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Źródełko bł. Wincentego Kadłubka w Karwowie
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prace remontowe, prace konserwacyjne

Pomnik z rynku
Znana pracownia Piotra Kota wykonała renowację pomnika na opatowskim rynku. 

Wszystkie prace przebiegały pod pieczą filii wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
Sandomierzu i zostały przez niego wysoko ocenione.   

Zgodnie z nową wiedzą 
– Zacząłem od umycia pomnika, 

oczyszczenia go z glonów, uzupełnienia 
ubytków, uczytelnienia napisów na tablicy, 
nazwisk powstańców - mówi Piotr Kot.  – 
Wzmocniłem także fundament. Całość za-
bezpieczyłem przed czynnikami zewnętrz-
nymi. 

Pomnik w rynku znajdował się w złym 
stanie, był mocno zniszczony, co wymagało 
wielu zabiegów. Podczas prac zastosowano 
specjalne impregnaty, barwniki i różne ma-
teriały, których używa się w takich przypad-
kach do uzupełnienia kamienia i do scalenia 
kolorystycznego zgodnie z nową wiedzą.  
Używano specjalistycznych narzędzi, hy-
draulicznych i elektrycznych. 

Całość została wykonana bardzo solid-
nie, zgodnie z nowymi zasadami, bo daw-
niej brakowało niezbędnych materiałów, 
które są obecnie dostępne. 

Z różnych elementów
Trudności z jego konserwacją wynikały 

z tego, że składał się z kilku elementów wy-
konanych z różnych materiałów i w różnym 
okresie. 

Podstawa pochodziła z dawnego po-
mnika wdzięczności radzieckich żołnierzy, 

który rozebrano po przemianach ustrojo-
wych. Na nią wstawiono pomnik ku czci 
majora Ludwika Zwierzdowskiego „Topo-
ra”, który przeniesiono z pobliskiego skwe-
ru. Podstawa z kostki 
była wykonana jeszcze w 
innych czasach. 

Pod tablicą są dwa 
stopnie wykonane z pia-
skowca, który też został 
wzięty z innego po-
mnika. Z kolei opaska 
jest z kostki granitowej. 
Umieszczona na pomni-
ku tablica ze stali nie-
rdzewnej trochę nie pa-
suje do całości. Powinna 
być wykonana z piaskow-
ca, a tak to stanowi obcy 
element. 

Napis na tablicy do-
tyczy wojny bolszewic-
kiej z 1920 r. Wykute są 
na niej nazwiska ofiar 
wojny polsko-sowieckiej. 

Ku czci „Topora”
Przypomnijmy, że 

w rynku stoi pomnik z 
1924 roku ku czci majora 
Ludwika Zwierzdowskie-
go „Topora”, który pod-
czas powstania stycznio-
wego został mianowany 
naczelnikiem wojennym 
województwa sando-
mierskiego i dowódcą 
dywizji krakowskiej II 
korpusu. Stoczył bitwę 
opatowską 21 lutego 
1864 roku. Został ranny 
i pojmany, a następnego 
dnia stracony na rynku w 
Opatowie.  

Należy dodać, że cie-
kawe są też losy pomnika. 
W 1939 r. Niemcy kazali 
go zniszczyć. Ówczesny 
burmistrz S. Kulak za-
kopał obelisk na placu 
targowym. Po II wojnie 
pomnik dwukrotnie wra-
cał na swoje miejsce.  Od 

roku 1991 znów stoi na rynku. 
Pomnik zdobi płaskorzeźba przedsta-

wiająca orła w koronie oraz gałęzie z dębo-
wymi liśćmi. Obydwa elementy zachowały 
się w dobrym stanie. 

Wszystkie prace były wykonywane na 
miejscu. Nic dziwnego, że wzbudzały zain-
teresowanie mieszkańców, a także turystów. 
Ludzie przychodzili, pytali, jakie prace są 
wykonywane. – A my tłumaczyliśmy, że wy-
konujemy podstawowe zabiegi, by pomnik 
trwał jak najdłużej – mówi Piotr Kot.    
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FUNDUSZE DO WYKORZYSTANIA
Burmistrz Grzegorz Gajewski po-

witał mieszkańców, którzy są zaintere-
sowani programem Czyste Powietrze.  
Życzył, by chętni skorzystali z fundu-
szy Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Interesuje nas jakość powietrza i 
efektywność energetyczna – mówiła 
podczas spotkania doradca energetycz-
ny Katarzyna Kitlińska. – Promujemy 
największy program ogólnopolski, naj-
skuteczniejszy od 2018, adresowany 

W Opatowskim Ośrodku Kultury doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spotkali się z mieszkańcami. 

do właścicieli budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Dofinansujemy wy-
mianę źródła ciepła. Od 1 lipca weszły 
w życie nowe przepisy, jeszcze korzyst-
niejsze dla mieszkańców.    

Z kolei doradca energetyczny Re-
nata Ciesielska podkreślała, że kwa-
lifikowane są wydatki do pół roku 
wykonania inwestycji.  Należy wypeł-
nić wniosek o dofinansowanie, drugi 
– o płatność. Projekt trwa do 2029 r., 
zmienia się, ulega ewolucji. Widzimy, 

co cieszy się największym powodze-
niem.  

Na spotkanie przybyła Gustawa 
Skrzypczak, sołtys Oficjałowa. – U 
nas troszczymy się o czyste powietrze, 
bo jest zatruwane przez samochody 
przejeżdżające drogą krajowa – nie 
ukrywała. – Poza tym interesuje nas 
fotowoltaika. Obecnie na 3-4 gospo-
darstwach są panele, ale niebawem 
będzie ich więcej. Gmina daje dobry 
przykład. Na zapleczu budynku wy-
konała między innymi zadaszenie pod 
samochody, na którym znalazły się pa-
nele fotowoltaiczne
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z życia samorządu

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Opatów

Za nami już okres wakacyjny. Nad-
chodzą dłuższe, jesienne wieczory, które 
skłaniają nas do spędzania więcej czasu 
w domach. Mam nadzieję, że zechcą Pań-
stwo część tego czasu poświęcić również 
na lekturę jesiennego wydania Kwartalni-
ka Opatów, który dla Państwa przygoto-
waliśmy. 

Pomimo okresu urlopowego, ostatni 
kwartał był dla naszego samorządu bar-
dzo pracowity i efektywny. Korzystając 
z wakacji wyremontowaliśmy otoczenie 
Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie pojawiły 
się nowe alejki i dziedziniec. Udało się 
wyremontować i oddać do Państwa użyt-
ku drogę łączącą Okalinę z ulicą Cegiel-
nianą. Asfalt pojawił się także na drodze 
odchodzącej od ulicy Kościuszki, przy 
której powstaje nowe osiedle domków 
jednorodzinnych. Na pewno w najbliż-
szym czasie powstanie droga dojazdowa 
do pól w Czernikowie Opatowskim, na 
którą pozyskaliśmy dofinansowanie z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Wiem, że budowa i remonty dróg są 
dla Państwa bardzo ważne, dlatego są też 
i dla mnie absolutnym priorytetem. Od 
początku kadencji z sukcesem pozysku-
jemy środki zewnętrzne na ten cel i mo-
dernizujemy kolejne odcinki. Ostatnio 
złożyliśmy wnioski na dofinansowanie 
remontów dróg i ulic: Górnej, Polnej, 
Cmentarnej i Cegielnianej w Opatowie, 
a także dróg w Kobylanach, Balbinowie, 
Gojcowie i Marcinkowicach. Mamy go-
tową dokumentację na te odcinki i w 
przypadku pozyskania dofinansowania 
niezwłocznie wyłonimy wykonawców i 
przystąpimy do realizacji inwestycji.

Minione lato to również czas, w któ-
rym udało nam się wyłonić pierwszych 
wykonawców dużego zadania polegają-
cego na rewitalizacji Opatowa. Podpi-
saliśmy dwie umowy, na mocy których 
zostaną zaprojektowane i wykonane 
przebudowy Rynku i Skweru Gombro-
wicza. Niestety galopujące ceny dają się 
we znaki również samorządowej kasie; 
najtańsze oferty w tych przetargach były 
i tak wyższe od kosztorysów, które przy-
gotowywaliśmy jeszcze kilka miesięcy 
wcześniej. Na szczęście, na cztery zada-
nia rewitalizacyjne (basen, Rynek, Skwer 
Gombrowicza i dawne więzienie), udało 
się nam „wyszarpać” z różnych źródeł ze-

wnętrznych niebagatelną kwotę 12 300 
000 złotych, co sprawia że mogę patrzeć 
z lekkim optymizmem na te inwestycje. 
Przed nami jednak kolejne duże przetar-
gi; ogromna inwestycja związana z mo-
dernizacją oczyszczalni ścieków, przetarg 
na budowę basenu, na remont budynku 
po dawnym więzieniu i przygotowanie 
go dla potrzeb Centrum Templariuszy, 
na wymianę oświetlenia na terenie całej 
Gminy, na wymianę pokrycia dachowe-
go na budynku Urzędu, a także przetargi 
związane z remontami świetlic wiejskich 
w Balbinowie, Nikisiałce Małej, Karwo-
wie, Podolu… 

Mam ogromną nadzieję, że już w ko-
lejnym numerze Kwartalnika będziemy 
mogli pochwalić się zakończeniem in-
westycji w dwóch opatowskich szkołach 
podstawowych, w ramach której trwają 
prace nad przygotowaniem dla naszych 
uczniów sześciu klasopracowni. Nauczy-
ciele będą mogli w nich wykorzystywać 
najnowsze zdobycze techniki, a nasi 
uczniowie uzyskają dostęp do takiego 
sposobu przekazywania wiedzy, z jakiego 
mogą korzystać ich koledzy w Warszawie, 
Gdańsku czy Poznaniu. W najbliższym 
czasie zakończymy również prace bu-
dowlane wokół Szkoły Podstawowej nr 2.  
Mam także wielką nadzieję, że w bieżą-
cym kwartale uda nam się wyłonić firmę 

która wykona dla nas Skwer Żołnierzy 
Wyklętych, na który również pozyskali-
śmy dofinansowanie zewnętrzne.

Bardzo mnie cieszy fakt, że wbrew 
wygłaszanym przez przeciwników likwi-
dacji Szkoły Podstawowej w Kobylanach 
opiniom oraz szeroko zakrojonej akcji 
zmierzającej do utrzymania nierentow-
nej placówki, budynek po zlikwidowanej 
z końcem sierpnia 2021 roku szkole nie 
„będzie niszczał”. Niewątpliwym sukce-
sem jest to, że budynek ten już nazajutrz 
po likwidacji szkoły został przez nas wy-
najęty firmie Mostostal Warszawa SA, 
która będzie budować opatowską obwod-
nicę. To z kolei sprawia, że oprócz braku 
kosztów związanych z utrzymaniem pla-
cówki (ponad 1 milion złotych rocznie), 
nasza gmina skorzysta na płaconym przez 
Mostostal podatku i czynszu. Jak widać, 
trudna decyzja o likwidacji szkoły liczącej 
36 uczniów okazała się słuszną i ze wszech 
miar korzystną dla naszej społeczności. 

 
Serdecznie Państwa pozdrawiam, a 

życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności 
zapraszam do lektury naszego Kwartalni-
ka.

Grzegorz Gajewski
Wasz Burmistrz
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fundusze europejskie

Burmistrz Grzegorz Gajewski pod-
pisał umowę z marszałkiem Andrzejem 
Bętkowskim oraz członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Markiem Jońcą na rewitaliza-
cję Opatowa. Gmina otrzymała 9 mln zł 
na z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

- Dzięki projektom nastąpi ożywienie 
społeczne, gospodarcze, przestrzenne i kul-
turalne – podkreśla burmistrz Grzegorz 
Gajewski.  – Zmieni się oblicze miasta i po-
prawi jakość życia jego mieszkańców. 

Zadanie obejmuje między innymi od-
budowę basenu otwartego z terenem re-
kreacji nad rzeką Kanią, przebudowę prze-
strzeni publicznej opatowskiego rynku oraz 
budynku po byłym więzieniu na potrzeby 
muzeum regionalnego, a także zagospoda-
rowanie terenu nad rzeką Opatówką.

Zmodernizowane zostaną również 
miejskie drogi, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie uliczne oraz zainstalowany 
monitoring poprawiający bezpieczeństwo 
mieszkańców. Wszystkie inwestycje dosto-
sowane będą do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

NA REWITALIZACJĘ 
OPATOWA

NIE ZAŁAMUJMY SIĘ, NIE PODDAWAJMY
Refleksje na koniec lata

Kiedy widzisz dobrego człowieka,
staraj się go naśladować.
Kiedy widzisz złego człowieka,
zastanów się nad samym sobą.
(Konfucjusz)

Koniec lata stawia nas – jak zwykle – w 
obliczu jesieni, która nieodłącznie kojarzy 
się z przemijaniem, końcem czegoś czy 
wręcz umieraniem. Wszystko zacznie spo-
wijać gęsta mgła, mokre liście będą nam 
szeleścić pod nogami i tylko drzewa umie-
rają, stojąc. Natomiast cmentarze ożyją; za-
pełnią się ludźmi, zniczami i kwiatami. Ten 
powtarzający się cykl powinien nas przygo-
tować na długie wieczory, jesienne smutki 
i tęsknotę za słońcem. A jednak co roku 
zmagamy się sami ze sobą, by wykrzesać z 
siebie w tym czasie choć trochę energii.

Z drugiej strony to czas ulgi po nie-
rzadko upalnym lecie, drzew przyozdo-
bionych kolorowymi liśćmi, ciepła na tyle 
łagodnego, że nikomu krzywdy uczynić nie 
może, wieczorów z książką przy kominku 
lub przynajmniej przy gorącej herbacie. A 
w perspektywie coraz bliżej kolejne Święta 
Bożego Narodzenia.

Dwa oblicza jednej pory roku, czy tyl-
ko dwa na nią spojrzenia? Każde z nich jest 
jednak prawdziwe, bo przecież jesień jest 
najczęściej mieszanką tej złotej polskiej i sza-
roburej...

W ten sam sposób bardzo często po-
strzegamy człowieka: widząc tylko jego jasne 
strony lub tylko te, które wzbudzają w nas 
niechęć. I nie chodzi tylko o to – jak śpie-
wała Anna Jurksztowicz – że Słońce to my, 
ciemne chmury to my, nagłe sztormy, ranne 
mgły. Czasem mżawka, czasem grad czasem 
mróz aż strach... To w końcu tylko opis emo-
cji, które przecież są  chwilowe i zmienne. A 
człowiek posiada głębsze pokłady swojego 
jestestwa, które dla nas – a często dla niego 
samego – pozostają zagadką. Dlatego trud-
no jednoznacznie określić, czy raczej ocenić 
bliźniego. Nawet najwięksi zbrodniarze po-
trafili być jednocześnie kochającymi mężami 
i ojcami.

