrytego basenu na Kani. 

Największą radość w minionych trzech 
miesiącach przyniosła nam jednak in-
formacja, że nasz projekt „Kompleksowa 
modernizacja obiektów kultury na terenie 
Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opa-
tów”, złożony w ramach rządowego pro-
gramu „Polski Ład”, otrzymał akceptację 
ze strony Prezesa Rady Ministrów. Dzięki 

temu udało nam się pozyskać ze środków 
rządowych na ten cel kwotę prawie 10 mi-
lionów złotych. Środki te już w przyszłym 
roku zostaną przeznaczone na rozbudowę 
Opatowskiego Ośrodka Kultury, moderni-
zację sali widowiskowej wraz z przystoso-
waniem jej dla potrzeb sali kinowej, prace 
modernizacyjne przy świetlicach wiejskich 
w Kornacicach, Podolu i Karwowie, budo-
wę świetlicy wiejskiej w Brzeziu oraz placu 
zabaw w Strzyżowicach. Będą to kolej-
ne znaczące inwestycje, które pozwolą na 
kontynuowanie zmiany wizerunku naszej 
Gminy, a  mieszkańcom dadzą większe 
możliwości integracji i dostępu do kultu-
ry.       

Szanowni Państwo, droga Młodzieży, 
kochane Dzieci, w związku z rozpoczęty-
mi wakacjami i sezonem urlopowym ży-
czę, abyście ten czas odpoczynku spędzili 
w wymarzony sposób, w okolicznościach, 
które pozwolą Wam zregenerować siły i 
choć przez chwilę zapomnieć o wyzwaniach 
związanych z nauką i pracą. Odpoczywaj-
cie bezpiecznie, dbajcie o siebie, a po zakoń-
czonym odpoczynku wracajcie do naszego 
piękniejącego Opatowa opaleni, uśmiech-
nięci i pełni energii.  

Wasz Burmistrz
Grzegorz Gajewski
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4,5 mln zł na drogi olbrzymie inwestycje w Opatowie

Pięć 
różnych 

projektów

człowiek sProwadza cierPienie

rewitalizacja miasta

Boga poznajesz nie tyle rozumem, nawet 
nie sercem, ale poprzez poczucie całkowitej 
zależności od Niego, podobne do tego uczucia, 
którego doznaje niemowlę w rękach matki. Nie 
wie ono, kto je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi, 
ale wie, że jest ktoś, i mało tego, że wie – kocha 
go. (Lew Tołstoj)

 Szczerze mówiąc (a raczej pisząc), 
nigdy nie kojarzyłem Tołstoja z jakąś szcze-
gólną religijnością, w przeciwieństwie do np. 
Dostojewskiego. Niemniej jednak ten cytat 
– na który trafiłem zupełnie przypadkowo 
– wydał mi się dosyć interesujący, a nawet 
intrygujący. Z jednej bowiem strony brzmi 
– można powiedzieć – urzekająco, z drugiej 
zaś – teologicznie można mu pewnie sporo 
zarzucić.

 Na pewno stawia pytanie o naszą 
relację do Boga, a może bardziej o przyzna-
nie się do tego, jak bardzo – czy tego chcemy, 

czy nie – jest On obecny w naszym życiu i czy 
potrafimy się do tego przyznać i to zaakcep-
tować. Po pierwsze: świat, w którym żyjemy 
jest dziełem Boga. Zwłaszcza zbliżający się 
czas urlopów i wakacji, jest doskonałą okazją 
do podziwiania, a może w ogóle zauważenia 
jego piękna. Po drugie: zawsze mnie dziwił 
fakt, że nawet osoby deklarujące się jako ate-
iści, tak często wzywają Pana Boga – nomen 
omen – nadaremno. Westchnienia typu: O 
Boże, O Jezu słychać zawsze i wszędzie. Swoją 
drogą, ciekawe co powiedzielibyśmy np. Panu 
Jezusowi, gdyby rzeczywiście pojawił się na 
nasze wezwanie. Jednakże potwierdza to na-
szą – mniej lub bardziej świadomą – potrzebę 
obecności kogoś, kto nas wysłucha i wspomo-
że.

Pozostaje tylko jedno pytanie: czy kocha-
my Boga jak dziecko, o którym wspomina 
Tołstoj. Pewnie nie ma zbyt wielu okazji, by 

się nad tym zasta-
nowić. Tym bar-
dziej, że to wła-
śnie Pana Boga 
bardzo często 
obarcza się winą 
za całe zło tego 
świata, zarzucając 
Mu obojętność 
i brak interwencji. Tymczasem Karl Holl 
(niemiecki teolog i historyk Kościoła) pisał: 
Krzyż materialny powstaje, gdy dwie belki 
złożysz na poprzek; krzyż moralny czyli cier-
pienie powstaje, gdy dwie wole, Boska i ludzka, 
w poprzek sobie staną. A zatem, to człowiek 
– buntując się przeciw Bogu i źle korzysta-
jąc z daru wolności (podobnie jak Adam i 
Ewa) sprowadza cierpienie na siebie i na ten 
świat. Jaka jest na to recepta? Głos oddajmy 
Tołstojowi, który poniekąd sprowokował te 
rozważania: Zło tkwi w nas samych, to znaczy 
tam, skąd sami możemy je usunąć…

zło tkwi w nas samych

Opatów otrzymał promesę na bu-
dowę i remont siedmiu dróg na terenie 
gminy. Będzie realizował pięć różnych 
projektów. 

Pieniądze w wysokości 4,5 mln zł zo-
stały przyznane  z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg Lokalnych. – Czekamy na 
wręczenie promes – mówi burmistrz Grze-
gorz Gajewski. – Jesteśmy przygotowani, 
by ogłaszać przetargi. W tym roku prace 
powinny być wykonane. 

Dzięki pozyskanym środkom przebu-
dowane zostaną drogi gminne: Kobylany – 
Strzyżowice, Balbinów – Przeuszyn, która 
nie ma jeszcze nawierzchni asfaltowej, dro-
ga przez wieś Marcinkowice, ulice Cegiel-
niana, Kania, Cmentarna I i Cmentarna II. 

Budowa dróg gminnych, jak podkreśla 
burmistrz Grzegorz Gajewski,  będzie dla 
gminy dużym wyzwaniem. Ceny uzyskane 
podczas przetargów mogą być wyższe, bo 
o 100 proc.  wzrosła cena masy asfaltowej, 
bitumicznej. Może jednak wojna na tere-
nie Ukrainy szybko się zakończy, ceny się 
ustabilizują i gmina będzie w stanie wyko-
nać zaplanowane inwestycje drogowe.

W szybkim tempie ru-
szyła rewitalizacja Opa-
towa. Na wszystkie prace 
gmina z różnych źródeł 
otrzymała około 12 mln zł. 

Rewitalizacja obejmuje 
skwer Witolda Gombrowi-
cza, rynek, budynek dawne-
go więzienia, a także teren 
dawnych basenów na Kani. - 
W tym roku Opatów zamie-
nił się w wielki plac budowy, 
abyśmy potem  mogli cie-
szyć się bardziej zadbanym 
i przyjaznym otoczeniem – 
mówi burmistrz Grzegorz 
Gajewski. 

Terminy oddania ko-
lejnych inwestycji są różne. 
Został już odnowiony Skwer 
Witolda Gombrowicza, w 
listopadzie powinna być za-
kończona rewitalizacja  bu-
dynku dawnego więzienia, 
rynku, wiosną przyszłego 
roku – basen na Kani. 

Na rewitalizację Opa-
towa gmina otrzymała do-
finansowanie w łącznej wy-
sokości ponad 12 milionów 
złotych ze środków unijnych 
oraz Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
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z rządowego programu

polski Ład

Posiłek w szkole i w domu

duże Pieniądze 
dla gminy oPatów

Do budżetu gminy trafi 128 tys. zł z 
rządowego programu „Posiłek w szkole i 
w domu”. Dzięki tym środkom doposaży 
się kuchnie i stołówki w dwóch szkołach 
podstawowych. 

- Kolejne zewnętrzne pieniądze pozy-
skane przez nasz samorząd trafią do Gminy 
Opatów – nie ukrywa zadowolenia bur-
mistrz Grzegorz Gajewski. - Tym razem w 
ramach rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” złożyliśmy dwa wnioski. 
Obydwa przeszły pozytywną weryfikację i 
otrzymały łącznie 128 tys. zł dofinansowa-
nia z budżetu państwa. Do kwoty tej z wła-
snego budżetu dołożymy 32 tys. zł.

Dyrektor SP nr 1, Anna Przygoda wyja-
śnia, że ze szkolnej stołówki korzysta około 
180 uczniów, w zależności od miesiąca ta 
liczba się zmniejsza lub zwiększa. Pienią-
dze na doposażenie były więc niezbędne. 
- Posiłki przygotowujemy zgodnie z harmo-
nogramem opracowanym przez dietetyka 
– mówi. - Mamy oddzielne pomieszczenia 
do robienia posiłków, gdzie wydzielone są 
określone strefy. Chcemy wymienić urzą-
dzenia do przygotowywania obiadów, 
zakupimy nowy sprzęt, między innymi za-
mrażarkę, lodówkę, patelnią elektryczna, 
zamierzamy doposażyć stołówkę w nowe 
sztućce i talerze. 

W SP nr 2 z posiłków korzysta około 
130 osób. - W ramach programu planowa-
ny jest zakup i instalacja wielofunkcyjnego 
pieca konwekcyjnego z parą, kuchni elek-
trycznej, zmywarki – wylicza dyrektor Jo-
anna Bińczak. - Stołówka szkolna wyposa-
żona zostanie w profesjonalne urządzenia 
do obróbki warzyw i owoców, obieraczki, 
szatkownice, urządzenia do przygotowy-
wania potraw, patelnię elektryczną, nale-
śnikarnie, blendery, maszynki do mięsa, 
akcesoria kuchenne, przewidziany jest 
zakup mebli stołówkowych.  To wszystko 
zapewni prawidłowe funkcjonowanie po-
mieszczeń. 

Gmina Opatów otrzymała 9,891 mln 
zł z drugiej transzy programu Polski 
Ład. Pieniądze będą przeznaczone na 
kompleksową modernizację obiektów 
kulturalnych na terenie miasta i pięciu 
sołectw. 

- Kolejny sukces i kolejne obietnice, 
które składałem mieszkańcom gminy, 
zostaną zrealizowane – mówi burmistrz 
Grzegorz Gajewski. - Dzięki środkom 
pozyskanym z rządowego programu Pol-
ski Ład mieszkańcy zarówno samego 
Opatowa, jak i pięciu kolejnych sołectw 
uzyskają lepszy dostęp do obiektów kul-
turalnych. 

Rozbudowa i modernizacja Opatow-
skiego Ośrodka Kultury, jak wyjaśnia 
burmistrz Grzegorz Gajewski, dostosuje 
amfiteatr do standardów niezbędnych 

przy organizacji dużych koncertów. Roz-
budowa budynku OOK pozwoli na przy-
wrócenie temu obiektowi możliwości 
organizowania małych spotkań i wyda-
rzeń artystycznych, a także da miejsce, w 
którym rodzice będą mogli zaczekać przy 
kawie i dobrym ciastku na swoje pociechy 
uczestniczące w zajęciach. - Rozwijamy 
Opatów i nie spoczniemy  w tym dzia-
łaniu – zapewnia burmistrz. Burmistrz 
Grzegorz Gajewski dziękuje posłowi 
Krzysztofowi Lipcowi za skuteczne 
wsparcie już kolejnego projektu gminy. 

Obiecuje, że środki zostaną dobrze wyko-
rzystane. 