Zatem wracając do początkowego cy-
tatu – z całym szacunkiem dla jego Autora 
– można by go na nasz użytek trochę prze-
robić. Widząc dobro w drugim człowieku, 
staraj się je naśladować; widząc jednocześnie 
jego słabości – zastanów się nad samym sobą.

Na koniec 
rzecz chyba naj-
trudniejsza. Od-
wróćmy na chwilę 
role i zastanówmy 
się, czy jest w nas 
jakieś dobro, któ-
re inni pragnęli-
by naśladować. 
Jak często bywamy burzą z piorunami lub 
mroźnym wiatrem, a może męczącym upa-
łem, przed którym nie ma dokąd uciec, choć 
bardzo się chce... Jest to poniekąd w naszym 
interesie, bo tylko wtedy możemy zacząć po-
mnażać to, co w nas najlepsze i podjąć walkę 
z tym, co rani lub tylko odstrasza innych. 
Nawet jeśli podejmiemy się tego zadania 
nad wyraz uczciwie i rzetelnie, znajdując 
wiele obszarów naszej osobowości, które 
wymagają wytężonej pracy – nie załamujmy 
się, a tym bardziej nie poddawajmy. Już sama 
świadomość swoich dobrych i złych stron 
może przynieść wiele korzyści. A mówi o 
nich m.in. św. Matka Teresa z Kalkuty: Jeśli 
jesteś pokorny, nic cię nie dotknie; ani chwa-
ła, ani hańba – bo wiesz kim jesteś.

Ojciec Edgar
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WYRÓŻNIENIE 
DLA FELIKSA KRAWCZYKA

odznaka Honorowa „Szabla Kilińskiego”

Rymarz z Opatowa, Feliks Krawczyk otrzymał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle, 
Odznakę Honorową „Szablę Kilińskiego”. Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego przy-
znał ją w uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębior-
czości.  

Rymarz z Opatowa, Feliks Krawczyk 
otrzymał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle, 
Odznakę Honorową „Szablę Kilińskiego”. Za-
rząd Związku Rzemiosła Polskiego przyznał 
ją w uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła 
oraz małej i średniej przedsiębiorczości.  

Najwyższe odznaczenie
- W imieniu samorządu Opatowa jestem 

dumny z tego, że mamy takiego obywatela w 
gminie – powiedział burmistrz Grzegorz Ga-
jewski. - Zazdroszczę panu formy, aktywności. 
Z  panem Feliksem spotykamy się  przy okazji 
urodzin stulatek. Pan Krawczyk zawsze jest 
szarmancki. Imponuje mi i pana klasa, i po-
czucie humoru. Życzę wszystkiego, co najlep-
sze, dużo zdrowia, gratuluję wyróżnienia. 

- Odznaczony został jeden z naszych wie-
loletnich członków, Feliks Krawczyk – powie-
działa starsza cechu Teresa Gajewska podczas 
uroczystości w Starostwie Powiatowym. - Od 
najmłodszych lat pracował w rzemiośle, roz-
wijał swoją wiedzę w rymarstwie. W czasie 
wojny szył tornistry i torebki dla partyzantów. 
Jego talent, cierpliwość dało się zobaczyć w 
jakości jego wyrobach. Konie ubierał w ozdo-
bione cekinami uprzęże. Czynnie pracował 
również po wojnie. Nadal wykonuje jeszcze 
drobne prace. Od młodych lat należał do 
Cechu Rzemieślników w Opatowie. Pan Fe-
liks jest wielkim społecznikiem. Zawsze chęt-
ny do współpracy, ma już 94 lata. Należy do 

Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych. 

- Wręczamy najwyższe odznaczenie ho-
norowe, dziękujemy za pracowite życie i za 
to, że zawsze był pan związany z rzemiosłem – 
zwrócili się do Feliksa Krawczyka prezes Izby 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, 
Krzysztof Orkisz oraz dyrektor Piotr Prędota.  

Starosta Tomasz Staniek i wicestarosta  
Małgorzata Jalowska podziękowali Felik-
sowi Krawczykowi za lata pracy.  – Jako 
dziecko kupowałem u niego paski – wspo-
minał starosta. - Dziękuję panu Feliksowi 
za wkład w rozwój rzemiosła, za postawę 
obywatelską, patriotyczną. Pamiętam pana 
jako osobę o nieskazitelnych wartościach 
patriotycznych. Gratuluję najwyższego od-
znaczenia cechu.

Gratulacje Feliksowi Krawczykowi złożyli 
koledzy ze Stowarzyszenia Inicjatywa na czele 
z prezesem Jerzym Cieciurą. Dwa lata temu 
podobne odznaczenie, Odznakę Honoro-
wą „Szablę Kilińskiego”, otrzymał Zbigniew 
Gumuła, stolarz, długoletni członek cechu w 
Opatowie. To drugie odznaczenie tak wysokie 
w powiecie opatowskim. 

W warsztacie rymarskim od dziecka
Feliks Krawczyk podziękował za odzna-

czenie i gratulacje. Wspominał, że już przed 
wojną zajmował się rymarstwem. Po śmierci 
ojca zaczął terminować w warsztacie rymar-
skim. Pracował tam przez całą okupację. Wła-
ścicielem warsztatu był Julian Matuszewski, 
żołnierz Armii Krajowej.

W warsztacie pracował też Leon Węgle-
wicz, który jako 16-latek wstąpił do legionów 
na ochotnika. Potem otrzymał ziemię na 
kresach wschodnich, gdzie pojechał z siostrą. 
Założył tam gospodarstwo. Gdy wybuchła 
wojna, uciekł stamtąd, bo Ukraińcy zaczę-
li mordować Polaków. Pieszo przyszedł do 
Opatowa. - Jako legionista dużo nam opowia-
dał – wspominał przed laty Feliks Krawczyk. 
- Śpiewałem piosenki, zostałem zaprzysiężony, 
należałem do jego grupy, ale nie brałem udzia-
łu w żadnych walkach. Dużo szyliśmy wtedy 
tornistrów, plecaków. Pletliśmy sznury rze-
mykowe, które utrzymywały pistolet w kro-
ku. Niemcy obmacywali spodnie, ale nic nie 
znajdowali. Przed powstaniem warszawskim 
bardzo dużo zrobiliśmy takich sznurów. 

Po wyzwoleniu Feliks Krawczyk zaczął 
pracować jako rymarz. Prowadził handel z 
Rosjanami, którzy wracali z Zachodu. Gdy 
nie mieli czym płacić, brał od nich skórę. 
Moczył ją i tworzył wyroby. Najczęściej miał 
zamówienie na solidne buty. Gdy znalazł się 
w wojsku, trafił do KBW, do 11. pułku we 
Wrocławiu. Walczył z bandami ukraińskimi, 
brał udział w zasadzkach. Nie wstąpił do par-
tii,  przyszły rewizje, wszystko stracił. Stanął 
przed specjalną komisją, która obradowała w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Skorzystał wtedy 
z amnestii, bo inaczej trafiłby do więzienia. 
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MEDALE DLA JUBILATÓW
złote Gody

W sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego odbyła się niezwykła uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, które zostały przyznane jubi-
latom przez Prezydenta RP. Odznaczenia 
wręczał parom burmistrz Grzegorz Ga-
jewski i przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Wrzołek. 

Kierownik USC Edyta Borek-Gajek 
przywitała znamienitych jubilatów, którzy 
przed 50 laty przyrzekali sobie, że uczynią 
wszystko, aby ich małżeństwa były zgod-
ne i szczęśliwe. - Słowa zostały wypełnio-
ne – podkreśliła. - Jesteście przykładem 
dla swoich dzieci, wnuków, dla młodszych 
pokoleń. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy 
uczestniczyć w tak wspanialej ceremonii. 

Burmistrz Grzegorz Gajewski powitał 
wszystkich serdecznie. - Tym bardziej jest 
mi miło, że wśród państwa są moi nauczy-
ciele, są rodzice moich przyjaciół, znajomi i 
przyjaciele moich rodziców – nie ukrywał. 
– To państwo pokazujecie kolejnym po-
koleniom, że słowa wypowiedziane przed 
50 i 51 laty są dotrzymane. Mimo trudów, 
bo wychowywaliście nasze pokolenia w 
niełatwych czasach, wśród przeciwności 
losu, pokazywaliście, że pewne wartości są 
najważniejsze w życiu, rodzina, wierność. 
Teraz niektóre z nich się zdezaktualizowa-
ły wśród młodych pokoleń, ale nadal są dla 
nas opoką, podstawą życia.  

Grzegorz Gajewski podziękował ju-
bilatom w imieniu Prezydenta RP, który 
uhonorował pary medalami, ale także w 
imieniu młodszego pokolenia. Życzył, by 
jubilaci wytrwali ze sobą jak najdłużej i by 
nasza Rzeczpospolita ustanowiła medal za 
100-lecie pożycia małżeńskiego.  - To dla 
mnie ogromny zaszczyt, że będę mógł pań-
stwa uhonorować tak zaszczytnymi meda-
lami – powiedział burmistrz. - Każdy z was 
włożył dużo pracy i zawodowej, i osobistej, 
by Opatów mógł dalej funkcjonować. Tak-
że za to wam dziękuję. Jesteście świadec-
twem dla waszych dzieci i wnuków, jak na-
leży postępować i jak należy żyć.   

 Uhonorowanie jubilatów medalami 
było też zaszczytem dla przewodniczącej 
Rady Miejskiej Beaty Góreckiej. -  Jeste-
ście dla nas pięknym przykładem, że moż-
na żyć w zgodzie tak długo – powiedziała 
przewodnicząca. - Życzę państwu pięknych 
rocznic, życia w zdrowiu, radości. Wszyst-
kiego najlepszego!

 W imieniu jubilatów Roman Dydo 
podziękował za przygotowanie tak pięknej 
uroczystości. - Będzie trochę romantycznie, 
parafrazując słowa znanej piosenki „50 lat 
minęło jak jeden dzień”. 50 lat to są miłosne 
uniesienia, to jest założenie rodziny, wycho-

wanie dzieci, trudna i odpowiedzialna pra-
ca, chwile radości. 

Roman Dydo przytoczył piosenkę Mie-
czysława Fogga: „Tak niedawno był maj, 
byliśmy tak szczęśliwi”. - To dla mnie szcze-
gólnie piękne słowa, bo zawarłem z mał-
żonką ślub na kilka dni przed majem. To 
najpiękniejszy miesiąc w roku. Mimo tylu 
trudności. dawaliśmy sobie radę – przypo-
minał Roman Dydo. - Korzystaliśmy z tego 
życia. Była miłość między nami i byliśmy 
młodzi. Każdy dbał o swoje życie inaczej, 
według własnego schematu wyznaczane-
go przez miłość. I zakończenie tej historii 
także będzie w stylu romantycznym. „Co 
nam zostało z tych lat, miłości pierwszej, 

Jubilaci nagrodzeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: Barbara i  Zdzi-
sław Bełczowscy, Teresa i Władysław Dudkowie, Zofia i Roman Dydowie, Janina i Le-
szek Kołodziejowie, Alina i Zdzisław Pierścińscy, Teresa i Zbigniew Popkowie, Halina i 
Zdzisław Półtorakowie, Halina i Tadeusz Rolkowie, Władysława i Tomasz Rusakowie, 
Grażyna i Tadeusz Staniszewscy, Stanisława i Roman Szczodrakowie, Celina i Wacław 
Wójcikowie

zeschnięte liście i kwiat. W tomiku wier-
szy” - to także Mieczysław Fogg. Zeschnię-
ty liść jest symbolem 50-lecia małżeństwa, 
ale można to intepretować na swój sposób, 
tak jak jest każdemu wygodnie. Zaschnięty 
liść może się źle kojarzyć, ale taka jest kolej 
życia. 

Na koniec wszyscy zaśpiewali tradycyj-
ne „Sto lat”. 

Po oficjalnej uroczystości został przy-
gotowany skromny poczęstunek, Podczas 
luźnych, towarzyskich rozmów burmistrz 
Grzegorz Gajewski informował jubilatów 
o najbliższych planach inwestycyjnych, o 
sytuacji miasta i gminy, o nadziejach zwią-
zanych z rozpoczęciem budowy obwodnicy. 
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ZATRUTA MIŁOŚĆ
Latem 1932 r. doszło do jednego z najgłośniejszych i najbardziej zagadkowych  

wydarzeń o charakterze kryminalnym w międzywojennej historii Opatowa. Pikanterii 
całej sprawie przysporzyło to, że byli w nią zamieszani przedstawiciele należący do 
ówczesnej elity miasta, zaś jej podłożem, jak wykazało skrupulatnie przeprowadzone 
śledztwo, była chora namiętność. 

historii duch tajemny

Lucyna Snopkiewi-
czowa na okładce 
tygodnika „Tajny 

Detektyw”. Źródło: 
„Tajny Detektyw”

Tragiczna noc
Około północy 13 na 14 lipca 1932 r. 

przechodzący ul. Kilińskiego mieszkaniec 
Opatowa, Włodzimierz Rochowicz,  natknął 
się  na leżącego na bruku  jęczącego człowieka. 
Gdy zbliżył się, rozpoznał w nim Józefa Snop-
kiewicz, sekretarza komendy powiatowej 
Policji Państwowej w Opatowie. Zaskoczony 
sytuacją W. Rochowicz zapytał, co się stało, na 
co od bardzo cierpiącego, ale nadal przytom-
nego J. Snopkiewicza otrzymał odpowiedz, 
iż został on otruty, a uczynił to opatowski 
inspektor szkolny Zygmunt Plebańczyk. Wi-
dząc pogarszający się stan ofiary, W. Rocho-
wicz pobiegł po lekarza. 

Jęki otrutego usłyszał także mieszkający w 
pobliżu Wacław Woźnicki. Wybiegł z domu 
uzbrojony w rewolwer, przypuszczając iż na 
ulicy doszło do jakiegoś napadu. Po zbliżeniu 
się i rozpoznaniu w leżącym J. Snopkiewicza, 
także on usłyszał od ofiary co zaszło. Nie 
tracąc ani chwili, W. Woźnicki oddał kilka 
strzałów w górę w celu zaalarmowania innych 
ludzi. W niedługim czasie pojawili się oko-
liczni mieszkańcy oraz policjanci, którzy wi-
dząc niezwykle poważny stan swojego kolegi 
wzięli go na ręce i pospiesznie zaczęli nieść w 
kierunku szpitala. Niestety, było już za późno. 
Nie pomogły dramatyczne próby ratowania J. 
Snopkiewicza. Zmarł tuż przed wejściem do 
lecznicy. 

Śledztwo
Natychmiast rozpoczęto energiczne śledz-

two. Od razu, z racji wskazania przez ofiarę, 
głównym podejrzanym stał inny, powszechnie 
znany opatowski urzędnik, inspektor szkolny 
Z. Plebańczyk. O czwartej rano 14 lipca 1932 
r. do jego mieszkania, znajdującego się w bu-
dynku dawnego Monopolu, weszli policjanci. 
Zastali tam zaskakujący widok. Z. Plebańczyk 
leżał nieprzytomny  na kanapie, zaś w pokoju 
widać było ślady alkoholowej libacji. Na ich 
podstawie przypuszczano, że także on padł 
ofiarą zatrucia. Przeniesiono go natychmiast 
do szpitala, gdzie lekarze, dr Gliński i dr By-
strzanowski, szybko doprowadzili go do zdro-
wia. Już rano 14 lipca Z. Plebańczyk odzyskał  
świadomość. 

W mieszkaniu podejrzanego oraz koło 
niego zabezpieczono liczne ślady, resztki pły-
nów, butelki i potłuczone szkło. Jednak klu-
czowe dla sprawy były pobrane od zmarłej 
ofiary wycinki organów wewnętrznych, które 
przesłane zostały do Zakładu Medycyny Są-
dowej w Warszawie w celu wykonania szcze-
gółowych badań. Pobrano także próbki od 
drugiego zatrutego czyli Z. Plebańczyka.

Ślady i zeznania świadków sprawiły, że 
Z. Plebańczyk został aresztowany jeszcze bę-
dąc w szpitalu. Przez tydzień leżał w nim pod 

nadzorem policji. Gdy 
wyszedł,  rozpoczęły 
się jego przesłuchania. 
Przedstawił swoją wer-
sję wydarzeń. Zeznał, 
że to właściwie on był 
ofiarą próby otrucia 
przez J. Snopkiewicza, 

który był u niego na zakrapianej alkoholem 
kolacji i próbował podać mu jakieś proszki. 
Jednak w toku drobiazgowych pytań sędzie-
go śledczego, zaczął plątać się w zeznaniach. 
Ponadto znalazł się świadek, który widział, jak 
feralnej nocy Z. Plebańczyk pozbywał się kie-
liszków i wylewał resztki jakichś płynów.  W 
świetle dowodów i narastających wątpliwości, 
na polecenie prokuratora  osadzono Z. Ple-
bańczyka w więzieniu w Sandomierzu. 

Jednak rozstrzygające były wyniki badań 
próbek pobranych od obydwu uczestników 
dramatu, które  przeprowadzone zostały w 
warszawskim Zakładzie Medycyny Sądowej. 
Okazało się, że J. Snopkiewicz otruty został 
strychniną zaś u Z. Plebańczyka takiej sub-
stancji nie znaleziono. Wynikało z tego jed-
noznacznie, że to inspektor szkolny podał, 
zapewne w alkoholu, truciznę policjantowi, a 
następnie, dla zagmatwania sprawy sam zażył 
mało szkodliwe proszki nasenne, pozorując 
otrucie. Jak wykazało dokładne śledztwo,  ku-
pił je już wcześniej, co świadczyło iż planował 
zbrodnię. 

Proces
Tło i okoliczności ponurej zbrodni wyja-

śnił proces, który  8 i 9 listopada 1932 r. toczył 
się przed Sądem Okręgowym w Radomiu. 
Oskarżonym był  ur. w 1894 r. Z. Plebańczyk. 
Po ukończeniu seminarium nauczycielskie-
go, w latach 1918 – 1922, był kierownikiem 
Szkoły Powszechnej w Żarkach. Następnie 
pracował jako inspektor szkolny w Święcia-
nach. W lutym 1925 r. zarządzeniem mini-
sterialnym został skierowany do pełnienia 
funkcji zastępcy inspektora szkolnego w Opa-
towie. Miał żonę Jadwigę i córkę Krystynę, 
które w momencie popełniania przestępstwa 
przebywały na wczasach w Krynicy.

Ofiarą był starszy przodownik J. Snopkie-
wicz, ur. w 1900 r., sekretarz Komendy Powia-
towej Policji w Opatowie (wg niektórych da-
nych pełnił on funkcję zastępcy komendanta). 
Jego żoną była Lucyna Snopkiewicz, pracująca 

w kancelarii inspek-
toratu szkolnego. 
Mieli jednego syna. 
Jak podają ówcze-
sne relacje z proce-
su, była to kobieta 
wyjątkowej urody. I 
właśnie to ona oka-
zała się  kluczem 
do całej tej ponurej 
sprawy. 

Jak wykazało 
śledztwo i proces 
przed radomskim 
sądem, inspektor 
szkolny Z. Plebań-
czyk zapałał uczu-
ciem do swojej pod-
władnej. Co więcej, 
wykorzystując swoje 
stanowisko szanta-
żował ją utratą pracy w przypadku odrzucenia 
jego awansów. L. Snopkiewiczowa kochała 
męża, lecz starała się utrzymać posadę, która 
stanowiła dla nich ważne źródło dochodu. 
Ukrywała jednocześnie przed mężem postę-
powanie swojego szefa, które we współcze-
snych czasach spełniałoby znamiona mobbin-
gu. 

Niedługo przed tragicznymi wydarze-
niami lipcowej nocy 1932 r. Z. Plebańczyk 
zaproponował swojej podwładnej małżeń-
stwo, oczywiście po uprzednim rozwodzie. 
L. Snopkiewiczowa stanowczo odmówiła. Jak 
się okazało, propozycję tę spowodowała otrzy-
mana przez Z. Plebańczyka decyzja Kurato-
rium Oświaty w Krakowie, przenoszącą go do 
pracy w Koninie. Opatowski inspektor szkol-
ny chciał zostawić własną żonę i wyjechać do 
nowego miejsca pracy z podwładną, bez której 
nie wyobrażał sobie dalszego życia. W przed-
dzień tragicznych wydarzeń miał usłyszeć jed-
nak z jej ust stanowczą odpowiedź: „Kocham 
męża i dziecko i nigdy ich nie opuszczę”. Być 
może to właśnie wywołało w nim chęć zemsty 
na rywalu, który tak do końca nie zdawał so-
bie sprawy z całej sytuacji i niebezpieczeństwa 
grożącego od znanego mu człowieka. 

Kara
W godzinach popołudniowych  9 listo-

pada 1932 r., radomski sąd okręgowy  wydał 
wyrok. Z. Plebańczyk został skazany na 10 lat 
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MIASTO CIĄGLE DO ODKRYWANIA  

tajemnica podziemnych kanałów
więzienia oraz utra-
tę praw obywatel-
skich i honorowych 
na ten sam okres. 
S p r a w o z d a w c a 
sadowy relacjono-
wał: „Plebańczyk, 
jakkolwiek pod-
czas dwudniowej 
rozprawy zachowy-
wał się niezwykle 
spokojnie, to podczas odczytywania wyroku 
czytało się w jego twarzy wewnętrzny niepo-
kój, nerwowe mrużenie powiek. Po słowach 
przewodniczącego o wymiarze kary, Plebań-
czykowi nabiegła krew do twarzy, stał się pur-
purowy”. 

W listopadzie 1932 r. Z. Plebańczyk, za 
pośrednictwem swojego obrońcy mec. Stani-
sława Zdzitowieckiego wniósł do Sądu Apela-
cyjnego w Lublinie wniosek o rewizję wyroku. 
Sprawa miała swój dalszy bieg w następnym 
roku. 22 września 1933 r. Sąd Apelacyjny w 
Lublinie zwrócił się do Zakładu Medycyny 
Sądowej  w Krakowie o kolejne ekspertyzy. 
Miał je przeprowadzić prof. dr Wacholc, eks-
pert  w najsłynniejszym chyba procesie Polski 
międzywojennej, procesie Rity Gorgonowej. 
Ekspertyzy potwierdziły winę oskarżonego i 
wyrok został utrzymany.

Post scriptum
Skazany Z. Plebańczyk, po nieudanej 

apelacji wkrótce się załamał psychicznie. Ów-
czesna prasa pisała: „Romantyczna natura, w 
połączeniu ze zdrowiem dodawała mu bodź-
ca, to też często mawiał „10 lat, to jak jakby 
z bicza trzasnął”. Wreszcie wywieziono go z 
Radomia z opinią „sympatycznego pożera-
cza serc” do więzienia sandomierskiego, gdzie 
zmienił się nie do poznania. Podobno żałuje 
teraz, że dla czarnych oczu swojej sekretarki 
otruł jej męża….”.

Cała sprawa przez wiele miesięcy opisy-
wana była w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. 
Specjalny artykuł, ilustrowany wykonanymi 
także w Opatowie fotografiami, zamieścił 
również słynny międzywojenny tygodnik 
„Tajny Detektyw”.

Z. Plebańczyk przebywał w więzieniu w 
Sandomierzu do września 1939 r. Następnie, 
prawdopodobnie  w wojennym zamiesza-
niu  wojennej klęski 1939 r., wydostał się na 
wolność. Już w 1940 r. przebywał w Warsza-
wie, gdzie zajmował się drobnym handlem. 
Po 1945 r. najprawdopodobniej pracował 
w przemyśle mięsnym i zmarł  w 1965 r.  O 
dalszych losach przyczyny dramatu, pięknej L. 
Snopkiewiczowej, źródła milczą.

Marek Lis
Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie

Ofiara zabójstwa Józef  
Snopkiewicz. Źródło: 

„Tajny Detektyw”

- Wiedzieliśmy, że jest tam kanał, nikt 
tam jednak nie schodził – wyjaśnia Karoli-
na Banasik. - Uznaliśmy, że warto sprawdzić, 
jaki jest stan tego kanału, by później wyeli-
minować nieszczęśliwe wypadki podczas re-
montu ulicy Zwierzdowskiego, by jezdnia się 
nie zapadła i nie zdeformowała. 

Wizja lokalna dokona została jesienią 
ubiegłego roku. Okazało się, że kanał był już 
remontowany, uszkodzeniu uległa spodnia 
jego część, po której płynie woda. Wspólnie 
z pracownikami PGKiM ustalono, że za-
bezpieczy się kanał, by podczas większych 
opadów woda nie uszkadzała jego ścian. Nie 
było więc na co czekać. Prace polegały na 
tym, że z cegły i kamienia znajdującego się w 
kanale uzupełnione zostały ubytki. 

Kształtem kanał przypomina ucho od 
igły, jego wysokość wynosi ponad 175 cm. 
Zwęża się ku dołowi, a szerokość w naj-
szerszym punkcie to 1,20 m. Kanał ten, 
co wynika ze starych map, biegł od ulicy 
Szerokiej, przez Ogrodową, główną część 
obecnego placu, przez ulicę Zwierzdow-
skiego na dół, przecinał uli-
cę Kilińskiego i wpadał do 
Opatowianki. To był dość 
długi kanał.

Obecnie wchodząc do 
kanału włazem przy ulicy 
Zwierzdowskiego widać jak 
biegnie  do połowy płyty 
rynku, ale zwęża się i prze-
chodzi w górę. Doszło więc 
tu do jakiejś ingerencji. Ka-
nał nadal jest czynny. Jest 
poprzecinany burzówką, 
rurą kanalizacyjną, na wy-
sokości wjazdu do Urzędu 
Skarbowego zakręca w pra-
wą stronę. - Dalej bałam 
się wchodzić, jakoś dziwnie 
czułam się nie widząc już 
światełka dziennego – przy-
znaje Karolina Banasik.

Kanał prawdopodob-
nie pochodzi z czasów, gdy 
powstawały piwnice. Wska-
zuje na to rodzaj użytego 
kamienia, sposób zaprawy 
murarskiej. Stopień wyśli-
zgania kamieni przez wodę 
świadczy o tym, że jest już 
dość stary. To solidny ka-

Karolina Banasik, pracownik referatu inwestycji i mienia gospodarczego gminy, 
inspektor do spraw infrastruktury podczas remontu ulicy Zwierzdowskiego, razem z 
kierownikiem Grzegorzem Mizerą natrafiła na część kanału burzowego. Okazało się, 
że do tej pory jest czynny, włączony do sieci kanalizacji deszczowej.  

nał, przetrwał tyle lat i nadal może służyć 
mieszkańcom. Jest czysty, bez żadnych za-
nieczyszczeń. 

Karolina Banaisk zapewnia, że kanał nie 
zagraża inwestycjom miejskim związanym z 
drogownictwem. Musimy jednak zdawać so-
bie sprawę, że zapadliska będą powstawać, bo 
podłoże jest lessowe. Gdy przystępowano do 
udrażniania podziemnej trasy turystycznej, 
AGH podjęła się takiego przedsięwzięcia. 
Dużo zrobiła, dużo zinwentaryzowała wy-
pustek, później przedsiębiorstwo górnicze 
metodą Strzeleckiego wykonywało prace 
przy wszystkich budynkach. To dużo dało, 
ale wiele prac jest jeszcze do zrobienia.  

- Nie dałabym sobie ręki uciąć, że jeszcze 
czegoś nie odkryjemy i podziemia nas nie za-
skoczą – uważa Karolina Banasik. - Myślę, ze 
rynek kryje jeszcze wiele tajemnic.  Odkry-
wane podziemia, piwnice można wyekspo-
nować poprzez położenie płyt szklanych, by 
można je był oglądać z góry bez wchodzenia 
na dół i wykonywania kosztownych prac. To 
byłaby spora atrakcja turystyczna. 
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AKTYWIZUJĄ 
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

pasjonaci, społecznicy

Pomysł na założenie Koła Gospo-
dyń Wiejskich powstał spontanicznie 
przy okazji rozmów z paniami, które 
działały już w różnorodnych organi-
zacjach. Po jednym ze spotkań zor-
ganizowanych przez sołtysa Piotra 
Jarochowicza zapadła decyzja, aby 
zakładając koło, wykorzystać zaanga-
żowanie mieszkańców, ich chęć poma-
gania innym, umiejętności kulinarne i 
organizacyjne, a także potrzebę pro-
pagowania tradycji regionalnych. 

Sięgnęli po piękne tradycje
Mieszkańcy Jurkowic od pokoleń 

wykazują się szczególną aktywnością 
społeczną i działalności kulturalną. Bazę 
lokalową działalności kulturalnej we 
wsi Jurkowice stanowi budynek daw-
nej szkoły podstawowej wybudowanej 
na przełomie XIX i XX wieku przez 
mieszkańców. Początkowo mieściła się 
w nim Gromadzka Rada Narodowa. W 
1970 r. mieszkańcom udało się go prze-
jąć na świetlicę i od tej pory stał się on 
miejscem spotkań dla starszych i młod-
szych osób działających w ZMW, OSP 
oraz KGW. Działalność mieszkańców 
w świetlicy wiejskiej udokumentowana 
jest od 1968, między innymi działalność 
KGW. Kobiety z KGW zajmowały się 
wypożyczaniem sprzętu agd, organizo-
wały opiekę i wakacje dla dzieci na czas 
prac polowych, propagowały zdrowie 
i higienę. Wspierały oddolną przedsię-
biorczość wiejską i promowały rękodzie-
ło ludowe. 