Dzięki otrzymanym pieniądzom do 
budynku OOK dobudowane zostanie 
nowe pomieszczenie, które zastąpi legen-
darny "Gwarek", zmodernizowana będzie 
sala widowiskowa oraz amfiteatr. Wy-
budowana zostanie świetlica wiejska w 
Brzeziu, kompleksowo wyremontowane 
zostaną świetlice, remizy w Karwowie, 
Podolu i Kornacicach, zagospodarowany 
plac zabaw dla dzieci i teren przy świetli-
cy w Strzyżowicach.

Burmistrz Grzegorz Gajewski podczas konferencji samorządowców z powiatu opatowskiego z udziałem posła Krzysztofa Lipca 
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Prymusi z „jedynki”

Prymusi z  „dwójki”

najlepsi uczniowie
Osiągnięcia uczniów szkoły Podsta-

wowej nr 1 imienia gen. bryg. Stanisła-
wa Gano w Opatowie w roku szkolnym 
2021/2022.

Tytuł finalisty w konkursach organizo-
wanych przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty uzyskali: 

Anna Lawęda – uczennica klasy 8b, 
finalistka III Wojewódzkiego Konkursu z 
Biologii, opiekun: Agnieszka Karnas, fina-
listka III Wojewódzkiego Konkursu z Języ-

ka Polskiego, opiekun: Aneta Zybała, 
Bartosz Kaptur – uczeń klasy 8b, fina-

lista III Wojewódzkiego Konkursu z Biolo-
gii, opiekun: Agnieszka Karnas, 

Natalia Wypych – uczennica klasy 8b, 
finalistka III Wojewódzkiego Konkursu z 
Języka Angielskiego, opiekun: Ewa Gronek.

Ponadto uczennica klasy 7a, Oliwia 

Kot, zdobyła wyróżnienie za opowiadanie  
,,Królowa tragedii” w wojewódzkim kon-
kursie literackim „Tak widzę świat, tak go 
czuję. Suplement - drugi front” zorganizo-
wanym po raz trzeci przez wojewodę świę-
tokrzyskiego Zbigniewa Koniusza i redak-
cję Radia Kielce.  Opiekunem Oliwii jest 
Aneta Gibała. 

Uczniowie i nauczyciele SP nr 1

Oliwia Kot z nauczycielką Anetą Gibałą  

Osiągnięcia i sukcesy uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów 
Ziemi Opatowskiej w Opatowie. Ucznio-
wie rozwijali swoje talenty i realizowali 
zainteresowania poprzez udział w róż-
nego rodzaju konkursach wiedzy oraz 
umiejętności artystycznych. 

 Zofia Skór-
ska, finalistka  III 
Wo j e w ó d z k i e g o 
Konkursu Geo-
graficznego dla 
uczniów szkół 
p o d s t a w o w y c h 
w o j e w ó d z t w a 
świętokrzyskiego 
w roku szkolnym 
2021/2022,  wysoka średnia ocen i wzo-

rowe zachowanie.
Weronika Ba-

radziej, laureatka 
O g ó l n o p o l s k i e j 
Olimpiady Przed-
miotowej Olimpus 
z Języka  Angiel-
skiego. II miejsce 
w Konkursie Pla-
stycznym Roku 
Marii Konopnic-

kiej organizowanym przez OOK Opa-
tów, wysoka średnia ocen i wzorowe za-
chowanie.

Maja Kasińka, 
laureatka woje-
wódzkiego kon-
kursu Dobry bo 
Polski, Dobry bo 
Świętokrzyski, or-
ganizatorem kon-
kursu był Urząd 
M a r s z a ł k o w s k i 
Wo j e w ó d z t w a 
Świętokrzyskiego, III miejsce w konkur-
sie plastycznym „Wielkanoc 2022” w 
kategorii palma wielkanocna organizo-
wanym przez OOK w Opatowie, wysoka 
średnia ocen i wzorowe zachowanie.

A l e k s a n d e r 
Smoliński, presti-
żowy tytuł  Lau-
reata Ogólnopol-
skiego Konkursu 
„Orzeł Edukacji 
Wczesnoszkolnej” 
- wzorowa po-
stawa i stosunek 
do obowiązków 
szkolnych. Uczeń 
wyróżniający się 

poziomem wiedzy w klasie.
Natalia Podsiadło, laureatka Ogólnopol-

skiego Konkursu 
„Orzeł Edukacji 
Wc z e s n o s z ko l -
nej” - wzorowa 
postawa i stosunek 
do obowiązków 
szkolnych. Uczeń 
wyróżniający się  
poziomem wiedzy.

Julia Wia-
trowska, laure-
atka Ogólnopol-
skiego Konkursu 
„Orzeł Edukacji 
Wc z e s n o s z ko l -
nej”, wzorowa po-
stawa i stosunek 
do obowiązków 
szkolnych.

Maja Węgle-
wicz, laureatka 
Ogólnopolskiego 
Konkursu „Orzeł 
Edukacji Wcze-
s n o s z k o l n e j ”, 
wzorowa posta-
wa i stosunek 
do obowiązków 
szkolnych.
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wojenny oPatów 
w oczach świadków

historii duch tajemny 

Józefa Turska Jan Turski

Kontynuujemy cykl artykułów po-
święconych wspomnieniom osób, którym 
dane było przeżyć II wojnę światową w 
powiecie opatowskim. Tym razem będą  to 
wspomnienia małżeństwa z Opatowa oraz 
miejscowego urzędnika. Przedstawione 
świadectwa to materiały dochodzeniowe 
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitle-
rowskich (OKBZN) w  Radomiu w sprawie 
zbrodni hitlerowskich popełnionych na 
terenie powiatu opatowskiego - protoko-
ły przesłuchania świadków i zestawienie 
zbrodni niemieckich.

„Zapisy Terroru” zawierają blisko 4 tys. 
świadectw (większość z nich jest dostęp-
na również w angielskim tłumaczeniu). W 
pierwszej kolejności udostępniono relacje 
dotyczące zbrodni popełnionych w czasie II 
wojny światowej w Warszawie i okolicach. 
Baza zawiera także zeznania byłych więźniów 
obozów zagłady i obozów koncentracyjnych. 
Zasób jest sukcesywnie poszerzany o świa-
dectwa dotyczące wydarzeń z innych lokali-
zacji. Wiosną 2017 r. udostępniono przeszło 
500 zeznań dotyczących terroru na ziemi 
kieleckiej, a w październiku 2017 - zbrodni 
niemieckich na ziemi radomskiej.

Pamiętniki, relacje z przesłuchań, dzien-
niki oraz wspomnienia osób, którym dane 
było przeżyć zagładę nabierają  niezwykłego 
znaczenia.  Główna Komisja Badania Zbrod-
ni Niemieckich w Polsce to instytucja pań-
stwowa  działająca w latach 1945-1949 przy 
Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1949 
roku przekształcona w główną Komisję Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W opo-
wieściach ludzi jak w kalejdoskopie możemy 
przyglądać się  wstrząsającym wydarzeniom z 
przeszłości.

Artykuł prezentuje zapis wspomnień 
małżeństwa Józefy Turskiej – gospodyni 
domowej, Jana Turskiego – rzeźnika oraz 
Andrzeja Mazura – urzędnika państwowe-
go. Osoby te zostały przesłuchane w 
charakterze świadków 4 i 11 maja  w 
Sądzie Grodzkim w Opatowie przez 
sędziego A. Zalewskiego z udziałem 
protokolanta J. Kwiatkowskiego. 

Józefa Turska
Zamieszkała w Opatowie na ulicy 

Cmentarnej 18. Gospodyni domowa. 
Niekarana: - „W czasie okupacji nie-
mieckiej, a także i obecnie mieszkam 
przy ul. Cmentarnej, tj. w pobliżu 
cmentarza. Niejednokrotnie widzia-
łam, jak prowadzono tam, jako na 
miejsce stracenia, różnych ludzi. Daty 
dokładnie nie pamiętam, widziałam, 
jak znani na miejscowym terenie 
zbrodniarze z miejscowego SD: Ry-

szard Hospodar i Stani-
sław Słonka prowadzili 
tam jakiegoś mężczyznę 
bez ręki, lat około 45, któ-
ry z zewnętrznego wyglą-
du robił moim zdaniem 
wrażenie człowieka przy-
zwoitego. Wkrótce usły-
szałam strzały i po chwili, 
kiedy sprawcy mordu 
odeszli, poszłam z innymi 
zobaczyć ofiarę. Ten leżał 
na ziemi martwy.

Innym znów razem 
widziałam, jak wspo-
mniany Hospodar prowadził na łańcuchu 
mieszkającego w pobliżu nas „przechrztę” 
Cornikowskiego, wkrótce po tym słyszałam 
strzał i dowiedziałam się od ludzi, że czło-
wiek ten został zabity. Nadto widziałam też, 
jak pewnego razu dwóch żandarmów pro-
wadziło na cmentarz młodą Żydówkę, którą 
następnie zabili; widziałam również, jak pro-
wadzili żandarmi niemieccy dwóch młodych 
mężczyzn, których również zastrzelono. 
Tego rodzaju wypadków i scen widziałam 
cały szereg, lecz nazwisk ofiar ani ich katów – 
sprawców mordu podać nie mogę”.

Jan Turski
Zamieszkały w Opatowie na ulicy Cmen-

tarnej 18. Rzeźnik. Niekarany: - „Mieszkając 
w pobliżu cmentarza, na którym dokonywa-
li żandarmi egzekucji osób podejrzanych o 
działalność polityczną i innych, widziałem 
pewnego razu, daty dokładnie nie pamiętam, 
jak funkcjonariusze miejscowego SD: Ry-

szard Hospodar i Stanisław Słonka prowadzi-
li młodego mężczyznę bez ręki, jasnego blon-
dyna, którego zaprowadzili na wymieniony 
cmentarz. Wkrótce po tym słyszałem strzał, 
a gdy sprawcy mordu oddalili się, poszedłem 
tam i zobaczyłem go już martwego.

Innym razem, daty również nie pa-
miętam, widziałem, jak Ryszard Hospodar 
prowadził jakiegoś mężczyznę, którego na 
cmentarzu zastrzelił. Wypadek ten widziałem 
własnymi oczyma, gdyż w czasie egzekucji by-
łem na cmentarzu. Widziałem też, jak dwóch 
żandarmów, z których jeden wzrostu niskie-
go, pełnej tuszy (Witold Berger), prowadzili 
jakiegoś człowieka, którego w miejscu wyżej 
wymienianym również zastrzelili. Pewnego 
razu widziałem, było to już szarówką, żandar-
mi, których nazwisk nie znam, prowadzili na 
wymienione miejsce straceń znanego mnie 
Michała Świderskiego, którego tam też za-
bili. Widziałem również, jak dwaj nieznani 
mnie żandarmi prowadzili młodą Żydówkę, 

Protokół przesłuchania świadka – Józefy Turskiej
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w starej części miasta

 Protokół przesłuchania świadka Jana Turskiego

tajemniczy kanał 

lat około 25, i zabili ją w miejscu wyżej po-
danym.

Pewnego razu widziałem zwłoki jakiegoś 
mężczyzny, którego, prawdopodobnie jako 
Żyda, również Niemcy – żandarmi zamordo-
wali, ale kto, tego podać nie mogę, gdyż wów-
czas było już ciemno. Wymienieni przeze 
mnie Hospodar i Słonka na tutejszym terenie 
mieli opinię jak najgorszych zbrodniarzy”.