W latach 90. XX wieku koło za-
wiesiło działalność. Od 1983 r. panie z 
KGW zaczęły działać w ramach Zespołu 
Folklorystyczno-Obrzędowego Strefień 
założonego przez Barbarę i Andrzeja 
Kargulów. Prezentowali folklor ziemi 
opatowskiej, programy rozrywkowe, sa-
tyryczne, konkursy gotowania i piecze-
nia oraz kroju i szycia.

W 2020 r.  nadszedł czas na odnowie-
nie w Jurkowicach idei KGW, której go-
rącym propagatorem stał się sołtys Piotr 
Jarochowicz. Za jego namową grupa 
11 mieszkańców założycieli (Grzegorz 
Szczykutowicz, Iwona Szczykutowicz, 
Monika Marzec, Arkadiusz Bańcer, Pa-
weł Wudarczyk, Wioleta Wudarczyk, 
Anna Dunder, Marzena Węglewicz, Szy-
mon Dunder, Iwona Bańcer, Piotr Jaro-
chowicz) powołała Koło Gospodyń (i 
Gospodarzy oczywiście) w Jurkowicach. 
Na zebraniu założycielskim ustalono, że 
kołu przewodniczyć będzie Monika Ma-
rzec, która wszystkich zaraża energią do 

działania i posiada niezwykłe zdolności 
organizatorskie. Zastępcą została Iwona 
Bańcer, która działa również w zespole 
Strefień oraz wnosi do koła swoje zami-
łowanie do tradycji rękodzieła i szycia. 
Skarbnikiem wybrano Iwonę Szczykuto-
wicz, która poradzi sobie w każdej sytu-
acji i piecze przepyszne ciasta. 

Festyn ze szczepieniem
Z racji krótkiej działalności i licznych 

ograniczeń wynikających z pandemii nie 
było okazji do prężnego działania. Koło 
skupiło się na ściągnięciu niezbędnego 
do działalności wyposażenia. Natomiast 
w roku bieżącym udało się mu zorgani-
zować festyn rodzinny promujący szcze-
pienia, który zgromadził mieszkańców 
Jurkowic oraz sąsiednich miejscowości. 
Wspólnie z zespołem Strefień oraz soł-
tysem, koło zapewniło strefę gastrono-

miczną, atrakcje dla dzieci, oprawę mu-
zyczną, a zespół uświetnił festyn swoim 
niezwykle ciekawym występem. 

12 września koło uczestniczyło w 
obchodach 70-lecia DPS w Zochcinku, 
gdzie miało okazję zaprezentować swoje 
wyroby gastronomiczne, liczne ciasta, 
chleb ze smalcem oraz pyszne pierogi. 
Oczywiście to dopiero początek działal-
ności,  KGW zamierza czynnie uczest-
niczyć w organizowanych na terenie 
powiatu imprezach i festynach, a także 
angażować się w akcje charytatywne. 

W najbliższym czasie KGW zamie-
rza zorganizować bal andrzejkowy dla 
dzieci i mikołajki. 

Organizacja uroczystości dla miesz-
kańców Jurkowic ma służyć integracji i 
aktywizacji społeczności lokalnej, zacie-
śnianiu więzi międzypokoleniowych i 
rodzinnych. 
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PRZEBUDOWY OPATOWSKIEJ 
BAZYLIKI ROMAŃSKIEJ (1)

w świecie Stanisława Kwiatkowskiego

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

Szkic do rekonstrukcji wnętrza przed przebudową po 1502 r.  Nad wejściem 
zachodnim empora (element architektoniczny w postaci odrębnej kondygnacji 
o charakterze antresoli), pod nią otwarta na zewnątrz kruchta międzywieżowa 

(rys. S.K.)

Kolegiata opatow-
ska, zachowana w pier-
wotnym obrębie murów, 
uległa w ciągu swego 
istnienia licznym prze-
budowom.

Najpoważniejszą z 
nich była ta, która nastą-
piła w pierwszej połowie 

XVI w. Po spaleniu w 1502 r. nawa główna, pier-
wotnie kryta pułapem belkowym (czego dowodzą 
otwory w murach nawy głównej ponad sklepieniem, 
wskazujące na przekrój belek około 25 x 42 cm i roz-
staw w osiach około 110 cm), otrzymała wówczas 
późnogotyckie sklepienie sieciowe. 

Nadmurowano i przemurowano (strefa okien) 
ściany prezbiterium i południowego transeptu, wy-
mieniono koronę murów transeptu i naw bocznych, 
zawierającą zapewne poprzednio elementy deko-
racyjne. Szczyty transeptu wybudowano na nowo, 
podczas gdy przy szczycie prezbiterium zadowolono 
się dodaniem sterczyn. 

cdn. Opracował S.K.
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KLUB 
Z ROZPOZNAWALNĄ MARKĄ 

Krzysztof Saramański, wiceprezes OKS Piotr Łata, prezes OKS

Zespół seniorów /sezon 2021/22. Górny rząd (od lewej): Szczepan Dziewięcki, Kacper Kalita, Filip Szemraj, Bartłomiej Głąb, Mateusz 
Michalski, Albert Mrotek, Krystian Głowacki, Radosław Partyka, Mikołaj Jasiński, Jakub Łata, Piotr Frańczak, Jakub Łowicki.. Dolny 
rząd (od lewej): Szymon Oleksiak, Dominik Żyłowicz, Igor Kadela, Sebastian Żelaszczyk, Jakub Ożdżyński, Jakub Trojanowski, Filip 

Grzyb, Jakub Łukawski. 

sport

Obecny zarząd OKS Opatów składa 
się w większości z osób, które już mają 
doświadczenie w piłce. Mamy plan na 
rozwój klubu, który ma stać się rozpozna-
walną i cenioną marką.

Klub ma być mocno zaangażowany 
społecznie. Musimy skupić wokół siebie 
pasjonatów, społeczność miasta i regionu. 
Na pewno przed nami praca nad uatrak-
cyjnianiem widowisk sportowych. Chce-
my, aby na trybunach zasiadały całe rodzi-
ny i doskonale się bawiły nie obawiając się 
o własne bezpieczeństwo. 

Nie zapominamy o aspekcie sporto-
wym. Wyniki osiągane przez drużyny 
piłkarskie są dla nas bardzo ważne, ale na 
pewno nie będą osiągane za wszelką cenę. 
Duży nacisk położymy na szkolenie i wy-
chowanie młodych adeptów piłki nożnej. 
Chcemy, by w pierwszym zespole grali 
piłkarze z najbliższego regionu. Sukce-
sywnie do drużyny seniorów muszą być 
wdrażani nasi juniorzy. Celem drużyny 
seniorów jest awans do IV ligi. 

Rozwiniemy szeroko rozumiany mar-
keting. Będziemy ściślej współpracować z 
mediami, nie tylko z lokalnymi. Chcemy, 
by wszystkie informacje o wydarzeniach, 
wynikach, imprezach przez nas organi-
zowanych były dostępne prawie natych-
miast na oficjalnym fanpage'u na Facebo-
oku. 

Zbliżamy się do 100. rocznicy powsta-
nia OKS i przed nami działania przygo-
towujące obchody. Klub ma budzić sym-
patię i przyciągać sponsorów. W dalszych 
planach mamy poprawę infrastruktury 
obiektu przy ulicy Partyzantów 44. 

Potencjał w zespołach
Obecnie mamy trzy drużyny mło-

dzieżowe i jedną seniorów. Grupa „Żak”, 
rocznik 2011 i młodsi, szlify piłkarskie 
zdobywa pod okiem trenera Artura 
Waszczyka. Mariusz Kadela jest szko-
leniowcem drużyny, która występuje 
w świętokrzyskiej II lidze trampkarzy 
starszych (rocznik 2007 i młodsi). Ze-
spół rocznika 2003 i młodsi gra w kla-
sie okręgowej juniorów starszych grupa 
3. Trenerem tej drużyny jest Paweł Pa-
ter. Seniorzy trenowani przez Mikołaja 
Jasińskiego występują w IV lidze świę-
tokrzyskiej. W sumie jest to około 100 
zawodników. Na kompleksową ocenę 
pod względem sportowym jest jeszcze 
za wcześnie. Niemniej widzę duże za-
angażowanie piłkarzy, kadry szkolenio-
wej. Na pewno w każdym zespole jest 
potencjał, o czym świadczą tegoroczne 
transfery młodych piłkarzy do pierwszo-
ligowych klubów (Stal Mielec, Korona 
Kielce).

Stadion dostępny od rana do wieczora
Świetnie układa się nam współpraca z 

samorządem gminnym. Chylę czoła przed 
burmistrzem Grzegorzem Gajewskim, któ-
ry jest fanem piłki nożnej. Na jego wsparcie 
i pomoc zawsze możemy liczyć. 

Mocną stroną OKS jest wychowanie 
i szkolenie młodzieży. Co prawda w ostat-
nim czasie, żaden z wychowanków klubu 
nie zrobił dużej kariery piłkarskiej tak, jak 
wcześniej Tomasz Żelazowski, Artur Szym-
czyk, Janusz Batugowski. Jednak powodem 
do zadowolenia jest wysoka frekwencja 
na zajęciach i to we wszystkich zespołach. 
Przecież nie każdy musi być zawodowym 
piłkarzem. Treningi i rozgrywane mecze 
mają być sposobem na spędzanie wolnego 
czasu, rozrywkę. 

W Opatowie jest duże zapotrzebo-
wanie na piłkę, o czym świadczą trybuny 
zapełnione kibicami. Z oferty naszego klu-
bu korzystają setki osób. Z przyjemnością 
ogląda się ćwiczących na stadionie studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osoby 



13OPATÓW nr 3 (39), lipiec - wrzesień 2021

Drużyna – junior starszy /sezon 20021/22 Górny rząd (od lewej): Bartosz Kaczewski, 
Piotr Stec, Adrian Turski, Kacper Biernat, Igor Kulasiak, Igor Kadela, Emil Czaja, Bar-

tłomiej Głąb, Kacper Kalita, Jakub Masternak, Paweł Religa, Bartosz Wojtowicz. Dolny 
rząd (od lewej): Szymon Oleksiak, Sebastian Mrozek, Kacper Paluch, Szymon Gajda, 

Krystian Głowacki, Jakub Rutkowski, Konrad Kontak

Drużyna - trampkarz starszy /sezon 20021/22 Górny rząd (od lewej): Jakub Gawłowski, 
Bartek Jasiński, Aleksander Adamski, Oliwer Zimnicki, Antoni Swatek, Antoni Kaptur, 
Emil Stępień, Kacper Gromczyk, Mariusz Kadela (trener) Dolny rząd (od lewej): Kornel 

Łygaś, Bartłomiej Szostak, Marcel Cedrowicz, Mateusz Bator, Piotr Stępień, Dawid 
Mizera, Piotr Sikora.

Drużyna – orlik starszy /sezon 20021/22 Górny rząd (od lewej): Michał Jeżewski, Michał 
Nowak, Piotr Molisak, Mikołaj Mierzejewski, Jakub Pruś. Sebastian Skrzypczyński, Jan 

Gajewski, Artur Waszczyk (trener). Dolny rząd (od lewej): Miłosz Mazur, Franciszek 
Potocki, Mikołaj Węglewicz, Mikołaj Zając, Antoni Urbanik, Antoni Głazek, Filip Stępień.

Mecz o mistrzostwo V ligi świętokrzy-
skiej (sezon 2021/22) Zenit Chmielnik 

– OKS Opatów. W białych strojach Jakub 
Ożdżyński, w tle Jakub Łata. 

biegające popołudniami i wieczorami po 
bieżni. Jesteśmy jedyną jednostką, której 
obiekt jest dostępny dla wszystkich od rana 
do wieczora. 

Mankamentem jest na pewno infra-
struktura. Brakuje nam boiska treningo-
wego, najlepiej o nawierzchni ze sztucznej 
trawy. Przydałaby się siłowania zewnętrzna, 
z której korzystaliby nie tylko zawodnicy. 
Budynek klubu jest mało funkcjonalny, 
choć dzięki samorządowi gminnemu jest 
on cyklicznie modernizowany. Niestety, 
potrzeb jest jeszcze dużo.

Wsparcie dla piłki
Podporami OKS są: samorząd gmin-

ny na czele z burmistrzami Grzegorzem 
Gajewskim i Marcinem Słapkiem, Gru-
pa PBI, Stanisław i Łukasz Żyła „Auto 
Złom”, FHU „Opal” Mieczysław Staniek, 
Szpital św. Leona; K 1 Studio Grzegorz 
Wrzesień, PPHU „Tomax” TomaszMro-
tek, Artur Chrzanowski, Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Jarosław Stefan 
Wysoccy, Auto Park Opatów. Chętnie 
pomocą w organizacji przedsięwzięć 
służą nam, oprócz statutowych władz, 
mieszkańcy miasta i regionu. Nie zdecy-
duję się wymienić ich imiennie, bo mógł-
bym kogoś pominąć. 

Będę zadowolony na koniec kaden-
cji, jeśli klub stanie się silną marką, będzie 
miał ustabilizowane źródła finansowania, 
poprawi się infrastruktura obiektu, a try-
buny będą zawsze wypełnione do ostatnie-
go miejsca. Pod względem sportowym to 
awans seniorów do IV ligi i pozostanie w 
niej na dłużej niż jeden sezon. Ucieszy mnie 
też awans zespołów juniorskich do I ligi 
świętokrzyskiej.
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malarstwo Bożeny i Piotra Kotów

DWA ŚWIATY
W Opatowskim Ośrodku Kultury zorganizowana została wystawa prac Bożeny i 

Piotra Kotów pod tytułem „Dwa światy'. 

Na wystawę, którą można podziwiać od 
końca sierpnia do końca października, skła-
da się około 20 prac, 8 Piotra Kota, pozostałe 
jego małżonki. Wybrali takie, które się sca-
lają. Co chcieli pokazać, jaki temat, motyw 
łączy te prace? – Chcieliśmy pokazać swoje 
charaktery, różnice dwóch temperamentów 
artystycznych – mówi Piotr Kot. - Nie czer-
piemy jedno od drugiego. Podchodzę bardzo 
emocjonalnie do malarstwa, nie kalkuluję, nie 
robię kopii, nie przemalowuję ze zdjęć, miesz-
kam na wsi, skąd widać Góry Świętokrzyskie, 
gdzie ptaki śpiewają, jestem romantykiem, 
interesują mnie takie klimaty i tak też maluję. 

Pani Bożena inaczej podchodzi do życia. 
Jest bardzo konkretna, bezkompromisowa, 
a jednocześnie ma talent do malowania, do 
prac artystycznych. Jej barwy są bardziej zde-
cydowane. - Moja czerwień różni się od jej 
czerwieni, jej czerwień to czerwień, moja jest 
bardzo impresjonistyczna, ja maluję pędzlem, 
ona szpachlą i pędzlem – wyjaśnia pan Piotr. 

Tytułami prac nie  narzucają odbiorcy 
sposobu widzenia świata. Malują olejem na 
płótnie, dwie prace pani Bożena wykonała 
akwarelami, pan Piotr używa farb holender-
skich. Ostatnio ich prace można było oglądać 
w muzeum w Kielcach.

Bożena Kot maluje pędzlem i szpachlą. 
W sztuce jest bezkompromisowa. W sposób 
zdecydowany używa kolorów, co odzwiercie-
dla jej artystyczny temperament dając wyraz 
jej emocjom. Jest to malarstwo ekspresjoni-
styczne, które uzewnętrznia charakter twórcy, 
choć niejednokrotnie w zadziwiający sposób 
staje się romantyczne budząc zamyślenie i 
nostalgię. Prace te poruszają najgłębsze sfery 
emocjonalne widza.

Piotr Kot obrazy z dzieciństwa przywo-
łuje pamięcią i wzbogaca wyobraźnią. To są 
motywy pojawiające się w jego twórczości. 
Wyważone kompozycje, jakby zastygłe w ru-
chu postacie, przesycone subtelnym rozpro-
szonym światłem, zbudowane lekkimi mu-
śnięciami pędzla z mnóstwa stonowanych ze 
sobą barwnych plam. Jakże dużo powietrza, 
przestrzeni, a w twarzach ludzi samo życie. Z 
pozoru spokojne, zawierają jednak olbrzymi 
ładunek emocjonalny.

Bożena Kot urodziła się w Końskich 
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Kielcach w 1983 r., uzyskała dy-
plom technika sztuk plastycznych w zakresie 

specjalności wykonawstwo wyrobów arty-
stycznych ze specjalizacją ceramika artystycz-
na pod kierunkiem Ewy Samulik i Stanisławy 
Działak. Malarstwa uczył ją Kazimierz Koło-
myja. 

Piotr Kot urodził się w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, też ukończył PLSP w Kielcach 
w 1983 r., uzyskał dyplom technika sztuk 
plastycznych w zakresie specjalności kon-
serwacja przedmiotów artystycznych i dzieł 
sztuki ze specjalizacją konserwacja rzeźby pod 
kierunkiem Wacława Staweckiego i Ilii Iliewa. 
Malarstwa uczył go Roman Harajda. Dyrek-
torem PLSP w Kielcach był  wtedy Tadeusz 
Maj.

Bożena i Piotr Kotowie spotkali się w 
„plastyku”. Spotkanie było na tyle owocne, że 
niedługo po ukończeniu szkoły zostali mał-
żeństwem. Połączyła ich zawodowo konser-
wacja rzeźby i malarstwo, które jest ich pasją.
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SKORPION 
PRZY TRASIE 

nasze firmy 

Na miejscu 
i na wynos

- Wydajemy posiłki na miejscu, na wy-
nos oraz z dowozem do klienta – mówi 
właścicielka Skorpiona, Grażyna Zemsta. 
- Organizujemy wszelkiego rodzaju im-
prezy okolicznościowe.  Specjalizujemy 
się w staropolskiej domowej kuchni, któ-
ra jest zdrowa i w dzisiejszych czasach 
bardzo doceniana. Daniem firmowym 
naszej działalności jest schabowy po świę-
tokrzysku oraz wspaniałe pierogi ruskie, 
z mięsem, ręcznie przygotowywane przez 
nas, na które klienci przyjeżdżają z dru-
giego końca Polski.

W Skorpionie stołuje się wielu stałych 
klientów, którzy bardzo dobrze reklamują 
bar dając mu dobre opinie na facebooku 
oraz google.   Bar znajduje się przy głów-
nej trasie nr 9, korzystają z niego klienci 
przejezdni, którzy doceniają domowe, 
świeże, pyszne posiłki. Okoliczne firmy 
z innych branż są również jego gośćmi, a 
także osoby prywatne z pobliskich miej-
scowości.

Z pomocą dzieci
Bar Skorpion istnieje  na rynku już 27 

lat. - Nazwa pochodzi od znaku, pod któ-
rym urodził się mój mąż Adam – wyjaśnia 
Grażyna Zemsta. - W latach 90. w okoli-
cach Opatowa i zapewne nie tylko tutaj, 
rozpoczynały swoją działalność prywatne 
firmy, więc wraz z mężem postanowiliśmy 
również otworzyć własną. Początkowo 
planowaliśmy otwarcie sklepu spożyw-
czego. Jednak podczas planowania i ana-
lizowania stwierdziliśmy, że gotowanie 
jest naszą dobrą stroną i co najważniejsze, 
lubimy to robić do dnia dzisiejszego.  

Niestety, mąż pani Grażynie nie na-
cieszył się własnym biznesem. Po pięciu 
latach od rozpoczęcia działalności cięż-
ko zachorował i niedługo potem zmarł w 
wieku 43 lat. W tak trudnej sytuacja po-
mogły jej dzieci, dwie córki i syn Tomasz. 
Na szczęście były już na tyle duże, aby 
pani Grażyna mogła z ich pomocą dalej 
prowadzić firmę, która istnieje i dobrze 
się ma do dziś. Gdy córki się wyprowadzi-
ły i założyły rodziny, pozostał syn, który 
potem także się ożenił i wraz z żoną Mag-
daleną został na miejscu. 

Działka 
do zagospodarowania

Syn pani Grażyny miał świetny po-
mysł na rozwój działalności. Obok Skor-
piona znajduje się działka należąca do 
Urzędu Miasta. Pan Tomasz chciał ją ku-
pić i zagospodarować, by rozwijać firmę. 

Bar Skorpion w Oficjałowie, który znajduje się trasie do Sandomierza i Rzeszowa, 
rozpoczął działalność w 1994 r. Przygotowuje i sprzedaje smaczne posiłki z natural-
nych, zdrowych składników.  

Działka od 20 lat nie była użytkowana, 
ogrodzenie  znajdowało się w opłakanym 
stanie, a działka porośnięta trawą i krze-
wami.  

Niestety, mieszkańcy wsi, mocno byli 
przeciwni temu. Robili wszystko, aby w 
tej transakcji przeszkodzić, dlatego też 
pomysł młodego małżeństwa na rozwój 
biznesu legł w gruzach.

Przy głównej trasie
Prowadzenia działalności przy głów-

nej drodze krajowej ma kilka zalet. Do 

nich na pewno należy widoczność lokalu 
przy ruchliwej trasie czy też obsługa wie-
lu interesujących i znanych gości.  

- Niebezpieczeństwa to z pewnością 
sam kontakt z ludźmi całkiem obcymi, 
często z bardzo dalekich stron kraju, a 
także z zagranicy – nie ukrywa pani Gra-
żyna. - Nigdy nie wiadomo z kim ma się 
do czynienia.

Z władzami samorządowymi pani 
Grażyna ma bardzo dobry kontakt. Ni-
gdy nie miała żadnych konfliktów i pro-
blemów.

Od lewej Magdalena Zemsta, Grażyna Zemsta
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z Fundacją Grom Combat

MUNDURÓWKA NA BIWAKU

U podnóża Szczytniaka w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich odbyła się 
VIII edycja Biwaku Ponury- Nurt. Było to możliwe dzięki współpracy nauczycieli Zespo-
łu Szkół nr1 w Opatowie, którzy koordynują pracę klas mundurowych, Edyty Gwoździk i 
Marka Frejlicha z majorem Jackiem Kowalikiem i Fundacją GROM COMBAT. 

Najpierw powstała baza
- W biwaku uczestniczyło 96 uczniów 

i absolwentów klas mundurowych szkoły, 
nad którymi sprawowali opiekę wraz z in-
struktorami Fundacji GROM COMBAT 
i wychowawcami: Marek Frejlich, Józef 
Komisareki i Tomasz Świątek- mówi Edy-
ta Gwoździk. 

- Decyzję o organizacji szkolenia pod-
jęliśmy w 2013 r. i od tego momentu każ-
dego roku realizujemy to przedsięwzięcie, 
które jest jednym z najważniejszych dla 
naszej mundurówki – uzupełnia Marek 
Frejlich. 

Po zbudowaniu bazy, przez 36 godzin 
młodzi ludzie odbywali zajęcia szkole-
niowe z musztry, systemu samoobrony 
GROM COMBAT, udzielania pomocy 
przedmedycznej, rozkładania i składania 
broni, poruszania się za pomocą mapy i 
busoli, kamuflażu, podstaw wspinaczki 
i wiązania węzłów oraz taktyki zielonej. 
Zostały również przeprowadzone zawody 
strzeleckie oraz nocna gra terenowa, pod-
czas których uczniowie mogli wykorzy-
stać zdobytą wiedzę i umiejętności. 

W leśnej przestrzeni
- Szkolenie prowadzone przez ope-

ratora GROM-u mjr Jacka Kowalika, 
instruktorów Fundacji GROM COM-
BAT i absolwentów klas mundurowych, 
obecnie pracujących w różnych służbach 
mundurowych i studiujących na uczel-
niach wojskowych odbywało się w prze-

pięknej leśnej przestrzeni, która nadała 
mu szczególny klimat – wspomina Edyta 
Gwoździk. 

- Miało ono także aspekt patrio-
tyczny, ponieważ naszym zadaniem jest 
podtrzymywanie pamięci o żołnierzach i 
dowódcach  Zgrupowania Ponury- Nurt, 
które walczyło w Górach Świętokrzyskich 
podczas II wojny światowej – dodaje ma-
jor Jacek Kowalik.  - Staramy się zawsze 
przybliżać młodzieży sylwetki tych bo-
haterów i sposoby przygotowywania się i 
szkolenia w warunkach leśnych. 

Dyrektor szkoły Magdalena Gdowska 
nie kryje zadowolenia ze współpracy na-
uczycieli klas mundurowych z Fundacją 
GROM COMBAT.  - To wspaniałe uczu-
cie, patrzeć jak młodzi ludzie rozwijają 
swoją zainteresowania pod okiem nauczy-
cieli pasjonatów wojskowości oraz majora 
Jacka Kowalika i instruktorów Fundacji 
patronujących naszym klasom munduro-
wym – podkreśla. 

Nagrodzeni i wyróżnieni
W zawodach strzeleckich w kategorii 

kobiet I miejsce zajęła Sandra Szymańska, 
II - Natalia Misiołek, III - Patrycja Janik, 
w kategorii mężczyzn: I miejsce - Michał 
Krawczykowski, II -Dominik Kwiecień, 
III - Jakub Oleksiak. Wśród osób na-
grodzonych i wyróżnionych znaleźli się: 
Stanisław Snop, Krzysztof Wyrwa, Piotr 
Stec, Dawid Zapart, Zofia Wójcik, Wero-
nika Ścibisz, Cyprian Gajewski, Martyna 
Stępień, Karolina Wójcik, Kacper Kar-
gul, Kacper Witkowski, Krystian Pocheć, 
Konrad Góra, Dawid Sendrowicz, Mi-
chał Dunal, Wiktoria Popek, Jakub Wisz, 
Karolina Durda, Weronika Kijanka, Mar-
tyna Kubala, Patryk Kwiecień.

Moment wręczania nagród był okazją 
do podsumowania. Major Jacek Kowalik 
pogratulował wszystkim uczestnikom, a 
szczególnie osobom wyróżniającym się, 
zwycięzcom zawodów strzeleckich. - Z 
wielką satysfakcją patrzę na absolwentów, 
którzy kiedyś tak jak wy dzisiaj, uczestni-
czyli w różnych szkoleniach, a dziś stanęli 
po drugiej stronie wśród kadry instruk-
torskiej – mówi major Jacek Kowalik.
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biblioteka pełna pomysłów 

ZAJĘCIA, SPOTKANIA, 
LEKTURY 

Wakacyjne działania Powiatowej i 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Opatowie obejmowały różnorodne przed-
sięwzięcia, od zajęć dla najmłodszych po 
ofertę dla czytelników dorosłych, miesz-
kańców miasta i regionu oraz turystów.

Wakacje dobiegły końca i wraz z nimi 
cykl spotkań dla dzieci organizowanych 
przez bibliotekę. W tym roku najmłodsi 
czytelnicy, i nie tylko, bardzo chętnie ko-
rzystali z wakacyjnej propozycji spędzania 
wolnego czasu. Przez dwa miesiące wakacji, 
we wtorki i czwartki, oprócz stałej oferty 
dotyczącej korzystania z  księgozbioru na-
szej książnicy, można było wziąć udział w 
zajęciach na przełamanie wakacyjnej nudy. 
Zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, gry 
planszowe to tylko część propozycji, z któ-
rych korzystały dzieci. „Podróżowały” wraz 
z Pyzą , bohaterką książki H. Januszewskiej 
„Pyza na polskich dróżkach”. Z Opatowa 
wyruszaliśmy „wesołym pociągiem” na 
Mazowsze, polskie Pomorze, Wielkopol-
skę, Kujawy, poznaliśmy również ciekawe 
miejsca i zabytki naszej ziemi opatowskiej. 
Udział w zajęciach był nie tylko bezpiecz-
ną zabawą pod okiem bibliotekarzy, opie-
kunów, rodziców i dziadków, ale również 
sposobem na integrację w środowisku lo-
kalnym. W trakcie zajęć byliśmy otwarci 
na propozycje uczestników, preferowaliśmy 
spontaniczne działania, które rozwijały 
kreatywność każdego dziecka. Cykl waka-
cyjnych spotkań realizowany był na świe-
żym powietrzu, pogoda sprzyjała. Wspólne 
zabawy i „podróże” sprawiały wiele radości 
nie tylko dzieciom, ale i ich opiekunom 
oraz prowadzącym bibliotekarzom. 

Konkurs plastyczny „Życie bez używek”
W lipcu został ogłoszony konkurs pla-

styczny „Życie bez  używek” wspólnie z 
Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów oraz 
Gminną Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  17 sierpnia odbyło 
się uroczyste podsumowanie konkursu. 
Spośród  22  nadesłanych prac wyróżnio-
no aż 11 w trzech kategoriach wiekowych. 
Laureatami zostali: I grupa do lat 12 - Kac-
per Dziedzic, Dawid Podsiadły, Mateusz 
Podsiadły i ex aequo Jan Kwiatek,  II grupa 
13-19 lat –Karolina Mrotek, Monika Woż-
niak, Aneta Włodarczyk, III grupa powy-
żej 19 lat – Edyta Drozdowska, Sebastian 
Skrzypczak i  ex aequo Joanna Adamska 
oraz Ewelina Jakubowska.  Zastępca bur-
mistrza Marcin Słapek, członkowie komisji, 
Katarzyna  Czesna -Wójcik, Jarosław Czub 
oraz dyrektor biblioteki Danuta Szypulska 
wręczyli laureatom i pozostałym uczestni-
kom pamiątkowe dyplomy i  nagrody rze-

czowe. Wszystkie oryginalne i kreatywne 
prace konkursowe zostały wyeksponowane 
na okolicznościowej wystawie w holu bi-
blioteki. 

Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
30 sierpnia gościliśmy Alka Rogoziń-

skiego, pisarza i dziennikarza. Organiza-
torami  spotkania byli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Opatów, biblioteka i Opatowski 
Ośrodek Kultury. Alek Rogoziński,  autor 
licznych powieści kryminalnych i obyczajo-
wych, między innymi książki „Teściowe w 
tarapatach”,  której akcja dzieje się w Opato-
wie i okolicach, nawiązał wspaniały kontakt 
z licznie przybyłą publicznością. Wszyscy 
uczestnicy mogli pytać, dociekać i żartować 
ze swoim idolem. Był czas na dedykacje i 
zdjęcia. Tu również autor zarażał swoim 
humorem. Spotkanie z nietuzinkowym 
pisarzem przebiegło w cudownej, ciepłej, 
pełnej dowcipów i ciekawostek atmosferze.

W drugim dniu swojego pobytu na zie-
mi opatowskiej Alek Rogoziński odwiedził 
opatowską książnicę. Na zaproszenie dy-
rektor Danuty Szypulskiej pisarz zwiedził 
bibliotekę oraz  spotkał się 
z członkami Dyskusyjnego 
Klubu Książki.  Nieplano-
wane, spontaniczne spotka-
nie upłynęło w kameralnym 
gronie. Nie zabrakło cieka-
wostek z życia pisarza. Usły-
szeliśmy o pisarskich planach 
gościa. Pisarz wpisał się do 
kroniki biblioteki.

Narodowe Czytanie 2021
4 września br. na opa-

towskim rynku w podcie-

niach Urzędu Miasta i Gminy odbyła 
się jubileuszowa 10. edycja Narodowego 
Czytania przygotowana przez bibliotekę. 
W tym roku wspólnie czytaliśmy dramat 
Gabrieli Zapolskiej  „Moralność  Pani 
Dulskiej”. 

Zaproszenie przyjęli przedstawiciele 
władz samorządowych, zastępca burmi-
strza Marcin Słapek z córką Mają, mał-
żonka burmistrza Grzegorza Gajewskie-
go, Elżbieta Gajewska z synem Janem, 
starosta Tomasz Staniek. Wybrane frag-
menty czytali:  sekretarz gminy Hubert 
Dziadczykowski, radni gminy i powiatu, 
dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawi-
ciele i pracownicy jednostek samorządo-
wych gminy i powiatu, prezesi  i  członko-
wie lokalnych organizacji i  towarzystw, 
młodzież ze szkół, ludzie kultury,  sztuki, 
jak również czytelnicy i bibliotekarze. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe egzemplarze czytanego dzie-
ła z pieczęcią Narodowe Czytanie 2021, 
którą biblioteka otrzymała z Kancelarii 
Prezydenta RP.

Danuta Szypulska, dyrektor biblioteki
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dwa wspomnienia  

PIERWSZE 
I OSTATNIE DNI WOJNY

W moim krótkim opracowaniu doty-
czącym pierwszych i ostatnich dni wojny 
chciałabym przedstawić historię dwóch 
osób. Obydwie mieszkają teraz w jednym 
mieście, w Opatowie i uważam, że każdej 
z nich powinniśmy wysłuchać, przedsta-
wić jej wspomnienia, by pozostały w naszej 
pamięci. Może dzięki zapoznaniu się z ich 
tragicznymi losami uda się nam wyciągnąć 
wnioski z przeszłości, żeby budować lepszą 
przyszłość.

MARIA KWIATKOWSKA
Pani Maria 

przez długi czas 
była dyrektor-
ką przedszkola 
w Opatowie. 
Pochodziła jed-
nak ze Wscho-
du, urodziła się 
na Polesiu we 
wsi Chodaki 
w 1933 r. Jej 
mama zmarła 
przy porodzie, 

mieszkała więc tylko z tatą i opiekunką. Kie-
dy wybuchła wojna, była małą dziewczyn-
ką, dlatego nie wszystko pamięta dokładnie. 
Nigdy jednak nie zapomni  potwornego 
strachu, który towarzyszył wszystkim lu-
dziom w pierwszych miesiącach wojny.

Kiedy wybuchła wojna, na Polesie 
wkroczyły od razu wojska radzieckie. Za-
częły się wywózki na Sybir. Rosyjskie grupy, 
zwane przez miejscowych „bandami”, napa-
dały na ludność polską, zabierały cały do-
bytek, paliły domy, a mieszkańców mordo-
wały w lasach. Tak zginął wujek pani Marii 
wraz z całą rodziną, osiem osób z jej rodziny 
wywieziono do robót w głąb Rosji.

Ludziom towarzyszył ciągły strach o 
własne życie, a warunki z dnia na dzień się 
pogarszały. Ciężko było zdobyć coś do je-
dzenia, nie było czym palić w piecach. Pani 
Maria wspomina, że przez dwa tygodnie 
musiała spać w kożuchu, a był to dopie-
ro początek jesieni. Jako małe dziecko nie 
wiedziała do końca, co się dzieje, wyczuwa-
ła tylko paniczny strach dorosłych,  czuła 
głód, widziała palące się domy i stodoły i 
znała ludzi, którzy nagle znikali i już nigdy 
nie wracali.

Ojciec pani Marii często przechowywał 

broń, pomagał partyzantom. wszystko było 
ściśle tajne. Rosjanie dowiedzieli się o tym. 
Pewnej nocy, gdy była sama, pod dom za-
jechało pięć furmanek. Rosyjscy żołnierze 
wpadli do domu, poszukiwali izby i pytali 
ją, gdzie ojciec. Przestraszona dziewczynka 
tylko płakała. W końcu wyszli, odjechali 
trochę dalej i ukryli się w pobliskich krza-
kach. Pani Maria wiedziała, że jest w wiel-
kim niebezpieczeństwie. Uciekła i  schowa-
ła się w stodole u sąsiadów. Rosjanie wrócili 
jakieś dwie godziny później, znów przeszu-
kiwali dom i wypytywali o nią sąsiadów. Na 
szczęście nikt jej nie wydał i udało się jej 
uniknąć niebezpieczeństwa.

Jeszcze w 1939 roku ojca pani Marii 
zabrano do wojska. Była bardzo szczęśli-
wa, gdy wrócił już po kilku miesiącach. 
dowództwo nie widziało sensu w dalszej 
walce, przede wszystkim nie chcieli walczyć 
z Rosjanami.

W 1940 r. na tereny Polesia wkroczyli 
Niemcy. Sytuacja jeszcze się pogorszyła. Po-
laków nadal mordowały rosyjskie „bandy”, 
dołączyli do nich jeszcze Niemcy. Najczę-
ściej zaganiali oni miejscową ludność do ko-
ściołów, zamykali i podpalali. Nikt nie czuł 
się bezpiecznie, ludzie robili, co mogli, żeby 
przetrwać. We wsi nie było bezpiecznie, bo 
w każdej chwili groziła napaść w domu, nie 
dało się uciec do lasu, bo tam grasowały za-
błąkane „bandy”. Pewnego dnia ktoś pod-
palił dom pani Marii. Była to prawdopo-
dobnie kara za działalność ojca. Była wtedy 
w domu sama z opiekunką, uciekły do wsi w 
powiecie brzeskim. Po jakimś czasie jej ojcu 
także udało się do nich dołączyć.

Ostatnie dni wojny oznaczały ciągłe 
przeprowadzki. W 1944 r. wszyscy uciekali 
jak mogli najdalej. Ona z ojcem wyjechała 
pociągiem do Białej Podlaskiej. W czasie 
podróży ojciec zmarł i została całkiem sama, 
zdana tylko na siebie. Najpierw pojechała do 
dalekiej rodziny w Woli Dębowieckiej. wa-
runki były bardzo ciężkie, nie było co jeść. 
Każdy musiał zająć się sobą i sam zdobywać 
środki do przeżycia. Jako mała dziewczynka 
starała się robić, co potrafiła: wypasała kro-
wy, zbierała grzyby. Jednak Wola nie stała 
się jej domem na długo, wyjechała do Łuko-
wa. Tam wcale nie było łatwiej. Pani Maria 
wspomina ten czas jako „ciągłe uganianie 
się za kromką chleba”. Zaopiekowała się nią 
jakaś starsza pani, która pomagała jej zdo-

być dorywcza zajęcia. Dziewczynka  nosiła 
wodę i węgiel, robiła na drutach wełniane 
skarpety i rękawice. Jeśli nie udawało jej  się 
zarobić na chleb, musiała szukać poczęstun-
ku u innych ludzi. Cały czas wszyscy myśleli 
tylko o tym, żeby jakoś przeżyć ten ciężki 
czas. Gdy rozeszła się wieść o wyzwoleniu, 
wszyscy poczuli ulgę. Jednak początki nie 
przyniosły od razu spokoju. Najpierw nad-
leciały samoloty radzieckie i niemieckie, 
zaczęły bombardować okolice. Ludzie mu-
sieli się ukryć. Większość z nich wybrała 
pozostałe  po wydobyciu gliny rowy około 
starej cegielni. Ostrzał trwał dwa dni. Na-
gle wszystko ucichło i nadjechały wojska 
radzieckie. Żołnierze zatrzymywali się przy 
drogach i  rozdawali ludziom chleb oraz 
konserwy.

Tak dla pani Marii skończyła się wojna, 
jednak jeszcze nie tułaczka. Była na świecie 
sama. Zaraz po wyzwoleniu pomagała star-
szym ludziom w sprzątaniu domów, znowu 
nosiła wodę i  węgiel. Za zarobione pienią-
dze kupiła sobie zeszyty i poszła do szkoły. 
Po szkole podstawowej udało się jej dostać 
do szkoły dla przedszkolanek w Lublinie. 
Nie miała pieniędzy na opłacenie bursy, 
dlatego zamieszkała w domu młodzieżo-
wym, który był darmowy. Warunki w nim 
nie należały do dobrych, ale ona była szczę-
śliwa. W końcu miała  dach nad głową i co-
dziennie coś do jedzenia. To jej wystarczało. 
Mówi, że nigdy nie zapomni smaku chleba 
z dżemem.

IRENA SZCZEPAŃSKA

Pani Irena Szczepańska pochodzi ze 
wsi Okalina koło Opatowa. Gdy wybuchła 
wojna, przebywała koło Sandomierza, gdzie 
jako uczennica Liceum Pedagogicznego 
prowadziła „dzieciniec wakacyjny”, jakieś 
30 km od domu. Nikt nie spodziewał się 
wojny, okazała się wielkim zaskoczeniem. 
Nawet wojsko nie było do końca przygoto-
wane i dlatego chłopom zabrano wszystkie 
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bratanek wspomina stryja

OPOWIEŚĆ 
O JÓZEFIE NOGALU

sprawne wozy i dobre konie na potrzeby 
żołnierzy. Pani Ireny nie miał kto zawieźć 
do domu, musiała  wracać pieszo. Było bar-
dzo ciepło i sucho, wiatr wzbijał w powie-
trze tumany kurzu. Przez całą drogę pani 
Irena bała się, co zastanie w  rodzinnej wsi. 
Ze strachem obserwowała, co dzieje się do-
okoła, chociaż pierwszych niemieckich żoł-
nierzy spotkała dopiero w Okalinie.

Niemcy przychodzili do polskich do-
mów i sprawdzali, czy nie ukrywają się 
tam jacyś polscy żołnierze. Szukali broni i 
innych oznak nieposłuszeństwa. Pani Irena 
pamięta, że do nich też zawitał jeden z żoł-
nierzy, chwilę pokręcił się do domu i zażą-
dał wody w  miednicy, żeby się umyć.

Niemieccy żołnierze stacjonowali w 
Okalinie, kilka domów dalej od mieszkania 
pani Irena. Dzieci często chodziły w tamtą 
stronę i obserwowały ich, oglądały mun-
dury, broń, samochody. Pewnego dnia jej 
mały braciszek wrócił do domu z czekola-
dowymi cukierkami w  fartuszku. Najpierw 
mama nie pozwoliła mu ich jeść, bo bała się 
że mogą być zatrute. Starsza siostra ugryzła 
kawałek i gdy po kilku godzinach nic się jej 
nie działo, każdy z  domowników dostał po 
jednym. Pani Irena wspomina do tej pory 
ich cudowny smak.

Do sąsiedniego domu przyszli kiedyś 
chłopcy z Hitlerjugend. Pani Irena znała 
niemiecki, więc poszła z nimi porozmawiać. 
Żołnierze wypowiadali  się o Polsce jak o 
swoim kraju, byli pewni, że są u siebie. Lu-
dzie siedzieli, słuchali ich i nie odzywali się, 
bo byli bardzo przestraszeni. Nikt nie chciał 
być w złych stosunkach z okupantem. Jed-
nak pani Irena nie wytrzymywała i zaczęła 
się buntować przeciwko temu, co mówią. 
Przestraszeni sąsiedzi robili, co mogli, żeby 
ją uspokoić i żeby nie sprowadziła na nich 
nieszczęścia. 

W okolicach Okaliny przechodził 
front, dom pani Ireny został spalony i cała 
rodzina przeprowadziła się do Opatowa. 
Gdy rozeszła się wieść o wyzwoleniu, wśród 
mieszkańców  zapanowała euforia. Ludzie 
byli  pełni optymizmu i nadziei, świętowali 
na ulicach. Na rynku w Opatowie strzelano 
na wiwat. Szwagier pani Ireny, wśród  ogól-
nej wesołości, został trafiony rykoszetem w 
nogę. Na szczęście rana nie była głęboka i 
szybko się zagoiła.

(Wszystkie przytoczone historie to 
autentyczne wspomnienia wyżej wymie-
nionych osób. Podczas rozmowy w 2012 r. 
wszyscy byli mocno wzruszeni. Widać było, 
że tamte przeżycia wciąż w  nich trwają i 
czas nie zatarł bolesnych wspomnień).

Katarzyna Gorazda

Józef Nogal uro-
dził się w 1909 roku w 
miejscowości Ruszko-
wiec, gmina Sadowie, 
w rodzinie chłopskiej. 
Ukończył Semina-
rium Nauczycielskie w 
Ostrowcu Świętokrzy-
skim, szkołę znaną z 
wysokiego poziomu na-
uczania.

Uzyskanie dyplomu 
nauczycielskiego przed 
wojną było dużym osią-
gnięciem młodego czło-
wieka z niezamożnej 
rodziny. Wymagało nie 
tylko zdolności i praco-
witości, ale także dużych 
nakładów pieniężnych, 
nauka w szkole była płat-
na. 

Przed wybuchem II 
wojny światowej praco-
wał między innymi w 
powiecie zamojskim. W 
latach 1935 – 1939 był 
kierownikiem jednej ze 
szkół. W czasie okupacji 
przebywał w rodzinnych stronach. Dzia-
łał w konspiracyjnym ruchu ludowym, 
nosił pseudonim „Borowiec”, Tajnej Or-
ganizacji Nauczycielskiej.