Andrzej Mazur
Zamieszkały w Opatowie na ulicy Sien-

kiewicza 4. Urzędnik. Niekarany: - „W dniu 
16 lipca 1942 r. zostałem wezwany telefonicz-
nie do miejscowego SD, gdzie zostałem aresz-
towany. W czasie przesłuchiwania zarzucono 
mnie między innymi wspieranie pracy kon-
spiracyjnej na tutejszym terenie. Dowodów 
na to nie miano, albowiem te w czas zostały 
przez osoby trzecie usunięte. Okazywano 
mnie jedynie w czasie kilkakrotnie przepro-
wadzanej u mnie rewizji rozmaitego rodzaju 
dowody, które stwierdzały moją aktywną do 
chwili wybuchu wojny działalność w organi-
zacji Młodej Wsi, w której pracowałem jako 
kierownik związku sąsiedzkiego na terenie 
trzech przyległych gmin. W czasie pobytu 
w miejscowym areszcie siedziałem w pobliżu 
„dyżurki”, w której odbywały się „przesłuchi-
wania”, codzienne przez kilka godzin, skąd 

Podczas prac przy Skwerze imienia 
Witolda Gombrowicza został odkryty 
fragment kanału burzowego o długości 
10 metrów. 

- Zachowana część była połączona z 
kanałami na terenie starego miasta – opo-
wiada Karolina Banasik, inspektor do spraw 
infrastruktury i gospodarki nieruchomo-
ściami Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. 
- Podczas budowy sąsiedniej kamienicy z 
1912 r. ten  kanał został zasypany. 

Kanał jest dobrze zachowany, obudowa 

wejścia i łuków jest oryginalna. 
Zachowany fragment pochodzi 
z czasów, gdy powstawały kana-
ły burzowe i piwnice na terenie 
miasta, z około XVII wieku. 
Tyle lat przetrwał w bardzo do-
brym stanie. Dołem położona 
jest kamionka i rura odprowa-
dzająca wodę.

Przed piętnastu laty, gdy 
osunęła się skarpa, wejście do 
kanału zostało zamurowane. Po-
przednicy nie chcieli go ekspo-
nować, być może ze względu na 
bezpieczeństwa. Po zakończeniu 
prac przy skwerze zainstalowana 
została krata przy wejściu, a wnę-
trze podświetlone. 

Prace przy skwerze to pierw-
szy etap rewitalizacji starego 
Opatowa. Zamontowana zosta-
ła mała architektura, ławki, ko-
sze, posiana trawa. Zachowano 
stare drzewa, dąb, brzozę, kasz-
tanowiec.  

dochodziły jęki i płacz katowanych 
ofiar. Od tych, którzy stamtąd powra-
cali, a których nie pamiętam nazwisk, 
dowiedziałem się, że głównym opraw-
cą był zastępca szefa miejscowego SD 
Lejn, niezależnie od tego brali udział 
w tego rodzaju „przesłuchaniach” 
członkowie byłej policji kryminalnej: 
Stanisław Słonka, Tadeusz Teodorczyk 
i inni. Przypominam sobie, że raz do 
naszej celi przyprowadzono młodego 
człowieka, schwytanego z bronią w 
ręku, najprawdopodobniej był to prze-
stępca polityczny, gdyż w naszej celi nr 
2 tylko tacy byli osadzani. 

Wieczorem następnego dnia został on 
wywołany przez dyżurnego i już więcej do 
celi nie wrócił. Wiadomości, które w dniu 
następnym przedostały się do nas, mówiły, 
że człowiek ów zastrzelony został na miej-
scowym cmentarzu przez znanego kata na 
naszym terenie Ryszarda Hospodara, w czym 
pomagał mu Polak – funkcjonariusz miejsco-
wej policji kryminalnej Stanisław Słonka, o 
którym nawet mówiono, że w danym wypad-
ku lepiej strzelał od Hospodara, albowiem 
ten ostatni nie zdołał go trafić, jeno Słonka. 
Po upływie półtora miesiąca pobytu w aresz-
cie nadszedł dzień odjazdu. Funkcjonariusze 
policji kryminalnej – Polacy krępowali nam 

ręce, mnie osobiście dokonał tego wspomnia-
ny Słonka.

Gdym się chciał przekonać, czy aby cza-
sem nie jesteśmy przeznaczeni na stracenie, 
pytając się, czy mam ze sobą zabrać koc, Słon-
ka z szyderstwem odpowiedział, że „może 
go pan już nie brać, gdyż na nic się już nie 
przyda”. Pełniąc funkcję zastępcy sekretarza 
urzędu gminnego w Opatowie, na podstawie 
własnych spostrzeżeń tudzież uwag ogółu 
ludności, stwierdzam, że najgorszymi zbrod-
niarzami wojennymi miejscowego terenu byli 
Ryszard Hospodar i Stanisław Słonka” – pod-
sumował A. Mazur

Radosław Sroczyński,
Pedagogiczna Biblioteka w Opatowie
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natalia i zuzia 
w czołówce

sukces maturzystki 

pokazały profesjonalizm

Zuzanna Wiśniewska zajęła pierw-
sze miejsce, Natalia Pyszczek trze-
cie  podczas eliminacji wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka 
Rasiewicza „Kima”, które odbyły się w 
Kielcach. Obydwie 
wokalistki repre-
zentują  Studio Pio-
senki  Opatowskie 
Diamenty Opatow-
skiego Ośrodka Kul-
tury.

P r z e s ł u c h a n i a 
festiwalowe były 
na bardzo wysokim 
poziomie, ale Nata-
lia i Zuzia pokazały 
swój profesjonalizm, 
kunszt wokalny i 
przede wszystkim uj-
mującą interpretację 
utworów. Obydwie 
wokalistki zajęły 
miejsca na podium 
pomimo, że konku-
rencja była ogromna. Zostały zaproszone 
na przesłuchania finałowe do Filharmonii 
Krakowskiej.  

Dziewczętom towarzyszyła opiekun-
ka artystyczna Magdalena Szemraj oraz 

akompaniator, gitarzysta Konrad Wyro-
da. 

Dodatkowo Zuzanna Wiśniewska 
z dużym powodzeniem wzięła udział w 
XXVI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej 

i Młodzieżowej, Ogólnopolskim Konkur-
sie Wokalnym w Lipskim Centrum Kul-
tury, gdzie na  przesłuchania przyjechali 
wokaliści z całej Polski.   

Martyna Wójcik, która w tym roku 
ukończyła liceum „Bartosza”,  zajęła 
drugie miejsce w finale Rodzinnego 
Konkursu Zaczarowanej Piosenki Anny 
Dymnej. Jury nagrodziło piosenkę jej 
kompozycji „Nie wiem, jak”.

Martyna wzięła udział w konkursie 
organizowanym przez Fundację “Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej. To festiwal nie-
zwykły, bowiem udział w nim biorą osoby 
niepełnosprawne, ale bardzo utalento-
wane muzycznie. Martyna od urodzenia 
ma problemy ze wzrokiem, niedowidzi 
i ma oczopląs, który nazywa „szalonymi 
oczami”. Przygodę ze śpiewem zaczęła od 
wczesnych lat dziecięcych, kiedy rodzice 
dostrzegli jej talent muzyczny i zapisali ją 
na lekcje śpiewu. 

W 2014 r., mając 11 lat, Martyna po 
raz pierwszy stanęła na scenie w Łazien-
kach Królewskich w Warszawie jako pół-
finalistka Festiwalu Zaczarowanej Pio-
senki. W tym roku zakwalifikowała się do 
finału z własną kompozycją „Nie wiem, 
jak”. Oczarowała internautów na tyle, że 
zdobyła drugie miejsce i nagrodę w wyso-
kości 10 tys. zł. 

zaczarowana Piosenka Anny Dymnej
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Przebudowy 
oPatowSkiej 

Bazyliki Romańskiej (4)

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

Autor Władysław Łuszczkiewicz wy-
odrębnia pierwotny obrys murów, ustala 
przeróbki poszczególnych otworów okien-
nych i portalu zachodniego. 

Przypuszcza (co potwierdziły później-
sze badania architektoniczne) nadmuro-
wanie górnej partii międzywieżowej ele-
wacji zachodniej, zakładając pierwotne 
przykrycie tej części budynku dachem pul-
pitowym, nad emporą i kruchtą otwartą na 
zewnątrz, opierającym się o cofniętą ścianę 
szczytową. 

(Opracował S.K.)  

Sprawozdanie Komisji Badań Historii 
Sztuki w Polsce (1897 r.) „Kościół Kole-
giacki św. Marcina w Opatowie, Studium 
Zabytku Romańszczyzny XII wieku w Pol-
sce”  zawiera szczegółowy opis zabytku. 
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nauczmy się żyć

obok siebie

W Opatowskim Ośrodku Kultury odbył się wspaniały, pełen wzruszeń koncert „Dziwny jest ten świat”. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele różnych grup wiekowych, od najmłodszych poprzez studentów po chórzystów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Koncert został przygotowany dla uczczenia Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i solidarności z walczącym narodem Ukrainy. 

Przed rozpoczęciem koncertu dyrek-
tor OOK Longina Ordon nawiązywała do 
tytułu „Dziwny jest ten świat”, przypomi-
nając, że do Opatowa i pobliskich Modli-
borzyc przybyli Ukraińcy, którzy uciekali 
przed wojną. Koncert o wolności, miłości, 
prawdzie, przyjaźni, wyjątkowych myślach i 
pięknych snach pokazał, że naprawdę dziw-
ny jest ten świat. Na tym tle mocniej niż 
zazwyczaj zabrzmiała wzruszająca „Cisza”, 
którą wykonał na trąbce Michał Różalski.  

Modlitwa za bohaterów Ukrainy 
W pierwszej części koncertu wystąpiła 

uzdolniona artystycznie Ukrainka Wikto-
ria Fieniuk, która mieszka obecnie u jednej 
z rodzin w Opatowie i pracuje w szkole 
muzycznej Zdzisława Staniszewskiego. W 
jej wykonaniu usłyszeliśmy na skrzypcach 
utwór ukraińskiego kompozytora Mirosla-
wa Skorika „Melodia”.  Następnie Wiktoria 
przedstawiła swój wiersz „Modlitwa za bo-
haterów Ukrainy”, który napisała już pod-
czas wojny:   

Leca ptaki/ Lecą do kraju/ Gdzie ból 
i strach/ Wszędzie smutek/ Gdzie modlą 
się dzieci za pokój w Ukrainie/ Tam jest 
jeszcze nadzieja,/ że nie jesteśmy w ruinie/ 
żegnajcie teraz Wojownicy Ukrainy/ Za 
was się modlimy/ Codziennie, co godzi-
nę/ Wybaczcie nam za to/ ze zgładzili was 
wrogowie/ W walce o Ukrainę/ I dzwonią 
już dzwony głośne/ Wszystkich zwołują/ 

Nie ma obok z nami naszych żołnierzy/ 
Naszych ukochanych/ Modlę się do Boga/ 
i serdecznie błagam/ Wróćcie żywi/ Uko-
chani moi. 

Wiktoria Fieniuk zaapelowała do 
wszystkich o wspieranie Ukrainy. Niech 
żyje wolna Ukraina! 

Kocham wolność
Przebój Czesława Niemena „Dziwny 

jest ten świat” wykonała Zuzanna Wiśniew-
ska, „Polskie drogi” – Mateusz Woźniak. 

Zapadły w pamięci słowa pieśni „Mamo, 
tyś płakała”. Pięknymi głosami  fascynowa-
ły wokalistki: Natalia Pyszczek w piosence 
„Zamiast” i Krystyna Wójcik w piosence 
„Kocham cię życie”. – Wybrałam ten utwór, 
bo mimo różnych trudności, kłopotów, któ-
re przynosi nam codziennie los, życie jest 
piękne – uważa wokalistka.  

Mocno zabrzmiały słowa piosenki „Co 
mi Panie dasz” w wykonaniu Zuzanny Wi-
śniewskiej, Zuzanny Susło, Natalii Pysz-
czek i Krystyny Wójcik. „Martwe morze” 
śpiewał Bartosz Kozłowski, „Niech żyje 
bal” – seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, „Czas nas uczy pogody” – Zuzanna 
Wiśniewska. 

Nastrój tworzyły kolejne piękne utwo-
ry:  „Aniołom szepnij to” zaśpiewany przez 
Zuzannę Susło, „Nim las, nim kłos” – przez 
seniorów, „Dzięki tobie” – Natalię Pysz-
czek.