Był delegatem rządu emigracyjnego 
na powiat opatowski. Używając dzisiej-
szego nazewnictwa, był kandydatem na 
starostę w powojennej Polsce. W latach 
1945 – 1953 kierował Szkołą Podstawo-
wą w gminie Sadowie, która najpierw 
mieściła się w Ruszkowie, później w Sa-
dowiu.

Od 1953 roku do 1969 r. był kie-
rownikiem, później dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Iwaniskach. W 1969 r. 
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w 
Opatowie. Zmarł w 1989 r.

Był moim stryjem. Bywałem u nie-
go w Iwaniskach, a potem dosyć często 
w Opatowie. Chętnie dzielił się swoim 
doświadczeniem życiowym, pedagogicz-
nym i politycznym.

Wspominał naukę w seminarium, 
swoich znakomitych nauczycieli, na 
przykład nauczycielkę języka polskiego, 

która rozbudziła w nim zamiłowania li-
terackie i wrażliwość na piękno ojczyste-
go języka.

Stryj dużo czytał. Przed wojną ko-
rzystał z prywatnej, płatnej biblioteki w 
Zamościu, która dysponowała bogatym 
księgozbiorem, w tym licznymi nowo-
ściami wydawniczymi. 

Zachęcał podległych sobie nauczy-
cieli do wzbogacania swojej wiedzy ogól-
nej i specjalistycznej. 

Nauczyciele, którzy z nim pracowa-
li, a wiem to od nich, podkreślali, że był 
wymagający, ale sprawiedliwy i życzliwy. 
Podobnie oceniali go uczniowie, widząc 
w nim swojego życiowego przewodnika. 
W życiu prywatnym był towarzyski, po-
godny, koleżeński, gościnny. Miał żonę 
Aleksandrę i syna Witolda.

Zapamiętałem Go jako człowieka 
o pozytywistycznym podejściu do pra-
cy nauczycielskiej i wiedzy, która czyni 
człowieka mądrym i wrażliwym.

Zbigniew Nogal
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SENIORZY 
NIE PRÓŻNUJĄ

INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA

aktywny uniwersytet

problemy alkoholowe

Odbywały się i odbywają ćwiczenia 
gimnastyczne dostosowane do możliwo-
ści ruchowych seniorów. Terenem ćwi-
czeń było boisko przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Bartosza Głowackiego  w 
Opatowie. Zajęcia prowadzili: Anna Piąt-
kowska, Waldemar Węglewicz  i Krzysz-
tof Adamski. Obecnie ćwiczenia, pod 
kierunkiem Anny Piątkowskiej i  Walde-
mara Węglewicza, odbywają się na stadio-
nie Opatowskiego Klubu Sportowego i w 
amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kul-

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opatowie nie zaprzestał swojej działalności pod-
czas trwającej pandemii. W początkowych miesiącach kontakty słuchaczy były ogra-
niczone do rozmów telefonicznych, później, w miarę znoszenia rygorów sanitarnych, 
następowało ożywienie działalności.

tury. Ćwiczenia przyczyniają się do po-
prawy samopoczucia, do lepszego stanu 
fizycznego i psychicznego seniorów.

W okresie pandemii UTW zorgani-
zował trzy wycieczki: do Kielc (Ogród 
Botaniczny, nowy dworzec autobuso-
wy, klasztor na Karczówce), do Ujazdu, 
Kopca (osada neolityczna) i Wiązowni-
cy Kolonii (Pałac Dzięki), do Baranowa 
Sandomierskiego (zamek i nowe Muzeum 
Teatru Polskiego Radia, jedyne tego typu 

w Europie), Tarnobrzega (Dzików-Pałac 
Tarnowskich). Organizatorami wycie-
czek byli: Jadwiga Mianowska i Zbigniew 
Nogal.

Słuchacze UTW odwiedzali również 
miejscowe placówki kultury: Opatow-
ski Ośrodek Kultury (spektakl „Kobieta 
idealna”, przygotowania do wystawienia 
komedii „Porwanie Sabinek”, zwiedzanie 
wystawy malarstwa współczesnego w ma-
łej galerii), Powiatowe Centrum Kultury 
(wystawa rzeźb Samuela Willenberga, 
wystawa „Złoty wiek Opatowa”, koncert 
muzyki klasycznej w Domu Muzealnym).

Słuchacze UTW wzięli udział w spo-
tkaniach z pisarzami: Alkiem Rogoziń-
skim, autorem licznych powieści-komedii 
kryminalnych, Ałbeną Grabowską, autor-
ką licznych książek, np. sfilmowanej po-
wieści „Stulecie Winnych”.

W 2020 r. w Narodowym Czytaniu 
wzięły udział trzy osoby z UTW: Jadwiga 
Mianowska, Zbigniew Nogal i Waldemar 
Węglewicz; w 2021 r. – też trzy:  Anna 
Piątkowska, Zbigniew Nogal , Jadwiga 
Mianowska. To oczywiście nie wszystkie 
formy aktywności UTW podczas pande-
mii. Było ich więcej.

Zarząd UTW w Opatowie dziękuje 
dyrekcjom : Zespołu Szkół nr 2, Opatow-
skiego Ośrodka Kultury, Powiatowego 
Centrum Kultury, Zarządowi Opatow-
skiego Klubu Sportowego za udostępnie-
nie obiektów do ćwiczeń i spotkań.

Wiceprezes UTW, Zbigniew Nogal

Gminna Komisja Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych w Opatowie 
wspólnie ze szkołami podstawowymi zor-
ganizowała  we wrześniu dla wszystkich 
klas VII i VIII Program Profilaktyczno-
-Edukacyjny DEBATA.  

Realizacja programu, który miał  cha-
rakter „krótkiej interwencji profilaktycznej 
w grupie” odbywał się z udziałem trenera 
Joanny Czechowskiej . Scenariusz zajęć 
składał się z logicznie powiązanych ze sobą 
elementów, które miały charakter dyskursu. 
Należały do nich między innymi: tworzenie 
klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy 
obowiązujących na zajęciach, przekaz wie-
dzy na temat alkoholu etylowego i historii 
jego używania, „burza mózgów” na temat 
korzyści i szkód związanych z używaniem 
alkoholu, której celem jest zmiana stereo-
typów oraz zweryfikowanie mitów związa-
nych z alkoholem, proste scenki ilustrujące 
negatywne konsekwencje/straty związane z 
piciem alkoholu.

Program DEBATA  rekomendowany 
jest  przez Państwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w War-
szawie dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z 
teorią profilaktyczną opisywany program 
zawiera cztery główne strategie profi-
laktyczne wg W. 
Hansena: praca nad 
przekszta łceniem 
przekonań norma-
tywnych, osobiste 
p o s t a n o w i e n i e , 
cenione wartości 
– zachowania de-
strukcyjne, wiedza 
o konsekwencjach.

Podczas zajęć 
przekazywane były 
podstawowe in-
formacje na temat 

szkodliwości i konsekwencji zażywania 
alkoholu oraz procesu uzależnienia. Po-
przez debatę i edukację zweryfikowane 
zostały mity oraz przekonania normatyw-
ne dotyczące używania napojów alkoho-
lowych.
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ŚRODKI PFRON 
DLA MIESZKAŃCÓW

pomoc społeczna

Gmina Opa-
tów wystąpiła do 
Świ ę to kr z y s ki e g o 
Oddziału Państwo-
wego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
o środki na dodat-
kowe wsparcie na 

rzecz osób niepełnosprawnych, by zła-
godzić skutki wywołane wirusem SARS-
-Cov-2. Gmina, zgodnie ze złożonym 
zapotrzebowaniem, otrzymała 23 400 zł. 
Realizatorem zadania z ramienia samo-
rządu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który dokonał szczegółowego  rozezna-
nia potrzeb. Pomoc skierowano  do  osób 
niepełnosprawnych z każdym stopniem 
niepełnosprawności, kierując się ich wie-
kiem, sytuacją rodzinną, zdrowotną. Za-
kwalifikowano do pomocy przede wszyst-
kim  osoby z rodzin, gdzie występują 
także inne, poza niepełnosprawnością, 
dysfunkcje utrudniające radzenie sobie z 
codziennością, osoby niezaradne, starsze, 
samotne,  przewlekle chore szczególnie 
poszkodowane w wyniku  występują-
cej  sytuacji kryzysowej, miedzy innymi 
z uwagi na podatność na zachorowanie, 
utrudniony dostęp do służby zdrowia, 
izolację, koszty związane z leczeniem i 
korzystaniem z usług  medycznych. W 
ramach wsparcia w sierpniu br. zostały  
zakupione  dla 78 rodzin paczki żywno-
ściowe złożone z produktów  podstawo-
wej potrzeby.  Planowana częstotliwość 
udzielenia pomocy – 2 paczki do każ-
dej rodziny w okresie realizacji zadania, 
od sierpnia do grudnia 2021 r.  Kolejne 
paczki zostaną przekazane rodzinom w 
listopadzie. 

Powrót dzieci do szkoły, 
powrót do dożywiania

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego OOPS realizuje zadanie, jakim 
jest zapewnienie dzieciom gorącego po-
siłku w trakcie zajęć szkolnych. Wsparcie 
kierowane jest do dzieci z terenu gminy, 
niezależnie od usytuowania placówek  
oświatowych, do których uczęszczają. 
Nie uległy zmianie kryteria uprawniające 
do  sfinansowania dożywiania. Upraw-
nione są dzieci z rodzin, które spełniają 
150 proc. kryterium dochodowego obo-
wiązującego w pomocy społecznej, tj. 792 

zł na osobę w rodzinie. Zainteresowani 
tą pomocą rodzice mogą zgłaszać się do 
OPS, gdzie składają wnioski  wraz z do-
kumentami potwierdzającymi sytuację 
materialną. Po przeprowadzeniu wywia-
du środowiskowego i zweryfikowaniu 
uprawnień, ośrodek na podstawie zawar-
tych umów ze szkołami finansuje doży-
wianie. Środki na realizację pochodzą z 
gminy  Opatów oraz z dotacji udzielanej 
gminom w ramach programu rządowego 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 
– 2023.

Dla rodzin z dziećmi
Od 1 listopada rozpoczyna się nowy 

okres zasiłkowy na świadczenia rodzin-
ne. Rodzice już we wrześniu wnioskują 
o świadczenia na swoje dzieci. Kryteria 
dochodowe uprawniające do świadczeń 
rodzinnych na rok zasiłkowy 2021-2022 
nie uległy zmianie i wynoszą  674 zł na 
osobę  oraz 764 zł, jeśli w rodzinie wy-
chowywane jest dziecko niepełnospraw-
ne. Podstawą określenia uprawnień są do-
chody za 2020 r. Rodzic, oprócz zasiłku 
rodzinnego na dziecko, może otrzymać 
dodatki  z tytułu:  rozpoczęcia roku szkol-
nego (jednorazowo we wrześniu), samot-
nego wychowywania dziecka, wychowy-
wania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
podjęcia przez dziecko nauki poza miej-
scem zamieszkania, urodzenia dziecka 
(jednorazowo), kształcenia dziecka nie-
pełnosprawnego. Wnioski o przyznanie 
świadczeń składają także rodzice, którzy 
mają przyznane alimenty na dzieci,  a ich 
egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego przyznawane 
są na okres świadczeniowy trwający od 1 
października do 30 września roku następ-
nego. Wypłacane są w wysokości zasądzo-
nych alimentów, nie większej niż 500 zł 
miesięcznie na dziecko. Obowiązujące 
kryterium dochodowe uprawniające do  
świadczeń  w nowym roku zasiłkowym 
wzrosło i wynosi 900 zł na osobę w rodzi-
nie.  Dodatkowo, podobnie jak w prze-
pisach dotyczących zasiłku rodzinnego, 
możliwe jest przyznanie świadczenia przy 
przekroczonym kryterium dochodowym 
z zachowaniem przelicznika według zasa-
dy złotówka za złotówkę. Wówczas kwoty 
przyznanych świadczeń ulegają obniże-
niu o odpowiednie kwoty przekroczeń. 

Dominika Kędziora, kierownik OPS

książeczka naszego proboszcza 

TYLKO 
MIŁOŚĆ

Ksiądz proboszcz Paweł Goliński w 
30. rocznicę święceń kapłańskich wy-
dał tomik wierszy „Tylko miłość”, który 
wzbudza duże zainteresowanie nie tylko 
na terenie parafii  Włostów. W swojej 
książeczce w pięknych słowach zwraca 
się do wiernych, do mieszkańców, do 
czytelników.

- Od zawsze 
interesowałem się 
literaturą, nie tylko 
twórczością Adama 
Mickiewicza, któ-
rego wiersze znaj-
dowały się w lektu-
rach – mówi ksiądz 
Paweł Goliński 
specjalnie dla na-
szego kwartalnika. 
- Moje wiersze to 
zanotowane myśli, 
refleksje. Gdy przy-
chodzą, zapisuję je. 
I robię to już od dziecka. Te słowa są we 
mnie. I mam nadzieję, że komuś pomogą. 
Ktoś pomyśli o swoim życiu.

Przebywałem kilka lat za granicą, tę-
skniłem za przyjaciółmi, za polskością. 
Moi parafianie też tęsknili za ojczyzną. 
Mickiewicz, Słowacki też opisywali te sta-
ny, tęsknili za ojczyznę, kochali swój kraj. 

Często czytam wiersze księdza Jana 
Twardowskiego, które są tak serdeczne 
jak dotyk dłoni. Rainer Maria Rilke jest 
mi też bliski. W tych tekstach odkrywam 
człowieczeństwo, piękno tego świata. Im 
więcej mam lat, tym bardziej uświada-
miam sobie, że miłość pozwala rozwiązy-
wać najtrudniejsze problemy, by stać się 
człowiekiem. 

Ksiądz Paweł swoich przyjaciół, zna-
jomych obdarowuje tomem swoich wier-
szy, w zamian prosząc tylko o modlitwę. 
A oto jeden z wierszy z tomiku:

Na wszystko jest czas
Na wszystko jest miłość 

jak codzienność, która nie zasypia
Na wszystko jest nadzieja 

rodząca się na każdy dzień
Na wszystko jest Jezus

Niezwykły jak My
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NOWE ATRAKCJE 
 1. Niespotykane zdarzenia dotyczą lat 1940 r. i 1941 r. Mama 

otworzyła o godzinie 4 rano w maju 1940 r. drzwi gestapowcom, którzy 
weszli z pistoletami w ręku do naszego mieszkania, kierując się od razu 
przez 6 pokoi, do sypialni rodziców, aresztując mojego Tatę. Skąd zna-
li rozkład mieszkania, pozostawiam to czytelnikowi. Tata powiedział, 
wychodząc z mieszkania do Mamy i do mnie płaczącego na jej rękach: 
„Nie martwcie się, niedługo wrócę”. Były to słowa prorocze. Wywiezio-
ny do Sachsenhausen i Dachau, był ofiarą Akcji AB w maju 1940 r., wy-
konywanej w celu fizycznej likwidacji inteligencji polskiej. W Dachau 
na apelach, był niejednokrotnie bity przez kapo, gdy na pytanie kim ty 
jesteś odpowiadał „jestem polskim adwokatem”, po czym otrzymywał 
cios pięścią w głowę i padał na ziemię. Współtowarzysze podnosili go 
z ziemi, niepełnosprawnego, posługującego się stale laską, bo tysięczny 
szereg więźniów na apelu musiał być wyrównany i policzony.

Ale przyszedł dzień w czerwcu 1941 r., gdy na rozkaz Urzędu Bez-
pieczeństwa Rzeszy / RSH w Berlinie / Tata został zwolniony z obo-
zu koncentracyjnego Dachau i powrócił do Opatowa. Gdy powrócił, 
Donat szef SD na powiat opatowski / SD nadzorowało pracę gestapo i 
prowadziło kontrwywiad /, oraz przedstawiciele żydowskiego Kahału i 
burmistrz Opatowa Kulak osobiście gratulowali Tacie powrotu.

Donat, gdańszczanin, mówiący po polsku, wezwał moją Mamę jesz-
cze przed tym w/w. zdarzeniem do siebie i powiedział, że musi przesłać 
do Berlina opinię o Tacie i że ta opinia będzie dobra. Podał też Mamie 
gruby segregator i powiedział: „Tu są donosy Polaków na Pani męża”. 
Pozostawiam to bez komentarza.

Donat został zabity w akcji pod Zochcinem w 1943 r., walcząc z 
rzutem rosyjskich spadochroniarzy. Mnie natomiast kilka dni później 
utkwiły w pamięci serie strzałów z broni maszynowej o godzinie 4 nad 
ranem. Okazało się, że AK na grobie Donata, znajdującym się na cmen-
tarzu w Opatowie, złożyło wieńce i oddało salwę honorową. Po Dona-
cie stanowisko szefa SD na powiat opatowski objął Miller, którego za 
zbrodnicze działanie AK zastrzeliło na Rynku Opatowskim w godzi-
nach południowych podczas środowego jarmarku.

Dla poprawności politycznej, by nie urazić dzisiaj naszych dobrych 
sąsiadów Niemców, o tej hekatombie inteligencji polskiej za dużo nie 
mówi się i nie pisze.

 
2. Prezesem Sądu Powiatowego w Opatowie został wyznaczony 

przez władze Ukrainiec z pochodzenia, Kamiński, nieznoszący Pola-
ków. Był on przyuczony do zawodu sędziego w szkole Duracza, która 
po kilku miesiącach szkolenia produkowała sędziów, prokuratorów na 
potrzeby nowej władzy. Miał on zwyczaj wyznaczania rozpraw, nawet 
do godziny 21. Ten tryb pracy przyczynił się do śmierci mego Taty, kiedy 
wracając późną nocą z sądu, w okresie zimnego maja, dostał zapalenia 
płuc i zmarł w maju 1951 r. Do jego śmierci dołożyła się także niewiedza 
lekarzy, również jego brata lekarza, którzy zaordynowali Tacie penicyli-
nę nie znając wówczas skutków ubocznych tego leku.

Tata prowadził kancelarię adwokacką  do chwili śmierci, czyli do 
maja 1951 r., mając 54 lat życia.

Adwokatem w Opatowie był Stefan Judycki mieszkający przy ul. 
Sandomierskiej, dojeżdżający z Ostrowca adwokat Albin Walkiewicz, 
jak również mój wujek adwokat Andrzej Ignatowski z Ostrowca. Po 
śmierci Taty, w nowo powołanych od 1 lipca 1951 r. spółdzielniach,  
zwanych Zespołami Adwokackimi, pracował adwokat Witold Kubrat. 
Mieszkał z żoną i córką oraz synem przy ulicy Kilińskiego. Zespół mie-
ścił się w naszym mieszkaniu, ścieśniając nas metrażowo zgodnie z ów-
czesnymi normatywami.

Wspomnę również o archiwiście sądowym Sądu Powiatowego w 
Opatowie Panu Józefie Gałce, który był wszechmocny w wielu spra-
wach. I tak np.: Tata prosił Pana Józefa o znalezienie akt sprawy w ar-
chiwum, na co Pan Józef zacierając dłonie odpowiadał: jak się da, to się 
zrobi. Akta były więc znalezione albo i nie.

 

3. Mam zdawać maturę w 1952 r., po pozytywnym zaliczeniu pisem-
nego egzaminu,  gdy podszedł do mnie przewodniczący ZMP w Gimna-
zjum, Waldemar Głowacki i mówi mi: „Idź do dyrektora i poproś, żebyś 
zdawał jeszcze dzisiaj, bo byli w twojej sprawie towarzysze z Komitetu 
Powiatowego PZPR.” Proszę więc dyrektora Bonderę o taką możliwość. 
Odpowiedzią było: „Nie, ty będziesz zdawał jutro”. Następnego dnia 
oblewam egzamin jako jedyny maturzysta w Gimnazjum. Proszę więc 
o możliwość ponownego uczęszczania do ostatniej klasy maturalnej, ale 
nie otrzymuję na to zgody. Dopiero po decyzji kuratora wojewódzkiego 
oświaty w Kielcach mogę powtórzyć ostatnią klasę. W następnym roku 
zaliczam pozytywnie egzaminy maturalne, ale dyrektor Mendyk mówi 
mi: „Szkoła nigdzie ciebie nie skieruje na studia wyższe. Wybij to sobie 
z głowy”. Wówczas to szkoła typowała na studia. Było to w stosunku do 
mnie, półsieroty, młodego człowieka w wieku 17 i pół lat, świńskie, nie-
moralne i bardzo krzywdzące podejście. Kształtowało to mój charakter, 
przez pseudo wspaniałych nauczycieli i wychowawców. 

Odwrotnością do w/w był prof. historii Franciszek Micor, który 
nigdy nie zhańbił się czymkolwiek. Ale to był góral z Żywiecczyzny i za-
wsze miał swoje patriotyczne zdanie.

Słowa dyrektora Mendyka nie sprawdziły się, bowiem dziś jestem 
mgr historii po Uniwersytecie Warszawskim, mgr prawa, absolwentem 
4 - letnich studiów doktoranckich prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, z najwyższymi ocenami i nagrodami, uhonorowanym wy-
sokimi orderami państwowymi i odznaczeniami resortowymi. Tak speł-
niły się słowa Mendyka.

 
4. W domu jest zimno w okresie jesienno-zimowym, bowiem wszy-

scy kradną, a mianowicie, państwo sprzedaje na deputat  węglowy - wę-
giel, który jest miałem, magazynier na składzie węglowym zaniża wagę, 
jak również woźnica przywożący węgiel do domu.

Ogromną dotkliwością są podatki, w tym szczególnie domiar po-
datkowy, niszczący podatnika. Ponieważ posiadamy 20 ha żyznej zie-
mi położonej za Gimnazjum i w stronę Ptkanowa, musimy wykonać 
kontyngent w postaci wyliczonej i w terminach - zboża, kartofli, bura-
ków, mleka, świniny. Z racji wykonywania powyższych danin osobiści, 
wszystko to po maju 1951 r. spadło na moją Mamę, która nie miała nigdy 
do czynienia z rolnictwem. Nie można było posłużyć się czy to dzierżaw-
cą, czy też zakupem artykułów i odstawieniem kontyngentu zakupione-
go od innych osób.

Jestem ciekaw, czy ktoś się zajmował problematyką  Urzędów Skar-
bowych, Komisji Specjalnych i obozów pracy, tematyka ta uprzytomni 
nam współczesnym, szczególną rolę tego całościowego aparatu niszczą-
cego celowo Polaków. Sprzedaż nieruchomości, tak domu jak i ziemi 
była  zabroniona. Zmierzało to do uspołecznienia wszystkiego i wszyst-
kich. W przypadku nie wywiązania się z nałożonych decyzji czekał obóz 
pracy.

Przypominam sobie czas żniw, snopki zboża trzeba koniecznie prze-
wieźć z pola do naszej stodoły, którą Tata postawił na własnym gruncie 
obok boiska gimnazjum. I w tym to czasie, obawiając się deszczu i burz 
zatrudniony przez Mamę Leon Starba odmawia pracy i szantażując do-
maga się podwyżki płacy. Mama mówi do niego: „Panie Leonie, nie od-
chodź”, a Pan Leon uchylając czapki, odwraca się i udaje, że odchodzi. 
Mama podwyższa mu płacę. Tak samo dzieje się  przy zbiorze buraków 
cukrowych, które trzeba wykopać, ogłowić i zawieść zgodnie z kontyn-
gentem konnym wozem do cukrowni Włostów. Za tę odstawę otrzy-
muje się wytłoki cukrowe, konieczne dla wyżywienia zwierząt. Szkoda, 
że Pan Leon nie zetknął się z dzisiejszym ostrym kapitalizmem. Wielka 
szkoda.

 
5. O moich nauczycielach religii tj.: księży Florkiewiczu i Dziado-

wiczu celowo nie wspomnę. Natomiast muszę tu wspomnieć o osobie 
księdza Stefana Gawrońskiego, którego wysoko ceniłem za wszelaką 
pomoc, którą udzielał również mojej Mamie. W niedługim czasie w la-

cd na str. 23
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stara fotografia

Stanisław Ornatkiewicz 
po 1945 r., Opatów

Stanisław Ornatkiewicz z żoną Wandą u siebie w gabinecie, 
rok 1938 

Od lewej Stanisław Ornatkiewicz ze szwagrem Andrzejem Igna-
towskim na pokładzie „Piłsudskiego”, rok 1937

Od lewej Paweł Ornatkiewicz, w głębi własny dom, rok 1954   
Od lewej Paweł Ornatkiewicz z Mamą Wandą i Tatą Stanisławem, 

rok 1943   

Wanda Ornatkiewicz, rok 1948, Opa-
tów 

tach 50. został przeniesiony do innej parafii poza Opatów, ponieważ był 
szykanowany osobiście przez kobietę, osobę o zachwianej równowadze 
psychicznej.

 
6. Mój Tata jeszcze przed aresztowaniem w 1940 r., endek, adwokat, 

przyjął na aplikację adwokacką, czego nie robił wcześniej, Jerzego Ko-
chana,  narodowości żydowskiej. Ocalił w ten sposób jego życie, bowiem 
rodzina Kochana, siostra i rodzice w 1943 r. idąc w kolumnie Żydów w 
stronę Ożarowa, na wysokości Brzezia zostali zastrzeleni i porzuceni w 
rowach Ożarówki.

Miasto Opatów miało  80 proc. mieszkańców wyznania mojże-
szowego. Natomiast J. Kochan przeżył wojnę, pracując przymusowo w 
fabryce zbrojeniowej w Skarżysku, emigrował do Izraela jako adwokat 
w 1949 r. Jedynym śladem po nim była otrzymana kartka pocztowa z 
1950 r. z adresem Tel Aviv Bulwar Rotszylda 61. Będę bardzo zadowo-
lony, gdybym otrzymał wiadomość o nim i o jego losach i jego rodziny. 
Moim zdaniem jest za mało nagłaśniane i honorowane to, co zaistniało 
w Opatowie w 1943 r. Przecież to prawie całe miasto i okolice nagle zo-
stało wyludnione.

7. Tutaj muszę wspomnieć o wspaniałej postawie Jasia Pikulskie-
go, kolegi Taty z Gostomianum w Sandomierzu, geometry, który wraz 
z żoną Zofią ukrywał skutecznie w czasie okupacji 15 Żydów, w miej-
scowości Krępa, niedaleko Ujazdu. Ukrywani byli elitą aktorską Polski 
przed 1939 r. i po 1945 r. Wymienić tu można nazwisko wielkiego akto-
ra Artura Szyfmana. Oprócz tego, państwo Pikulscy, bezdzietni, prowa-
dzili bardzo opiekuńczo półsierociniec dla kilkunastu dzieci, dokonując 
przysposobień.  Wielka to, bohaterska, przykładowa postawa tej rodziny. 
Nie wiem, czy jest nagłośniona. Przykład dla dzisiejszych czasów.

Rodzi się pytanie, skąd to wszystko pamiętam, przecież byłem dziec-
kiem, a później młodzieńcem. Otóż jak się widzi pożar domów sąsied-
nich we wrześniu 1939 r., patrzy na ściągane trupy zabitych w czasie 
okupacji z platform samochodów, leży na ziemi pod gradem szrapneli 
niemieckich, na palący się Włostów z magazynami cukru w sierpniu 
1944 r., spożywa się chleb z piekarni wojskowej w Tarnobrzegu w latach 
sierpień 1944 r. do kwietnia 1945 r. wypieczony w foremkach posma-
rowanych tłuszczem, tj. ropą naftową, zdobyty przez Mamę o pierwszej 
w nocy, zabawy chłopięce  pośród stosów min przeciwczołgowych i 
granatów, to takie dzieciństwo nie jest już dzieciństwem. I dlatego jest 
dla mnie obrzydliwe i łajdackie fundowanie takiego dzieciństwa w XX 
i XXI wieku.

Do tego dołożę postawy niegodnych osób wykonujących z lubością i 
skrupulatnie zarządzenia ówczesnych władz, zapominających by być Po-
lakami. Zostawiło to wszystko u mnie osad, który powodował niechęć 
do angażowania się na rzecz mieszkańców Opatowa, chociaż miałem 
takie możliwości. Ale mam w sercu miasto Opatów.

Paweł Ornatkiewicz
05.09.2021
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Z albumu Pawła Ornatkiewicza
Wspomnienia z lat 1940 – 1953 z Opatowa
Fakty. Tak było

Paweł Ornatkiewicz u siebie w gabinecie 2019 

Paweł Ornatkiewicz inaugurujący rok akademicki 2017/2018 Od lewej Stanisław Ornatkiewicz z synem Pawłem, rok 1943

Z Mamą Wandą Ornatkiewicz przed gmachem Monopolu w Opa-
towie w 1953 

W swoim domu 2019 

Wanda Ornatkiewicz, matka Chrzestna sztandaru Straży Pożarnej 
rok 1947 w Kolegiacie Opatowskiej

Stanisław Ornatkiewicz z żoną 
Wandą w roku 1950 Paweł Ornatkiewicz rok 1954

Zazwyczaj piszący wspomnienia koloryzują zdarzenia i fak-
ty, których byli uczestnikami. Ja natomiast chcę przedstawić 
to, co pamiętam w sposób obiektywny i dotyczący mojej osoby. 
Mam głęboko w pamięci Opatów, moje miejsce urodzenia, mia-
sto z historią i z nazwą Wielki Opatów, miejsce sejmików wo-
jewództwa sandomierskiego o pięknym położeniu na szlakach 
dziejów Polski. 

Odniosę się do moich wspomnień, co do niektórych zdarzeń i osób 
w moim życiorysie. Przedstawię fakty, które miały miejsce, w mojej mło-
dości w latach  przedszkolnych i szkolnych.