Burze oklasków wywołała piękna mu-
zyka, mocne słowa utworów: „Kocham 
wolność” w wykonaniu Izabeli Niewia-
domskiej, Emilii Bery, Michała Różańskie-
go, Jakuba Maciejskiego, „Wolność” – Mag-
daleny Susło, Krystyny Wójcik, Zuzanny 
Wiśniewskiej, Zuzanny Susło, Natalii Pysz-
czek.

Nastrój koncertu zmieniała piosen-
ka „Niech no tylko zakwitną jabłonie” 
Agnieszki Osieckiej w interpretacji Barto-
sza Stańczyka. -  To bardzo poetycki utwór 
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Autorzy koncertu: Magdalena Szemraj, Roman Dulny. W koncercie wystąpili: Wiktoria 
Fieniuk- skrzypce i Jana Slidzewska – pianino, obydwie z Ukrainy, wokaliści – Krystyna 
Wójcik, Natalia Pyszczek, Zuzanna Wiśniewska, Zuzanna Susło, Grzegorz Gajewski, Bar-
tosz Stańczyk, Bartosz Kozłowski, Michał Różalski, Jakub Różalski, Wiktoria Sawicka, Iza-
bella Niewiadomska, Emilia Bera, Magdalena Susło, Julia Wiatrowska, Jakub Maciejski, 
Iga Wudarczyk, Julia Woźniak, instrumentaliści – Michał Różalski (trąbka, przygotowany 
przez Izabelę Wojcierowską), Konrad Wyroda (gitara), Mateusz Woźniak (pianino).  
Klub Tańca Promenada: Barbara Borzęcka, Karolina Wójcik, Wiktoria Siwonia, Wiktoria 
Partyka, Daria Żerdecka, Zuzanna Gwoździk, Krystian Wiącek, Bartek Borzęcki, Arnold  
Bidziński, Maja Bidzińska, Wiktoria Lis, Emilia Kwiatkowska, Alicja Smolarska, Miłosz 
Rzepa, Marcel Gilewski, Maja Węglewicz, Oliwier Stachura.   
Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Halina Adamska, Danuta Gadowska, Elżbieta Gagat, 
Emilia Guzal, Zofia Kocznur, Krystyna Majsak, Zbigniew Nogal, Waldemar Weglewicz, Ta-
deusz Wosik, Stefan Żardecki, Andrzej Przygoda.
Nagłośnienie: Konrad Wyroda, Konrad Janik, światło: Sebastian Skrzypczak, Dorota Jo-
pek, scenografia: Beata Piątek, Sebastian Skrzypczak.    

– mówi Bartosz.  – Cieszę się, że mogłem 
go wykonać. Obecnie jestem studentem 
pierwszego roku wydziału produkcja me-
dialna na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej. W Opatowie uczęszczam na lek-
cje wokalne. 

Dużo wzruszeń wywołały kolejne 
utwory: „Nim wstanie dzień” w wykonaniu 
Natalii Pyszczek, kompozycja ukraińska 
w wykonaniu Ukrainki Jany Slidzewskiej , 
„Imagine” w wykonaniu burmistrza Grze-
gorza Gajewskiego i Bartosza Stańczyka.  
Podczas imponującego finału na scenie po-
jawili się wszyscy wykonawcy.  

I mocno wierzę…
Burmistrz Grzegorz Gajewski w kilku 

słowach nawiązał do 231. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja i do obecnej wojny 
w Ukrainie. Przypomniał trudne losy Polski 
i Ukrainy przerwane w XVIII wieku inter-
wencją carycy rosyjskiej Katarzyny. Histo-
ria jest nauczycielką życia. Obecnie Putin 
brutalnie przerywa wolność Ukrainy. 

- Polacy uchwalili drugą na świecie, po 
amerykańskiej i pierwszą w Europie wspania-
łą Konstytucję, która mogła przynieść Polsce 
rozwój – podkreślał burmistrz Grzegorz Ga-
jewski. -  To wszystko zostało wstrzymane. 

Grzegorz Gajewski mówił o przyjaź-
ni narodu polskiego, o sprzeciwie wobec 
barbarzyńskiego napadu Putina. – Jestem 

dumny z naszego narodu i pań-
stwa, że udziela tak dużej pomocy 
Ukrainie – nie ukrywał burmistrz. 
– Od 24 lutego nie ustaje nasza 
ofiarność wobec braci z Ukrainy. 
To podstawa naszej wspólnej przy-
szłości. Jestem przekonany, że bę-
dziemy tworzyć wspaniale brater-
stwo między naszymi narodami. 
„I mocno wierzę w to, że ten świat 
nie zginie nigdy więcej”. Wierzę, 
że  nauczymy się żyć w pokoju, 
braterstwie. Nauczmy się żyć obok 
siebie. Niech żyje wolna Polska! 
Niech żyje wolna Ukraina!  
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naukowcy z prestiżowych uczelni

temPlariuSze w oPatowie

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
konferencja poświęcona templariuszom 
oraz sztuce, architekturze i archeologii 
Opatowa. Dopisali naukowcy z prestiżo-
wych uczelni z całego kraju.   

Centrum będzie utworzone
- Dziś kolejna konferencja, druga o tem-

plariuszach – powiedział burmistrz Grzegorz 
Gajewski przed rozpoczęciem spotkania. - Je-
steśmy w przeddzień ogłoszenia przetargu na 
prace przy budynku muzeum. Wreszcie nasze 
Europejskie Centrum Templariuszy będzie  
utworzone. To ogromny zastrzyk, by uatrak-
cyjnić nasze miasto, naszą gminę, Niektórzy 
prelegenci są bardzo sceptycznie ustosunko-
wani do tematu. W Krakowie też smoka nie 
było, a jednak jest, przyciąga turystów. Nawet 
wiemy, gdzie była jego jama, miejsce porywa-
nia dziewic. 

Już w dalszej części konferencji, podczas 
rozmowy z dziennikarzami, burmistrz Grze-
gorz Gajewski odniósł się do wystąpienia prof. 
Marii Starnawskiej z Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach, która 
mówiła o zakonie templariuszy na ziemiach 
polskich w średniowieczu i powątpiewała w 
ich obecność na terenie Opatowa.  

- Wiedzieliśmy, że jest sceptycznie nasta-
wiona do templariuszy na ziemi opatowskiej 
– nie ukrywał burmistrz. – Nie boimy się 
dopuszczać takich opinii. Będziemy starać 
się o dokumenty, prowadzić wykopaliska, by 
potwierdzić swoje stanowisko. Zaciekawiło 
mnie wystąpienie prof. Jarosława Jarzewicza 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, który mówił o architekturze templa-
riuszy i porównywał kościół z terenu Niemiec 
z nadania templariuszy, który jest bliźniaczo 
podobny do naszej kolegiaty. Pokazywał wiele 
budowli templariuszy, które urzekająco przy-
pominały kościół w Ptkanowie. To też wiele 
tłumaczy. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski podzięko-
wał doktorowi Radosławowi Kubickiemu z 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, który 
już po raz kolejny jest organizatorem sesji na-
ukowej w Opatowie. 

Potencja pogody
– To już nasze dziewiąte spotkanie, tym 

razem konferencja dotyczyła obecności tem-
plariuszy nie tylko w Opatowie, szerzej w 
Europie, na Bliskim Wschodzie, tworzymy 
podstawy miejsca, gdzie będą promowane 
zakony – podkreślał dr Radosław Kubicki. - 
Prof. Jarosław Jarzewicz był po raz pierwszy 
na naszej konferencji, prof. Maria Starnawska 
drugi raz. To osoby o znanych nazwiskach, 
przybyła także prof. Beata Wojciechowska z 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach. Gościliśmy dra Marka Florka, który 
współpracuje z nami od wielu lat i jest blisko 
związany z Opatowem. Przybliżył nam dzieje 
kolegiaty, jak się zmieniała w czasie. Ja z kolei 
zinterpretowałem symbole, znaki, które znaj-
dują się na kolegiacie. Powiedziałem o poten-
cjale marketingowym i kreowaniu lokalnej 
polityki historycznej. 

Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, któ-
re istnieje od 1995 r., przybliżył jego prezes 
Tomasz Sajko.  – Nasze stowarzyszenie łączy 
wszystkich zainteresowanych rycerskim za-
konem od Jerozolimy poprzez Chwarszcza-
ny, gdzie jest nasza siedziba, Oleśnicę Małą, 
Lietzen i Rurkę do Paryża, Londynu i Tomar. 
Nasze działanie polega na gromadzeniu i wy-
mianie informacji, kontaktach, publikacjach i 
innych niekonwencjonalnych zamierzeniach. 
To była największa siła zbrojna, ramię kościoła 
i papieża. 

Paweł Moszczyński, członek Stowarzysze-
nia Szlak Templariuszy, który współpracuje z 
najlepszymi instytucjami na świecie, we Fran-
cji, Izraelu, referował  historię znamienitej 
budowli, cytadeli templariuszy Tortosa, która 
nigdy nie została zdobyta.  

– Albo byli, albo nie byli, nie ma dowo-
dów bezpośrednich na ich bytność, nie moż-
na też wykluczyć ich obecności – dywago-
wał podczas przerwy w konferencji zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Robert 
Wójcik. - Profesorowie nie wypowiadają się 
definitywnie. Jan Długosz spisywał to, co usły-
szał od kleru. Napisał, że templariusze mogli 
tu istnieć. Dla mnie najciekawsze były dwa 

pierwsze referaty, prof. Marii Starnawskiej i 
prof. Jarosława Jarzewicza. Interesuje mnie ar-
chitektura kolegiaty i obecność templariuszy.

O tym, że w sensie promocyjnym to wspa-
niała idea, mówił w kuluarach artysta plastyk 
Adam Hanuszkiewicz. - Przyszłe centrum 
templariuszy i zakonów będzie promować 
całą ideę, zjawisko – tłumaczył. - Natomiast 
rzeczą dla mnie wtórną jest to, czy byli u nas 
templariusze, czy nie. 

Przedstawicielka młodego pokolenia, 
Paulina Zygadło, absolwentka kryminologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, która mieszka w 
naszym regionie, przybyła na konferencję, bo 
interesuje się historią miasta, zwłaszcza tem-
plariuszami. – Słucham prelegentów z presti-
żowych uczelni, chcę wiedzieć, czy jest coś z 
prawdy w  legendach o obecności templariu-
szy w Opatowie – mówiła. – Pasjonuje mnie 
sztuka, architektura kolegiaty. 

Oprócz już wymienionych naukowców w konferencji wzięli udział: mgr Waldemar Gliński 
z Kielc, który wspólnie z mgr Moniką Kamińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygo-
tował referat na temat badań archeologicznych i architektonicznych kolegiaty, mgr Jakub 
Ordutowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mówił o długim trwaniu średniowie-
cza. Podzielił się refleksją nad twórczą adaptacją średniowiecznego dziedzictwa mikrore-
gionu opatowskiego.  
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alPaki
Przewartościowały życie

nasze firmy 

Pasją i miłością rodziny Ozimków z 
Karwowa jest hodowla alpak. Nie stano-
wi jednak  źródła zarobków, wręcz od-
wrotnie, ciągle wymaga nakładów. Alpa-
ki są zwierzętami, które wymagają dość 
bacznej obserwacji,  łatwo przegapić 
oznaki choroby. Aby je hodować, trzeba 
poświęcić im dużo czasu. Mąż Elżbiety 
Ozimek prowadzi swoją działalność go-
spodarczą, pani Elżbieta pomaga mu.  

Chcieliśmy zmienić swoje życie
Alpaki należą do zwierząt gospodar-

skich, już nie egzotycznych, choć nadal 
jest ich bardzo mało w Polsce. - Chcieli-
śmy zmienić swoje życie, wprowadzić coś 
nowego i alpaki nas zauroczyły swoim wy-
glądem, później charakterem – opowiada 
pani Elżbieta. - Przewartościowały nasze 
życie. 

Zwierzęta bardzo dobrze radzą sobie 
w naszych warunkach klimatycznych.                             
Są uwarunkowane genetycznie do funk-
cjonowania na wysokości ponad 4000 
m n.p.m. Należy jednak pamiętać, aby 
przed okresem największych upałów były 
ostrzyżone, bo istnieje dość duże ryzyko 
przegrzania. - Aby hodować alpaki trzeba 
zapewnić im schronienie przed wiatrem i 
deszczem, odpowiednią ilość pastwisk – 
wyjaśnia Elżbieta Ozimek. – Należy wie-
dzieć, co powinny jeść i w jakich ilościach. 
To jest bardzo istotne dla ich dobrostanu. 
Dostęp do gabinetu weterynaryjnego jest 
kolejnym aspektem przy hodowli alpak. 
Nami opiekuje się gabinet weterynaryjny 
spod Warszawy, więc jest to dość spora od-
ległość. Na szczęście w nagłych sytuacjach 
możemy liczyć na lokalnego weterynarza 
z Opatowa. Jak każda hodowla,  również 
i hodowla alpak wymaga pełnego zaan-
gażowania od hodowcy. Każde nasze nie-
dopatrzenie może skutkować chorobą lub 
czymś gorszym. 

Spełniamy swoje marzenia
Początki hodowli alpak u państwa 

Ozimków to rok 2019/2020, gdy przy-
jechały  pierwsze zwierzęta. Potem były 
kolejne zakupy i poszukiwania nowych 
zwierząt. - Naszym celem hodowlanym 
jest uzyskanie coraz lepszej jakości malu-
chów, które przychodzą na świat w naszej 
hodowli – mówi o planach pani Elżbieta. 
- Aktualnie liczba naszych alpak oscyluje 
w granicach 20 sztuk. Ostatnie nasze pe-

rełki, które udało nam się zakupić, przyby-
ły do nas z Nowej Zelandii i Niemiec. Tak 
powoli spełniamy nasze marzenia. Uwiel-
biamy nasze zwierzęta i wszystkim, którzy 
chcą je poznać pragniemy je przybliżyć 

i opowiedzieć o nich dużo ciekawostek. 
Kontakt z alpakami wywołuje uśmiech 
u naszych gości, a to jest to na czym nam 
najbardziej zależy. 

Państwo Ozimkowie od 2020 roku 
należą do Polskiego Związku Hodowców 
Alpak i są jedynymi takimi hodowcami w 
powiecie opatowskim, a w województwie 
świętokrzyskim, według ich wiedzy, jest 
jeszcze jedna hodowla zrzeszona w PZHA.
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wspomnienie o lekarzu Mieczysławie Dumani

zdał egzamin 
jako lekarz i człowiek

Mieczysław Dumania (1918-1992) w 
koszmarnych  latach okupacji hitlerowskiej, 
jako student III roku medycyny, w warun-
kach  ogromnego  zagrożenia, skutecznie 
leczył i uratował życie wielu ludziom spod 
Opatowa. Wówczas zdał celująco najtrud-
niejszy egzamin jako lekarz i człowiek.

Uczył się bardzo dobrze
Urodził się w podopatowskiej, liczącej 

ponad 50 domostw, wiosce z dużym dworem, 
w Jałowęsach. Rodzice, Stanisław Dumania 
(1890-1971) i Ewa z Dulnych  (1898-1974)  
uprawiali gospodarstwo rolne, które odziedzi-
czyli  po ojcu Stanisława – Andrzeju Dumani 
(1853-1945).Gospodarstwo było okazałe. 
Dwie wielkie  stodoły  i duży dom oraz obszer-
ne budynki gospodarcze okalające zamknięte 
podwórze, stały na południowym stoku doli-
ny z rzeczką, przy której była studnia. Od niej 
do zabudowań prowadziła prawie 100-metro-
wa droga pod górę. Uprawianie kilkudziesię-
ciu  mórg żyznej ziemi, karmienie i pojenie 
żywego inwentarza (2-3 konie, 4-6 krów,  
kilkanaście świń, niezliczone ptactwo), wy-
magało  ogromnego fizycznego  wysiłku i za-
angażowania wszystkich domowników. Samo 
dostarczenie  kilkudziesięciu wiader wody dla 
ludzi i napojenia zwierząt można chyba przy-
równać do wyniesienia dwóch wiader wody z 
Nowej  Słupi  do klasztoru na Święty Krzyż. 
Do noszenia wody  używano drewnianych 
nosideł z łańcuszkami do zaczepiania wiader. 
Nosidła były większe  i mniejsze, na drobniej-
sze barki.

Chłopak od dziecka był  przyuczany do 
prac gospodarskich i chętnie je wykonywał. 
Bardzo chętny był też do nauki.  Wiejskie  
szkoły powszechne w 20-leciu międzywo-
jennym mieściły się najczęściej w wynajętych 
izbach w prywatnych domach. Warunki na-
uczania były tam bardziej niż skromne, ale 
swą misję edukacyjną  najczęściej spełniały 
bardzo dobrze. Chłopak uczył się bardzo do-
brze  i po wyczerpaniu możliwości  kształce-
nia na miejscu, rodzice postanowili  wysłać go 
do Państwowego Męskiego Gimnazjum  im. 
Joachima Chreptowicza  w Ostrowcu Święto-
krzyskim. To  gimnazjum słynęło  z wysokie-
go poziomu nauczania również łaciny i nie-
mieckiego,  co przyszłemu lekarzowi bardzo 
szybko się przydało. Kilkanaście lat wcześniej 
tę szkołę ukończył  wybitny geolog, Jan Sam-
sonowicz, który  odkrył w pobliżu Ostrowca  
słynne prahistoryczne kopalnie krzemienia ( 
Krzemionki Opatowskie).

Młodego Dumanię szczególnie intere-
sowały przedmioty przyrodnicze. W 1936 r. 
wzorowo zdał maturę i został przyjęty na Wy-
dział  Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego.  

Z łatwością zdawał najtrudniejsze egza-

miny, zaliczał kolejne semestry. Studia były 
kosztowne, podczas wakacji spędzanych w 
Jałowęsach pracował jako pielęgniarz lub 
z młodszym bratem pomagał rodzicom w 
żniwach. Mimo niepokojących sygnałów 
płynących zza zachodniej granicy, młody, 
przystojny, bardzo lubiany przez wszystkich  
student medycyny, optymistycznie patrzył w 
przyszłość, cieszył się życiem, podobno plato-
nicznie kochał się w Elżbiecie Barszczewskiej, 
pięknej aktorce.

Leczył każdego podczas okupacji
Wybuch wojny brutalnie zweryfikował 

dotychczasowy porządek, unieważnił plany 
i marzenia Polaków. Wielu, zwłaszcza  mło-
dych i wykształconych, natychmiast uświa-
domiło sobie  niebezpieczeństwo  zagrażające 
im ze strony Niemców.  Dumaniowie podjęli 
próbę  przedostania się do Rumunii. Wyru-
szyli z Jałowęs nocą, w Lublinie uzupełnili  
zapasy i w ciągu paru dni dotarli nad granicz-
ny Dniestr. Niestety, most w Kutach był już 
zablokowany Nie zdążyli przekroczyć granicy, 
a przewodnicy w Zaleszczykach stanowczo 
odmówili pomocy w przeprawie. Dzień wcze-
śniej  Melchior Wańkowicz przedostał się na 
drugą stronę wpław, ale cała grupa nie miała 
żadnych  szans. Musieli zawrócić, w drogę po-
wrotną ruszyli, kiedy tylko odpoczęły konie. 
Paweł Dumania pamiętał o siostrzenicy, mojej 
mamie Wandzie Stępniewskiej, która z rodzi-
ną mieszkała na Wołyniu, w powiecie kowel-
skim. Wydłużyli drogę, ale  uratowali nam 
życie, w najlepszym razie  zapobiegli wywóz-
ki do Kazachstanu. Dowieźli nas do Jałowęs, 
gdzie przeżyliśmy prawie 4 lata okupacji. To 
sprawiło, że  byliśmy współuczestnikami życia 
Dumaniów, ich konspiracyjnej działalności. 

Byłem naocznym świadkiem  najtragicz-
niejszych wydarzeń w Jałowęsach i Opato-
wie. Pomimo różnicy wieku, domownicy, a 
w szczególności synowie gospodarzy, Mieczy-
sław i Edward, traktowali mnie jak dorosłego 
i nie kryli przede mną  niebezpiecznych sekre-
tów. Wiedziałem, że między podwójną ścianą 
na poddaszu domu, od strony Łaskawca, jest  
wąska skrytka, gdzie czasem nocowali i słu-
chali radia. Wykorzystywali mnie do przeno-
szenia wiadomości, wyprowadzania poza wieś 
tych, których nikt nie powinien zobaczyć. 
Bracia pracowali fizycznie, ale bardzo im bra-
kowało zajęć umysłowych. Wieczorami uczyli 
mnie w formie zabawy, w końcu wymyślili, że 
będą potajemnie uczyli  także innych, mło-
dych  w zakresie szkoły średniej. Spotykając 

się w różnych miejscach  uczyli  młodzież z 
Jałowęs i okolicy, np. z Łężyc. Uzupełniali się 
kompetencjami, Mieczysław nauczał z dzie-
dziny filologii, nauk przyrodniczych, Edward 
techniki, nauk ścisłych.  

Student medycyny początkowo wykony-
wał zastrzyki, opatrywał drobne rany, udzie-
lał porad, ale tylko w najbliższym otoczeniu. 
Stopniowo po okolicy  rozniosło się, że młody  
Dumania  może im pomóc, wzywali go do 
chorych podczas epidemii tyfusu, do dzieci.    
Zaczęli się też pojawiać ludzie, którzy nie mo-
gli pokazać się w Opatowie kontrolowanym 
przez Niemców. 

W tym czasie Mieczysław Dumania skon-
taktował się z lekarzami szpitala w Opatowie. 
Zatrudnił się, asystował lekarzom przy ope-
racjach, opiekował chorymi, pełnił dyżury. I 
miał dostęp do lekarstw, które wykorzystywał 
poza szpitalem. Coraz częściej udzielał pomo-
cy ludziom podziemia, z różnych ugrupowań. 
Zdawał sobie sprawę z  rosnącego zagrożenia  
dla niego i całej rodziny zarówno ze strony 
Niemców, za pomoc „bandytom”, jak i ugru-
powań podziemia, zwalczających się party-
zantów „ruskich”  i ludzi  BCh (potem AK) .

W maju 1943 r. mieszkańcami opatow-
skiego wstrząsnęły wiadomości o bestialskich 
zbrodniach  i spaleniu gospodarstw Szczeku-
towiczów, a tydzień później - Krowińskich. 
Tą drugą makabryczną  tragedię obserwowa-
łem  z bliska, bo zabudowania Krowińskich 
w Jałowęsach  stały naprzeciwko zabudowań 
Dumaniów, po drugiej stronie doliny z rzecz-
ką. Pamiętam pożar z lecącymi żagwiami  nad 
słomianymi dachami budynków Dumaniów, 
trwogę domowników i polewanie dachów 
wodą. Kiedy pogorzelisko wystygło, grzeba-
liśmy z chłopakami w poszukiwaniu łusek po 
nabojach . Mówiono wtedy, że zginęła matka i 
syn, ale podobno zamordowana została  tylko 
Katarzyna Krowińska.  Była to zemsta za po-
maganie „ruskim”.
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przedszkole Publiczne z piękną nazwą 

bajkowy zakątek

Koszmar wojny
W lipcu 1943 r. Niemcy  zamordowa-

li strzałami w tył głowy czterech młodych 
mieszkańców Jałowęs, nie pozwolili pocho-
wać ich na cmentarzu  Słyszałem te strzały, 
widziałem ofiary, w pamięci utkwił mi grób w 
ogródku przed domem. To był ekstremalnie 
trudny czas dla Mieczysława Dumani, wyma-
gający nadzwyczajnej odwagi  i opanowania, 
aby  dalej, w miarę normalnie funkcjonować.  
Nocował poza domem, ukrywał się. 

Przecież  znał Saszkę, który bywał w domu 
Dumaniów. Śmiertelne niebezpieczeństwo 
groziło ze wszystkich  stron. Byłem świadkiem 
jednej z  wizyt Saszki, jesiennym albo zimo-
wym  wieczorem. Zapamiętałem chwilę, kie-
dy Mieczysław Dumania  wyprowadzał go z 
pokoju, przez kuchnię do wyjścia. Z kilkoma 
osobami byłem w kuchni. W świetle karbi-
dówki,  którą wtedy używano do oświetlania, 
mignęła mi blada, nieogoloną twarz i postać  
niewielkiego wzrostu. Podobno Saszce doku-
czały stare odmrożenia.

Przez lata okupacji  Mieczysław Duma-
nia, student medycyny uratował życie wielu 
ludziom, wielu pomógł wrócić do zdrowia. 
Przez prawie pięć lat żył ze  świadomością, że 
za to co robi, może zapłacić cenę najwyższą. 
W prymitywnych warunkach wykonywał 
operacje, często bardzo  skomplikowane. W 

mojej pamięci zachował się widok stojącego 
na kuchni  dużego garnka z gotującą wodą, a 
w nim błyszczące, metalowe pudełko z chirur-
gicznymi narzędziami i strzykawkami.     

Najboleśniejszym, najbardziej koszmar-
nym dla niego okupacyjnym przeżyciem było 
zatrzymanie  przez gestapo w Marcinkowi-
cach, gdy przebywał w odwiedzinach u ciotki. 
Zaskoczony wczesnym rankiem,  brutalnie  
potraktowany, postawiony został pod ścianą 
domu, przeświadczony, że za chwilę zostanie 
rozstrzelany. Przeżył chwile grozy, które pozo-
stawiły uraz na zawsze. Ilekroć o tym wspomi-
nał, kiedy bywałem w Obornikach, miał łzy w 
oczach.  

Podszedł do niego oficer i zapytał po 
niemiecku, czy wie, za co został zatrzymany. 
Odpowiedział, że nie wie. Wtedy oficer podał 
mu kartkę papieru z odręcznym tekstem do-
nosu.  Poznał charakter pisma sąsiada z Jało-
węs. Omal nie zemdlał. - Lekarz musi pomóc 
każdemu człowiekowi, który tego potrzebuje 
-  powiedział oficerowi po niemiecku, który 
prawdopodobnie w cywilu był  też lekarzem.

Przewieziony został do Opatowa, prze-
słuchany, po kilku godzinach zwolniony.  Po-
dobno w tym czasie do komendy dojechała 
bryczka z indykami. O tym, że była to bryczka 
wysłana  z  majątku jałowęskiego, opowiadał 
mi Wit Dumania, młodszy brat Teofila.

Człowiek niezwykle dobry i przyzwoity
Najszczęśliwszym  wspomnieniem z cza-

sów okupacji było dla Mieczysława Dumani  
spotkanie z Barbarą Górską, która w 1945 r. 
została jego żoną. Ona  wspierała go w naj-
trudniejszych  chwilach, pomogła mu prze-
trwać  okupacyjny koszmar.

Początkowa przyjaźń przerodziła się 
w coś więcej, ślub wzięli w Opatowie, tuż  
przed zakończeniem wojny, 5 maja  1945 r. 
Kilka dni później wyjechali do Poznania, bo 
najważniejsze było ukończenie studiów. W 
ciągu 8 miesięcy zdał brakujące egzaminy i 
16 lutego 1946 r.  otrzymał dyplom lekarza.  

Wybór Obornik Śląskich jako miejsca do 
zamieszkania i pracy  nie był przypadkowy.  
Koło Rawicza było Zaorle, w którym Barba-
ra spędziła szczęśliwe dzieciństwo, sąsiedz-
two Żmigrodu   kojarzyło się ze Żmigrodem 
opatowskim. No i Góry Kocie trochę przy-
pominające Góry Świętokrzyskie, chociaż 
niższe. Był jednym z pierwszych powojen-
nych przybyszów, pracował niezwykle ofiar-
nie, szybko stał się postacią powszechnie 
znaną i cenioną. 

Dr medycyny Mieczysław Dumania był 
synem ziemi opatowskiej, człowiekiem nie-
zwykle dobrym  i przyzwoitym, z którego 
społeczność powiatu powinna być dumna.

Marian Stępniewski

9 czerwca br. Przedszkole Publiczne w 
Opatowie otrzymało imię Bajkowy Zakątek. 
O wyborze imienia  podczas dwuetapowe-
go głosowania zadecydowała cała spo-
łeczność: dzieci, rodzice, nauczyciele oraz 
pracownicy przedszkola.  

- Jesteśmy przekonani, że od tej chwili  na-
sze przedszkole będzie postrzegane jako bez-
pieczny, przyjazny zakątek dla dzieci, ale jed-
nocześnie tajemnicze i pełne niespodzianek 
miejsce – mówi dyrektor przedszkola Marta 
Popek. - Wybrana nazwa stanie się symbolem 
więzi przedszkolaków ze światem bajkowym.   

Na uroczystość przybyło wielu znakomi-

tych gości, między innymi starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, Robert Fi-
lipczak, burmistrz Grzegorz Gajewski, zastęp-
ca burmistrza Marcin Słapek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Beata Górecka, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek z terenu miasta i 
gminy, emerytowani  dyrektorzy i pracownicy 
przedszkola. Pojawiło się liczne grono rodzi-
ców i sympatyków przedszkola. 

W części oficjalnej przemówienie wygło-
siła dyrektor Marta Popek, głos zabrali zapro-
szeni goście. Odbyło się uroczyste odsłonięcie 
tablicy ufundowanej przez burmistrza Grze-
gorza Gajewskiego. W części artystycznej 

wystąpiły przedszkolaki. 
Dzieci z każdej grupy 
wiekowej zaprezentowały 
wspaniałe układy tanecz-
ne w pięknych, specjal-
nie przygotowanych na 
ten dzień strojach. Miłą 
niespodzianką dla wszyst-
kich uczestników uroczy-
stości była inscenizacja 
wiersza pt. „Rzepka” Ju-
liana Tuwima w wykona-

niu dzieci z grupy Biedroneczki. Całość zosta-
ła zaprezentowana na tle barwnej dekoracji i w 
towarzystwie pięciu postaci bajkowych.

Po zakończeniu uroczystości był czas na 
zwiedzanie przedszkola, obejrzenie prac dzie-
ci, prezentacji multimedialnej oraz wstawy 
zdjęć upamiętniających działalność placówki 
dawniej i dziś. Piknik integracyjny w ogro-
dzie był zwieńczeniem święta nadania imienia 
przedszkolu.
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katyń

katyń - ocalić z niePamięci 7 kwietnia  odbyła się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano 
akademia „Katyń - ocalić z niepamięci”. 
Uroczystość dla klas 4-8 rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru szkoły i od-
śpiewania hymnu państwowego. 

Dąb pamięci
Dyrektor Anna Przygoda powitała 

wszystkich uczestników akademii, szcze-
gólnie  przybyłych gości: burmistrza Grze-
gorza Gajewskiego oraz przewodniczącą 
Rady Rodziców  Jolantę Baran. Dyrektor 
przypomniała złożoność i tragizm zbrodni 
katyńskiej dokonanej w kwietniu 1940 r. 
przez Sowietów na oficerach Wojska Pol-
skiego i funkcjonariuszach polskiej policji. 
Za przykład ilustrujący tragizm i wpływ 
tego wydarzenia na losy państwa i rodzin 
zamordowanych posłużyła postać opato-
wianina, starszego posterunkowego Jana 
Kawki, który zginął w Twerze i został po-
chowany w Miednoje. 

Anna Przygoda nawiązała do wyda-
rzenia, jakie miało miejsce pięć lat temu. 
W ramach projektu „Katyń - ocalić od za-
pomnienia”. Posadzono wówczas w parku 
szkolnym dąb pamięci poświęcony Janowi 
Kawce oraz przybliżono jego postać spo-
łeczności  szkolnej. Swoją pomoc okazała 
rodzina Jana Kawki, w tym jego wnuczki, 
Monika Szwagierczak i Anna Rychard. W 
swoim wystąpieniu dyrektor szkoły nawią-
zała także do posadzonych w maju 2010 
roku dębów tuż po katastrofie smoleńskiej 
i ludzi, którzy w niej zginęli. Następnie 
głos zabrał burmistrz Grzegorz Gajewski, 
który podziękował dyrektor i społeczności 
„Jedynki” za pamięć o Katyniu i polskich 
patriotach, którzy oddali życie za ojczyznę 
w czasie wojny i po jej zakończeniu. Mó-
wił o odsłoniętym niedawno w Opatowie 
pomniku Żołnierzy Niezłomnych, swoich 
wizytach na mogiłach polskich oficerów, 
ofiar zbrodni katyńskiej,  jakie odbył w 
ostatnich latach w ramach Międzynarodo-
wego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 
Nawiązał również do bieżącej sytuacji na 
Ukrainie.

Uczestnicy akademii uczcili minutą 
ciszy ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 r. i 
osoby, które zginęły w katastrofie smoleń-
skiej w 2010 r. 

List od ojca
W dalszej części akademii uczniowie 

„Jedynki” w poetycko - muzycznej formie, 
wspartej prezentacją multimedialną, przy-
pomnieli czym była zbrodnia katyńska. 
Dzieje i śmierć starszego posterunkowego 
Jana Kawki posłużyły za kanwę wzrusza-

jącej  opowieści o losach oficerów Wojska 
Polskiego i funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej zamordowanych przez sowietów 
w 1940 r. Ważną rolę w tej poetyckiej nar-
racji odgrywały przedstawione dzieje żon 
i osieroconych dzieci oraz targające nimi 
emocje i bezsilność. Szczególnie wzrusza-
jący i autentyczny w swoim dramatyzmie 
był recytowany podczas akademii wiersz 
Zbigniewa Kawki, syna  Jana, „List od 
ojca” oraz zdjęcia udostępnione przez cór-
kę, Teresę Sidorowicz.

Lekcja patriotyzmu 
Uczniowie biorący udział w uroczysto-

ści zaśpiewali piosenkę „Mamo tyś płakała”, 
ilustrowaną współczesnymi dramatycznymi 
zdjęciami z polsko - ukraińskiej granicy. 
Prezentowali wykonane przez siebie ser-
duszka w kolorach flagi ukraińskiej. Był to z 
ich strony gest solidarności z narodem ukra-
ińskim, który  doświadcza współcześnie 

wojny, przemocy i zbrodni, jak i uczniami z 
Ukrainy, którzy zaczęli niedawno edukację 
w „Jedynce”. 

Wzruszenie udzieliło się wszystkim 
uczestnikom akademii.  Dyrektor szkoły 
Anna Przygoda podziękowała za wspania-
ły, stojący na wysokim poziomie występ, 
uczniom biorącym udział w akademii 
oraz nauczycielom zaangażowanym w 
jej przygotowanie. Burmistrz podkreślił 
swoje ogromne wzruszenie i podziękował 
uczniom i nauczycielom „Jedynki” za wspa-
niałą lekcję patriotyzmu.

Uroczystość przygotowali: scenariusz - 
Joanna Waszczyk, Adam Otoliński, oprawa 
muzyczna - Magdalena Szemraj, prezenta-
cja multimedialna - Anna Michalik-Sadaj, 
oprawa techniczna - Zbigniew Wiśniewski, 
przygotowanie pocztu sztandarowego - To-
masz Partyka, dokumentacja fotograficzna - 
Robert Wójcik, konsultacja historyczna i po-
lonistyczna - Robert Wójcik, Aneta Zybała. 
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75 lat z czytelnikami

moc imPrez i sPotkań 

Ze wsparciem dla uchodźców
pomoc społeczna

Od pierwszych dni konfliktu zbrojne-
go w Ukrainie na teren gminy Opatów 
przybywali mieszkańcy tego kraju. 

Część działań na ich rzecz realizował 
Ośrodek Pomocy Społecznej na podsta-
wie Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa. Zgłaszający się po pomoc obywatele 
Ukrainy, którzy wpisani zostali do reje-
stru pesel, otrzymali jednorazową pomoc 
finansową w  wysokości 300 zł  na każdą 
osobę w rodzinie. Środki przeznaczone 
były w szczególności na pokrycie wydat-
ków na żywność, odzież, obuwie, środki 
higieny osobistej  czy opłaty mieszkanio-

we. Z wnioskami 
zwróciły się 32 ro-
dziny. Wypłacono 
świadczenia dla 69 
osób na kwotę 20, 7 
tys. zł    

Dla  22 dzie-
ci  uczących się w 2 
szkołach podstawo-

wych i  uczęszczających do 2 przedszkoli 
w Opatowie  zostały sfinansowane  posił-
ki  w kwietniu i maju oraz zaplanowano 
finansowanie  na czerwiec. Rodziny zo-
stały także objęte pomocą w formie zasił-
ków rodzinnych wraz z dodatkami na 9 
dzieci – zgodnie z Ustawą z dnia 28 listo-

pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
Pomoc finansowa zrealizowana  została w 
ramach rządowych środków z Funduszu 
Pomocy. Ponadto dla obywateli Ukrainy, 
którzy zamieszkali  na terenie  gminy wy-
danych  zostało 30 skierowań  uprawnia-
jących 73 osoby do korzystania z pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach 
Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej 
Potrzebującym. 

Każdy obywatel Ukrainy, który zgłosił 
się do OPS w Opatowie otrzymał pomoc 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz wsparcie socjalne w zakresie 
pełnego funkcjonowania w nowych oko-
licznościach. 

Dominika Kędziora, kierownik OPS

Powiatowa i Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Opatowie świętuje 75-lecie 
powstania. W roku jubileuszu nie brakuje 
różnego rodzaju warsztatów, prezentacji, 
wystaw i spotkań autorskich. 

30 marca  odbyło się fenomenalne spotka-
nie autorskie z pisarzami, Jackiem Dehnelem 
i Piotrem Tarczyńskim, autorami między in-
nymi powieści kryminalnych retro wydanych 
pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa. Pi-
sarze swoim wdziękiem oraz umiejętnościami 
oratorskimi oczarowali obecnych na spotka-
niu miłośników dobrej literatury. 

W Tygodniu Bibliotek, który był ob-
chodzony od 9 do 15 maja placówka gościła 
Artura Dębskiego, pisarza, poetę, autora tek-
stów piosenek, człowieka licznych talentów i 
pasji, który na co dzień mieszka w Opatowie. 
Autor humorystycznie i ciekawie opowiadał o 
swojej pasji pisania, łączenia słowa z muzyką 
i obrazem. W ramach warsztatów krajoznaw-

czo- podróżniczych biblioteka zorganizowała 
spotkanie z podróżnikami Joanną Grzym-
kowską – Podolak i Jarosławem Podolakiem. 
Jego uczestnicy , młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2, członkowie Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, wspólnie z gośćmi wyruszyli w 
egzotyczną, międzypokoleniową wyprawę 
do Indii. W ramach obchodów Światowego 
Dnia Książki pracownicy biblioteki odwie-
dzili maluchów z Przedszkola Bajkowy Zaką-
tek w Opatowie, gdzie popularyzowali głośne 
czytanie.

Przed  majowymi Świętem Flagi i Kon-
stytucji 3 Maja w bibliotece odbyły się warsz-
taty edukacyjne o tematyce patriotycznej dla 
uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2. Dzieci wykonały przepiękne biało-
-czerwone kotyliony. Bibliotekarze cyklicz-
nie odwiedzają uczestników i pensjonariuszy 
Dziennego Domu „Senior -Wigor”, Dzienne-

go Domu Opieki Medycznej, Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy Typu 
ABCD, Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Opatowie z różnorodną ofertą kulturalno- 
edukacyjną.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Mała 
Książka Wielki Człowiek” odbyło się uro-
czyste Pasowanie na Czytelnika. Wyprawki 
czytelnicze oraz Karty Małego Czytelnika 
otrzymały przedszkolaki ze wszystkich miej-
scowych przedszkoli. Wydarzenie było wspa-
niałym uświetnieniem Dnia Bibliotekarza i 
Tygodnia Bibliotek. Corocznie biblioteka na-
gradza osoby, które wypożyczyły największą 
liczbę książek w minionym roku. Dyplomy i 
nagrody  zostały wręczone laureatom 24 maja. 

Od 9 do 11 czerwca  w bibliotece można 
było podziwiać wystawę modeli z klocków  
LEGO. Własne zbiory udostępnili kolekcjo-
nerzy: Tomasz Pawlik, Maciej Krawczyk oraz 
Sylwia Wójcik. Dodatkową atrakcją  był zbiór 
zaprezentowany przez małego miłośnika 
klocków LEGO, ucznia klasy czwartej szkoły 
podstawowej, Mikołaja. 
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NieustaNNe remoNty 
opowieść o starej kamienicy

Anna Norowska, rocznik 1947, cór-
ka Jana i Janiny Sawickiej z Opatowa 
opowiada historię starej kamienicy. 

Rodzice kupili kamienicę od rodziny 
Ornatkiewiczów w 1953 r. Oprócz nich 
właścicielami budynku stali się Alojza i 
Franciszek Jóźwikowie, czyli siostra mojej 
mamy i jej mąż oraz dziadkowie, rodzice 
mojej mamy, Leon i Jadwiga Kasińscy.  

Ornatkiewiczowie wyprowadzili się z 
Opatowa. Mówili, że jadą do Warszawy. 
Cieszyli się, że znalazł się nabywca. Dalej 
kontakt się z nimi urwał. Wiem tylko, że 
na cmentarzu jest grób państwa Ornat-
kiewiczów. 

Jedyna ze spadkobierców
Otrzymałam część spadku po rodzi-

cach. Mam trzy siostry, jedna nie żyje, 
druga zrzekła się praw na mnie. Państwo 
Jóźwikowie też już nie żyją, a ich dzieci 
są za granicą, jedno w Japonii, drugie w 
Kanadzie.  Przyjeżdżają tu tylko raz na 
pięć, sześć lat. 

Pan Jóźwik miał drugą żonę, jesteśmy 
w trakcie ustalania spadku, by odpowied-
nie części przeszły na jedną osobę. Nie 
jest łatwo. Chciałam położyć nowy dach 
z jednej strony budynku i nie otrzymałam 
kredytu z banku, bo nie jestem jedyną 
właścicielką nieruchomości. Na tę chwilę 
nie mam jeszcze ustalonych praw własno-
ści, ale zarządzam budynkiem. Jako jedy-
na ze spadkobierców tutaj mieszkam.

Sprawy spadkowe prowadzę od 1998 
r., po śmierci ojca była sprawa i potem po 
śmierci mamy, która zmarła przed 14 laty. 
Teraz prowadzę sprawę o spadek po babci 
Kasińskiej. Powoli dochodzę do przejmo-
wania udziałów. Nie żałuję czasu na usta-
lanie spraw spadkowych. 

W zabytkowej części miasta
Tutaj mieszkam, więc siłą rzeczy mu-

szę dbać o dach, mury, piwnice, a także 
o cały teren, zabudowania gospodarcze, 
garaż. Dach kamienicy w części już teraz 
wymaga remontu, taras też.  Płacę podat-
ki i muszę to wszystko utrzymać. Jakim 
kosztem? Odmawiam sobie jednej czy 
drugiej rzeczy. Chcę tu mieszkać, więc 
staram się, by całość dobrze wyglądała. 
Dopóki żył mój ojciec z mamą, to wspól-
nymi siłami przeprowadzaliśmy remon-
ty. Część została odremontowana przed 
pięciu laty, by nie dopuścić do dewastacji 
budynku. Pod tarasem mam kotłownię, 
gdzie wstawiłam piec na gaz. Nie dawa-
łam rady, by nosić węgiel. Wszystko chcę 
zostawić mieszkającej w Warszawie córce, 

która akceptuje prowadzone prace i po-
maga w remontach.

To był bardzo zaniedbany budynek, 
cały front odremontowałam, na dole są 
sklepy,  na górze ja sama mieszkam, bo 
mąż już nie żyje, a dzieci są poza Opa-
towem. Chcę by kamienica miała swój 
wygląd, bo to przecież zabytkowa część 
miasta.  

Piwnice z mroczną historią
Korytarz, sień są w dobrym stanie, 

także schody z klatką schodową. Wszyst-
kie pokoje są duże, ponad 40-metrowe. 
To jest za duży dom, by robić generalny 
remont. Piwnice, potężne, mocne. Gesta-
powcy katowali tu i zabijali mieszkańców 
w czasie wojny. Boję się tam sama wcho-
dzić. Piwnice trochę wyremontowaliśmy. 
W nich jest stała temperatura, idealne 
miejsce do przechowywania warzyw, 
owoców.   
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wZrusZająca prZysięga 
„mundurówka” z pierwszej klasy                       

W przepięknej leśnej scenerii u pod-
nóża Szczytniaka w Górach Świętokrzy-
skich uczniowie pierwszej klasy Liceum 
Służb Mundurowych złożyli uroczystą 
przysięgę na sztandar szkoły. To wyda-
rzenie odbyło się w miejscu niezwykle 
urokliwym i symbolicznym, na leśnej 
polanie, gdzie płk Jan Piwnik „Ponury” 
podczas II wojny światowej kilkukrotnie 
odbierał raporty od swoich podkomend-
nych.

Na przysięgę licznie przybyli zapro-
szeni goście: dyrekcja szkoły- Magdalena 
Gdowska i Piotr Cybula, były operator JW 
GROM mjr Jacek Kowalik oraz por. Adam 
Szela - prezesi Fundacji GROM COM-
BAT, komendant powiatowy policji w Opa-
towie, nadkomisarz Wojciech Szymczak 
oraz oficer prasowy mł. asp. Katarzyna Cze-
sny-Wójcik, bratanica ,,Ponurego’’ Teresa 
Piwnik, Monika Żabicka ze Stowarzyszenia 
Pamięci Ponury-Nurt, ks płk Jan Mikos, ro-
dzice i wychowawczyni klasy I LOM,  Edy-
ta Gwoździk, nauczyciele: Marek Frejlich, 
Józef Komisarek, Tomasz Świątek, Dawid 
Pater, uczniowie wszystkich klas mundu-
rowych ,,szkoły na górce’’ oraz  absolwenci, 
którzy swoje życie związali z mundurem.

Po wypowiedzeniu słów przysięgi, ka-
deci otrzymali orzełki, które odtąd będą 
z dumą mogli nosić na swoich czapkach. 
Uroczystość poprowadzili Zofia Wójcik 
i Konrad Góra, uczniowie starszych klas 
mundurowych, którzy rok temu sami ze 
wzruszeniem powtarzali rotę ślubowania. 
Teraz przekazali swym młodszym koleżan-
kom i kolegom słowa: ,,Jako uczniowie klas 
mundurowych czujemy się dziś spadkobier-

cami spuścizny naszych przodków bohater-
sko walczących o wolność naszej ojczyzny. 
Dlatego ze szczególną czcią odnosimy się 
do przeszłości naszego kraju, pamiętając o 
ludziach, którym zawdzięczamy wolność’’.

Odwołali się do bohaterskiej postawy 
cichociemnych - spadochroniarzy Armii 
Krajowej, których imię nosi elitarna jed-
nostka Grom, z której wywodzi się major 
Jacek Kowalik.

Młodzież nawiązała także do wyjątko-
wej osoby, bardzo bliskiej sercom uczniów 
„mundurówki”- płk Jana Piwnika „Ponu-
rego”, który już wkrótce będzie patronował 
ZS nr1 w Opatowie. Utwór ,,Śpij kolego’’ 
wykonany na trąbce przez Michała Różal-
skiego był przepięknym i wzruszającym 
akcentem upamiętniającym tego bohatera 
Gór Świętokrzyskich i jego żołnierzy.

Dyrektor Magdalena Gdowska z dumą 
podziękowała kadetom za ich godną posta-
wę podczas uroczystości, a nauczycielom 
prowadzącym klasy mundurowe, Edycie 
Gwoździk, Markowi Frejlichowi, Toma-
szowi Świątkowi i Józefowi Komisarko-
wi, za doskonale przygotowaną przysięgę 
i wszelkie działania wspierające uczniów 
„mundurówki” w ich rozwoju. Słowa po-
dziękowania skierowała też do majora Jacka 
Kowalika za ogromne wsparcie i organizo-
wane przez niego szkolenia dla młodzieży 
klas mundurowych.

Mjr Jacek Kowalik wyraził swój podziw 
dla zaangażowania młodych ludzi i ich ak-
tywności podczas szkoleń. Na zakończenie 
młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście 
zasiedli do ogniska, by wspólnie spędzić ten 
niezwykły czas.
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spotkania w Bramie Warszawskiej

pomysł na promocję 

ultra bieg

Od czerwca w pomieszczeniach Bra-
my Warszawskiej prowadzone są spotka-
nia  z cyklu Świętokrzyskie Miasteczka 
– Opatów.  

W dotychczasowych spotkaniach  
uczestniczyli: Dominik Kowalski - prze-
wodnik chęciński, świętokrzyski, propa-

Piotr Zając i Krzysztof Seliga 
brali udział w Ultra Biegu Rzeźnika, 
który odbył się 16 i 17 czerwca w 
Bieszczadach. Zawodnicy wystarto-
wali o godzinie 3 w nocy w Komań-
czy, meta była w Cisnej.

Długość dystansu oficjalnie wy-
niosła 80 km, według wskazań GPS 

Wystartowali o trzeciej w nocy 

gator turystyki, Adam Hanuszkiewicz 
- artysta plastyk, człowiek z pasją, Maciek 
Glinka - winiarz, propagator uprawy wino-
rośli, właściciel winnicy Terra, wiceprezes 

Fundacji Świętokrzyskie Winnice.
Podczas rozmów goście opowiadają o 

swoich pasjach, związkach z Opatowem,  
działaniach promocyjnych.

-  87 km. - Bardzo wymagający bieg, 
przewyższenia sięgały 4 tysięcy metrów, 
przebiegnięcie zajęło nam 19 godzin – 
powiedział Piotr Zając. - Cieszę się, że 
udało nam się ukończyć ten bieg. Przy-
gotowania trwały  intensywne cały rok. 
Następny bieg ekstremalny w przyszłym 
roku to Grania Tatr.
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stara fotografia

Dwóch braci ojca, Michał i Mieczysław Brudkowscy. Michał praco-
wał w ostrowieckiej hucie. Mieczysław ukończył liceum, studiował 

chemię w Toruniu, gdzie później został i pracował jako dyrektor 
gazowni. 

Przed domem mojego taty, Kapielowa 7, Stanisław Białkowski, brat 
mojej babci, żona stryja,  żona brata Alfreda Brudkowskiego Bole-

sława z domu Węglewicz, dziecko Anna, stoi starsza Marysia. 

Moja przyszła małżonka, Danuta z domu Wawrzosek pierwsza z 
lewej, druga Teresa Cieślicka, pierwsza z prawej Maria Weglewicz, 

druga Barbara Kucharska, czwarta Lidia Szydłowska z zespołem 
tańca Szkoły Podstawowej nr 2, dawnej „Czerwonej”.  

Dość dużo dzieci przyjmowało komunię po wojnie, kilka roczników 
pozuje do zdjęcia przy głównych schodach do kolegiaty od strony 

zachodniej. 

Moja mama Marianna Brud-
kowska. Mieszkała w domu, w 
którym ja obecnie mieszkam 
przy ulicy Kąpielowej. To dom 

4-pokoleniowy. 

Mój tata Władysław Brudkowski, 
zdjęcie legitymacyjne około 1937 r., 
już był żonaty, pracował na poczcie. 

Rodzice taty – Marcin i Antonina, 
tata mieszkał przy ulicy Dziekań-

skiej, obecnie Kąpielowej 7. Rodzice 
mieszkali przy jednej ulicy.

Mam 6 lub 7 lat, z rodzicami na łąkach w okolicy cmentarza.

Moje zdjęcie ślubne z marca 1959 r., małżonka  Danuta Brudkowska z 
domu Wawrzosek, która mieszkała przy ulicy Kilińskiego.  

Mój tata Władysław Brudkowski 
jako doręczyciel poczty przy płocie 

przy ulicy Mickiewicza, 1946 r., 
niedaleko budynku dyrektora 

liceum, Bondery.  

Mój stryj Michał z pierwszą mał-
żonkę  Genowefą, która zmarła 

przy porodzie.
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stara fotografia

cd na str. 22

Album rodziny 
dyrektora sanepidu

– Moja I Komunia Święta,  rok 1945. Ze mną przyjmował komunię 
mój krewniak Jerzy Rolecki. 

Zdjęcie wykonane w 1936 r. W punkcie centralnym bobas kilku-
miesięczny, (dziś 86-letni Adam Brudkowski) na kolanach babci 

Antoniny Brudkowskiej z domu Białkowskiej, od pokoleń obywatelki 
Opatowa. Po prawej ręce babci w eleganckim ubranku mój brat 

stryjeczny Zbyszek, ur. 1931 r., który ze swą mamą i siostrą przyje-
chał w odwiedziny z Francji.  Za Zbyszkiem siedzi dziadek Marcin 
Brudkowski ur. 1878 r., który prowadził zakład szewski. Zawodu 
uczył się w zakładach Pacańskiego i Skroka w Opatowie. Obok 

dziadka Marcina siedzi na kolanach mamy Wanda Zając, ur. 1934 r. 
Jej mama to moja stryjenka Sabina Zając z domu Brudkowska, ur. 
1910 r., która z mężem Tomaszem Zającem w czasie kryzysu wyje-
chała z Polski do Francji. Po lewej ręce babci z dłońmi na kolanach 

siedzi jej brat Stanisław Białkowski ur. 1878 r., z zawodu stolarz, 
mieszkał w Opatowie przy ulicy Zochcińskiej, obecnie Czernika. 
Obok mój brat Alfred ur.  1931 r., popularny Fredek. Za nim nasza 
mama Marianna Brudkowska z domu Turska (1910 - 1992), córka 

Adama i Agnieszki z domu Walcner, mieszkanki ulicy Dorzecznej w 
Opatowie.  Za moją mamą z prawej strony stoi nasz tato Władysław 
Brudkowski (1906- 1992), z zawodu stolarz, który po eksternistycz-

nym ukończeniu szkoły podstawowej był pracownikiem Poczty 
Polskiej. Na poczcie pracował przed wojną, w czasie okupacji i po 
wyzwoleniu. Obok z prawej to Michał Brudkowski, stryj, ur. 1904 

r., w tym czasie pracownik ostrowieckiej huty, dwukrotnie żonaty. 
Pierwsza żona Genowefa Brudkowska z domu Piątek, mieszkanka 
Opatowa, mając 19 lat zmarła w 1931 r. podczas porodu wraz z sy-

nem. Drugą żoną stryjka była stojąca obok, też Genowefa Brudkow-
ska z domu Kołacz, która mieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim 

przy ulicy Furmańskiej 9. Obok z prawej strony siostra mojego taty, 
Wanda Brudkowska, ur.  1920 r., panienka. Obok niej stryjek Mieczy-
sław Brudkowski ur. 1914 r., student Wydziału Chemii Uniwersytetu 

w Poznaniu.  Na opisanym zdjęciu nie ma męża stryjenki Sabiny, 
Tomasza Zająca oraz stryjenki Marii Dziedzic z domu Brudkowskiej 
i jej męża Jana Dziedzica. Dla wyjaśnienia, małżeństwa Zająców i 
Dziedziców w okresie kryzysu gospodarczego w Polsce wyjechały 
do Francji, gdzie obaj, Tomasz Zając i Jan Dziedzic, pracowali w 

kopalni węgla.            

To ważne zdjęcie, prawdopodobnie z 1928 r., z okazji spotkania 
organizacji młodzieży żeńskiej NMP. Rozpoznane osoby: ksiądz 
Szymon Pióro (w środku), ksiądz prefekt Prügel, ksiądz NN, Ma-

rianna Turska (Brudkowska), Małkiewicz (Bielec), Niedbała (Otko).  

Adam Brudkowski,  rocznik 1936 r., szkołę podstawową roz-
począł podczas okupacji, z tych czasów pamięta nauczycielkę o 
nazwisku Mąka. Po wyzwoleniu zaczął chodzić do III klasy, do 
szkoły tak zwanej „Białej”, w której uczyły nauczycielki: siostry 
Techman, Szałajska, Chodniewicz, i pan Strygner. Była jeszcze 
szkoła „Czerwona” i „Monopol”. Liceum ukończył w Opatowie w 
1955 r., gdy dyrektorem był prof. Mendyk. Pamięta nazwiska na-
uczycieli: panie -  Kosydaro-
wa, Strefkowa, Chodniewicz, 
panowie – Czerski, Micor, Sa-
batowicz, Dulny, Magierowski. 
Po maturze podjął naukę w 
szkole felczerskiej w Toruniu i 
po trzech latach otrzymał tytuł 
felczera. Wrócił do Opatowa, 
pracował w Wydziale Zdrowia, 
w Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej, najpierw krótko w 
Lasocinie, potem w Szumsku. 

W końcu 1958 r. zaproponowano mu pracę na miejscu, w sa-
nepidzie, gdzie w latach 1988-1995 był dyrektorem. Na emeryturę 
odszedł w 2001 r. Od 2001 do 2006 pracował w wymiarze jednej 
trzeciej etatu w Wojewódzkiej Stacji w Rzeszowie z siedzibą w Tar-
nobrzegu, w oddziale laboratoryjnym jako behapowiec. Dodatko-
wo w latach 1965-1998 pracował w Oddziale Pomocy Doraźnej w 
Opatowie w zespole wyjazdowym.  

Pierwsze miesiące po ślubie mieszkał przy ulicy Kilińskiego, 
później przeprowadził się do dawnego domu swoich dziadków, na 
ulicę Dziekańską, teraz Kąpielowa 7.

Ma dwoje dzieci, córkę Dorotę, rocznik 1959,  Gubernat z 
męża, która pracuje jako księgowa w Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej po ukończeniu ekonomii w Radomiu, mąż Zbigniew. Syn 
Jerzy, rocznik 1961, protetyk, w 1984 ożenił się z Urszulą, która 
zmarła w 2013 r., ma drugą żonę Annę. 

- Przede wszystkim trzeba być człowiekiem uczciwym, mieć 
konkretne poglądy na świat, zdobyć wykształcenie, które zapew-
niałoby warunki do życia – mówi o tym, co uważa za najważniejsze 
w życiu.  

Adam Brudkowski opowiada o zdjęciach: 


